
 17 let zkušeností v cestovním ruchu  na každých 
13 plně platících místo zdarma včetně placených vstupů  

 kapesné pro pedagogy  dvousedadlo pro pedagogický dozor 
 cestovní pojištění včetně storno zájezdu v ceně 
 spojování menších skupin  pohodlná doprava 
klimatizovanými autobusy  programy na míru 

 zdarma informační schůzky pro rodiče u vás ve škole

Nabídka pozNávacích zájezdů  
pro školy po České republice



Dovolujeme si Vám představit naši novou na-
bídku zájezdů po České republice. Zájezdy jsme 
koncipovali jako jednodenní. Snažili jsme se do 
nabídky zahrnout všechny kouty naší vlasti, 
abychom žádné místo, které stojí za to, neopo-
menuli. Pokud byste chtěli vyrazit na více dnů, 
samozřejmě je možné využít naší nabídky jedno-
denních zájezdů jako inspirace a jednotlivé zá-
jezdy si spojit v několikadenní zájezd. Rádi po-
radíme. Ubytování a stravu zajistíme dle Vašich 
preferencí. Cena vícedenního zájezdu „na míru“ 
je na vyžádání. V ceně zájezdu je vždy zahrnu-
ta doprava, průvodce, pojištění proti úpadku CK 
a přistavení autobusu ke škole. Na každých 10 
plně platících dětí nabízíme místo pro pedagoga 
zdarma, včetně placených vstupů. Nabídku jsme 
sestavovali se zkušenými průvodci. Je až neuvě-
řitelné, kolik nádherných a historicky zajíma-
vých míst naše vlast nabízí. Věříme, že vybrané 
zájezdy budou přínosem, jak pro základní školy, 
tak i střední, protože by jim mohly pomoci při 
některých maturitních otázkách. Všechny zájez-
dy jsou ceněné na odjezd z Prahy a z Brna. Při 
odjezdu z jiných míst Vám rádi pošleme kalku-
laci.

 ZáJeZD PRaha a oKolí BRNo a oKolí StRaNa

	 Až	na	kraj	světa		 560	Kč	 680	Kč	 3
	 Barokní	cyklostezka	Sepekov	–	Písek	 500	Kč		 670	Kč	 4
	 Brána	nebes	pro	zdatné	turisty	 670	Kč	 350	Kč	 5
	 České	i	bílé	zlato	a	divocí	koně	 460	Kč	 670	Kč	 6
	 Českomoravské	pomezí	 600	Kč	 500	Kč	 7
	 Energie	Jevišovské	pahorkatiny	 640	Kč	 450	Kč	 8
	 Filmové	Slovácko	 820	Kč		 420	Kč	 9
	 Jáchymovské	peklo	 550	Kč	 940	Kč	 10
	 Kladivo	na	čarodějnice	 720	Kč	 550	Kč	 11
	 Kralická	pevnostní	oblast	 650	Kč	 560	Kč	 12
	 Královské	hrady	a	města	 460	Kč	 580	Kč	 13
	 Ktož	jsú	boží	bojovníci	 460	Kč	 580	Kč	 14
	 Lašskou	bránou	na	skok	do	Beskyd	 970	Kč	 580	Kč	 15
	 Lázeňský	trojúhelník	 650	Kč	 1060	Kč	 16
	 Letíš,	letím,	letíme	 350	Kč	 720	Kč	 17
	 Litovelské	Pomoraví		 720	Kč	 460	Kč	 18
	 Máchův	kraj	 460	Kč	 830	Kč	 19
	 Moderní	historie	–	Morava	ve	20.	století		 720	Kč	 460	Kč	 20
	 Moravia	Magna	 880	Kč	 490	Kč	 21
	 Na	jižní	Moravu	za	historií	i	zábavou		 770	Kč	 460	Kč	 22
	 Na	sever	za	historií	i	přírodou	 520	Kč	 920	Kč	 23
	 Na	skok	do	Anglie,	český	Windsor,	Stonehenge	a	jiné	krásy	 590	Kč	 750	Kč	 24
	 Ocelové	město	 970	Kč	 590	Kč	 25
	 Po	stopách	tatíčka	Masaryka	 790	Kč	 460	Kč	 26
	 Pro	nejmenší		 490	Kč	 750	Kč	 27
	 Putování	za	knížaty	 670	Kč	 850	Kč	 28
	 Renesance	na	Vysočině	 650	Kč	 460	Kč	 29
	 Sladké	baroko	s	výletem	na	safari	 570	Kč	 	630	Kč	 30
	 Střední	Čechy	technické	 350	Kč	 640	Kč	 31
	 Střední	Čechy	vojenské	 460	Kč	 790	Kč	 32
	 Středověká	pokladnice	 460	Kč	 590	Kč	 33
	 Svatý	Václav	v	Praze		 350	Kč	 690	Kč	 34
	 Svatý	Václave,	vévodo	České	země	 460	Kč	 820	Kč	 35
	 Tajemné	gotické	hrady	v	Českém	ráji	 460	Kč	 830	Kč	 36
	 Vita	Caroli	 350	Kč	 720	Kč	 37
	 Vůně	koní	a	perníku	 520	Kč	 560	Kč	 38
	 Z	pohádky	do	pohádky	 470	Kč	 820	Kč	 39
	 Za	hudbou	i	historií	do	východních	Čech	 640	Kč	 460	Kč	 40
	 Za	Jelínkem	i	Baťou	 890	Kč	 520	Kč	 41
	 Za	kupci	i	horníky	 520	Kč	 920	Kč	 42
	 Za	předky	na	Moravu	 830	Kč	 460	Kč	 43
	 Za	Rumcajsem	do	Českého	ráje	 480	Kč	 720	Kč	 44
	 Za	sklem	do	Posázaví	 460	Kč	 540	Kč	 45
	 Za	technikou	do	Plzně	 460	Kč	 850	Kč	 46
	 Zvláštní	chutě	Moravy	 880	Kč	 460	Kč	 47
	 Židé	v	Čechách		 460	Kč	 820	Kč	 48

Provozovna:  
28. října 24, 261 01 Příbram 

GSM: 777 898 967, 604 863 684 
info@ckroyal.cz

www.ckroyal.cz
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aŽ Na kraj svĚTa
Třeboň  rybník Svět  Jindřichův Hradec  likérka Hill´s  Veselí nad Lužnicí 
 Česká Sahara

historie – renesance, Schwarzenbergové
zábava – likérka; turistika, příroda

Dnes zabloudíme do krásné krajiny Jižních Čech. Krajina plná rybníků a měst rožmberských a schwarzen-
berských panství.

Jako první navštívíme město Třeboň. Historické jádro města Třeboň je vyhlášeno městskou památkovou 
rezervací. Najdeme tu řadu památek, které postupně prozkoumáme. Navštívíme třeboňský zámek, pro-
jdeme se po hrázi rybníka svět, prohlédneme si i budovu radnice, pivovar, Mariánský sloup, Budějovickou 
a Hradeckou bránu, Schwarzenberskou hrobku či bývalý augustiniánský klášter.

Dále se přesuneme do Jindřichova Hradce. Jindřichův Hradec patří k městům s bohatou betlémářskou 
tradicí, nejproslulejší exponát Muzea jindřichohradecka a zároveň největší lidový mechanický betlém 
na světě, zapsaný v Guinnessově knize rekordů, vybudoval jindřichohradecký měšťan a punčochářský 
mistr Tomáš Krýza. Na ploše 60 m2 je 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Muzeum získalo 
jesličky jako dar roku 1935. Za prohlídku také stojí místní hrad a zámek. Za vidění stojí také kostel Nane-
bevzetí panny Marie, jehož nárožím prochází 15. poledník východní délky.

Odpoledne pak navštívíme likérku hill´s. Na prohlídce pronikneme do tajů výroby tradičních likérů, 
po prohlídce budeme mít možnost i některé z nich ochutnat, či ochutnáme kvalitní domácí šťávu. Rodinná 
likérka Hill’s Liquere má tradici od 1920, používá tradičních manufakturních technologií výroby likérů, 
lihovin i destilátů. V roce 1990 likérka nabízela převážně základní lihoviny: rum, vodku, zelenou a vaječ-
ný likér. Velkým hitem po zavedení výroby byl kokosový likér. Během krátké doby v portfoliu firmy bylo  
95 druhů likérů, lihovin a destilátů, včetně proslulého a světu znovu objevenému Hill‘s Absinthu 70%.

V případě času se po cestě domů zastavíme ještě ve veselí nad lužnicí, kde navštívíme tzv. Českou 
saharu. Písečný přesyp u Vlkova je jednou z mála ukázek vátých písků v Jižních Čechách. Projdeme se 
naučnou stezkou Veselské pískovny (cca 7 km).

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   560 kč

brno a okoLí   680 kč
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barokNí cyklosTezka  
sepekov - písek
Sepekov  Milevsko  květov  Písek

historie: baroko
cyklistika: středně pokročilí (cca 6 hod jízdy)

Tato cyklostezka je určená pro poznávání barokní architektury v Čechách. Začíná v sepekově u areálu 
kostela. Poutní kostel Panny Marie představuje dominantu a zároveň i nejvýznamnější církevní památku 
obce Sepekov. Jedná se o majestátní barokní stavbu z let 1730 – 33 nesoucí stopy K. I. Dientzenhofera. 
V případě zájmu je možné dopředu domluvit prohlídku.

Dále budeme pokračovat do Milevska – k milevskému klášteru. Absolvujeme prohlídku, která bude 
přizpůsobená konkrétním potřebám skupiny a jejich výuce. Pokračovat budeme do květova, Ve vsi se 
dochovaly památky lidové architektury, tzv. selské baroko.

Konečná zastávka bude ve městě písek, historickém městě na řece otavě, které se pyšní nejstarším do-
chovaným mostem v České republice. Bude nás čekat pěší prohlídka města a volný čas ve městě. 

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   500 kč

brno a okoLí   670 kč
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bráNa Nebes  
pro zdaTNé TurisTy
Předklášteří  Porta Coeli  údolí řeky Svratky  hrad Veveří  brněnská přehrada

historie a architektura: turistika
technické dílo: přehrada

Tento den bude věnován pěší turistice, celá trasa má 25 km. Začneme v místě zvaném předklášteří u Tiš-
nova a prohlédneme si jeden z našich architektonických skvostů – Bránu nebes (neboli porta coeli). Jedná 
se o ženský cisterciácký klášter ze 13.stol., asi nejslavnější částí celé stavby je bohatě zdobený portál ro-
mánsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, klášter si prohlédneme s průvodcem. Také se podíváme 
do Podhoráckého muzea, kde si prohlédneme stálou expozici „Dějiny a současnost kláštera Porta coeli“, 
v případě zájmu navštívíme také klášterní pivovar.

Pak už se vydáme turistickou stezkou údolím řeky svratky až k brněnské přehradě. Po cestě ještě ne-
smíme zapomenout zmínit hrad veveří. Hrad se rozkládá nad soutokem řeky Svratky a Veverky a vznikl 
na přelomu 12.a 13.stol. Za zmínku stojí i proto, že je jedním z nejrozsáhlejších hradních areálů na Mora-
vě. V případě, že čas dovolí, můžeme si hrad prohlédnout i zevnitř.

Celá trasa končí u brněnské přehrady, která je největším vodním dílem na řece Svratce. Přehrada dříve 
sloužila jako zásobárna vody pro město Brno. Cena zaHrnuJe: 

  dopravu zájezdovým autokarem 
a jeho přistavení k budově školy 

  pojištění proti úpadku CK 
dle zákona

  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   670 kč

brno a okoLí   350 kč
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České bílé i ČerNé zlaTo  
a divocí koNĚ
Slatiňany  kladruby nad Labem  Milovice

exkurze: národní hřebčín a královské stáje, PR Milovice

Národní hřebčín kladruby nad labem představuje jeden z nejstarších hřebčínů na světě. Nedávno, 
v roce 2019 byl na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nově zařazen chov sta-
rokladubského koně zařazena. Starokladrubští koně představují jedno z nejstarších plemen koní na světě 
a zároveň naše nejstarší původní české plemeno koní. Původní starokladrubští koně byli chováni ve všech 
barevných variantách, od konce 18. století do dneška jsou starokladrubští koně chováni pouze v barvě bílé 
a černé.  Cílem bylo vyšlechtit mohutné kočárové koně, kteří byli určení k ceremoniální a reprezentativní 
službě (bělouši na císařském dvoře, vraníci zase sloužili vysokým církevním hodnostářům). Pro chov sta-
rokladrubských koní jsou dnes využívána dvě střediska – pro bělouše národní hřebčín v Kladrubech nad 
Labem, pro vraníky pak hřebčín ve Slatiňanech.

Den začneme prohlídkou hřebčína ve slatiňanech. Hřebčín  je od r.1992 součástí Národního hřebčína 
Kladruby nad Labem, je zde středisko Ústřední evidence koní, středisko chovu koní, středisko obchodu, 
středisko výcviku, středisko rostlinné výroby a středisko správy budov. Prohlídka zahrnuje stáj plemen-
ných hřebců, stáj klisen, kočárovnu, historickou sedlovnu rodu Auerspergů a výcvikové středisko.

Dále se přesuneme do kladrub nad labem, kde se můžeme těšit na další komentovanou prohlídku - stájí, 
kočárovny s expozicí starokladrubského koně a kladrubského zámku, dále se také podíváme do lesovny 
a a v případě hezkého počasí vystoupáme na rozhlednu, která nabízí krásný pohled na hřebčín a jeho okolí. 
Kompletní prohlídka zabere přibližně 3hodiny. V případě domluvy předem je také možné nechat si před-
vést jednoho z koní s odborným komentářem, na ruce či pod sedlem.

V podvečerních hodinách se na chvíli zastavíme v naší nové přírodní rezervaci Milovice, kam nedávno 
přivezli několik exemplářů poníků z Británie. Uvidíme jedno z nejstarších plemen koní vůbec – Exmoorské 
poníky, dále můžeme pozorovat pratury a zubry.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   670 kč
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ČeskoMoravské poMezí
hrad košumberk  Hlinsko  klášter zelená hora

historie: gotika, barokní gotika; lidová architektura
příroda: CHKO Žďárské vrchy a Železné hory

Ráno se vrátíme do doby středověku, den začneme návštěvou zříceniny gotického hradu košumberk. 
Prohlídka nám zabere 45minut.

Poté se přesuneme do města Hlinsko, kde nás bude zajímat památková rezervace lidové architektury 
betlém hlinsko, která byla vyhlášena v roce 1995. Důvodem bylo

zachování jedinečného urbanistického celku roubených domků drobných řemeslníků ve středu města, kte-
ré tady byly postaveny ve druhé polovině 18. století.

Až si dozvíme něco o lidové architektuře, tak se přesuneme v historii o něco dopředu a vydáme se ke Žďáru 
nad Sázavou. Tady nás bude čekat zlatý hřeb dnešního dne - poutní kostel svatého jana Nepomuckého 
na Zelené hoře. Klášter patří mezi nejvýznamnější stavby tzv. Barokní gotiky. Tento vrcholný výtvor archi-
tekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela byl roku 1994 zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních 
památek UNESCO. Délka prohlídky s místním průvodcem je 45minut.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   600 kč

brno a okoLí   500 kč
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eNerGie jevišovické  
pahorkaTiNy
Dukovany  Dalešice

historie: zřícenina hradu Rabštejn / pivovar
technika: jaderná elektrárna, přečerpávací elektrárna

Tento výlet bude zaměřen technicky, podíváme se, jak je to s výrobou  energie u nás. Začneme prohlídkou 
informačního centra jaderné elektrárny Dukovany. Historie této elektrárny sahá až do počátku 70. let. 
Elektrárna pokrývá přibližně 20% spotřeby elektřiny v ČR. Zábavnou formou se dozvíme spoustu infor-
mací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny dukovany, a také řadu dalších zajímavostí o energeti-
ce. K dispozici jsou zde také dva moderní kinosály, infocentrum prošlo v roce 2015 rekonstrukcí.

Další zastávkou bude přečerpávací vodní elektrárna dalešice, která byla vybudována na řece Jihlavě. 
Opět nahlédneme do informačního střediska a prohlédneme si výrobní prostory elektrárny a podzemí 
hráze.

Nádrž Dalešice  zajišťuje technologickou vodu pro Jadernou elektrárnu Dukovany, vytváří spád a užiteč-
ný obsah pro práci přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky, je také 
využívána k rekreačním účelům - chovu ryb, tlumení povodní a nadlepšování průtoku v řece v suchém 
období. Můžeme si vybrat ze dvou typů exkurzí, které jsou přizpůsobené věku studentů (do 12 a od 12let). 
Součástí exkurze „pro starší“ je prohlídka provozu elektrárny.

Po exkurzích je možné protáhnout se na procházce podél nádrže ke zřícenině hradu rabštejn, nebo 
navštívit další turistickou atrakci Dalešic – pivovar známý z filmu Postřižiny a muzeum rakousko- uher-
ského pivovarnictví.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   640 kč

brno a okoLí   450 kč
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FilMové slovácko
kroměříž  buchlov  Slavkov u brna

historie: arcibiskupský zámek; hrad Buchlov; památník

Dnes se vydáme po filmových stopách v moravském Slovácku. Ráno začneme v kroměříži, prohlédneme 
si historické centrum a někteří zavzpomínají na některé scény ze slavných filmů, které se zde natáčely, 
jako např. requiem pro panenku, peklo s princeznou, amadeus, královská aféra či Nehynoucí 
láska. Dále si prohlédneme arcibiskupský zámek, který je spjatý s olomouckým biskupstvím, od roku 
1777 arcibiskupstvím. Současný vzhled má zámek díky přestavbě v druhé polovině 17.století. Absolvujeme 
prohlídku Via Maxima a vystoupáme na zámeckou věž.

Odpoledne se přesuneme na hrad buchlov, i toto je místo, které filmaři hojně využívají, např. Při natáčení 
filmu bathory nebo pohádky o statečném kováři. Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republi-
ce. Jeho počátky se datují do začátku 13. století a význam hradu spočívá především v unikátním zachování 
původních architektonických prvků jednotlivé výstavby. Jde tak o jeden ze vzácných příkladů v naší archi-
tektuře. Hrad je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční 
panské sídlo. Hrad je nejvýraznější dominantou moravského Slovácka (hrad-buchlov.cz).

Po prohlídce po cestě domů se ještě na chvíli zastavíme u památníku na bitvu tří císařů – bitvu u slav-
kova.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   820 kč

brno a okoLí   420 kč
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jáchyMovské peklo
Jáchymov  ostrov

historie: 20. stol.
turistika: 8,5 km (vhodné i pro začátečníky)
exkurze: hornický skanzen
celý výlet je díky tématu vhodný pouze pro starší studenty

Město jáchymov bylo založeno v 16. století, kdy se z něj stalo jedno z nejlidnatějších měst Českého krá-
lovství díky těžbě stříbra. Tehdy vzkvétalo a bylo rychle povýšeno na svobodné horní město. Razil se tu 
jáchymovský tolar. O historii města se dozvíme v Královské mincovně. Po prohlídce expozice se vydáme 
po stopách temných okamžiků dějin 20.stol.

Naučná stezka jáchymovské peklo (8,5  km) má 12 zastavení, na nichž se dozvíme informace o lágrech, 
uranových dolech, ale také o přírodě Krušných hor. Další informace se dozvíme v hornickém skanzenu 
barbora, který se nachází v těsné blízkosti bývalého pracovního tábora důl svornost. Jedná se o nej-
starší důl v Jáchymově, nejdéle fungující důl ve střední Evropě, první důl na světě na těžbu radia a v součas-
né době také nejhlubší důl na světě nevyužívaný k těžbě surovin. Až do počátku roku 1939 v dole pracovali 
pouze zaměstnanci jáchymovských dolů, změna pak nastala během druhé světové války, kdy pro tehdejší 
nacistické Německo těžili uranovou rudu ruští nebo francouzští váleční zajatci. Po skončení války se zde 
začala těžit uranová ruda pro Sovětský svaz. Nejprve ve zdejším zajateckém táboře pracovali němečtí 
váleční zajatci, kteří byli 1949 nahrazeni československými vězni. V tu samou dobu byl založen nápravně-
pracovní tábor Svornost (krycí název K), který fungoval až do roku 1954, kdy byl tábor zrušen a srovnám 
se zemí (ceskepodzemi.cz).

Po cestě zpět se zastavíme u národní kulturní památky rudá věž smrti v areálu bývalého závodu škoda 
ostrov, která vyráběla trolejbusy. Část areálu sloužila v 50. letech 20. století také jako pracovní tábor 
pro politické vězně a byl to jeden z nejobávanějších táborů, tzv. Likvidační. Vězni zde pracovali s vysoce 
radioaktivním materiálem bez ochranných pomůcek. Věž byla určena k drcení a třídění uranové rudy z já-
chymovských i ostatních uranových dolů u nás.  

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   550 kč

brno a okoLí   940 kč
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kladivo Na ČarodĚjNice
Jeseníky  Velké Losiny  Maršíkov

historie: čarodějnické procesy
exkurze: papírna

Někteří znají knihu Václava Kaplického, jiným se vybaví film Otakara Vávry, kladivo na čarodějnice. 
Tento výlet bude zaměřený na čarodějnické procesy v Jeseníkách a nejen na ně. Naším hlavním cílem bude 
město Velké Losiny. Na lichtenštejnském panství velké losiny se v 80. letech 17. století odehrály největší 
čarodějnické procesy u nás. Právě tady působil jako přísedící inkvizičního tribunálu Jindřich František Bob-
lig z Edelstadtu, na jehož rozkaz byly mučeny a popraveny stovky lidí obviněných ze spolčení s ďáblem. 
Právě o těchto událostech vypráví román Kladivo na čarodějnice i jeho zfilmovaná verze, která se z velké 
části natáčela na zámku ve Velkých Losinách. Zámek patří mezi nejvýznamnější renesanční památky se-
verní Moravy a jeho prohlídka nám zabere přibližně dvě hodiny. Z dalších filmů, které se zde natáčely, pak 
můžeme zmínit pohádku O králi Ječmínkovi, Bathory, Jan Hus – cesta bez návratu či Ukradené srdce.

Další kulturní památkou ve Velkých Losinách je ruční papírna, která byla založena v 16.stol. Jane ze 
Žerotína. Součástí prohlídkové trasy je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických 
stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru.

Muzejní expozice věnované dějinám manufakturní a počátkům strojní průmyslové výroby papíru jsou 
situovány v hlavních historických objektech. Návštěvníkům nabízejí seznámení s historií papíru a jeho 
výroby od nejstarších dob.

Základní okruh je možno shlédnout celoročně. Jeho prohlídka trvá přibližně l hodinu, probíhá ve skupi-
nách s odborným výkladem průvodce (www.rpvl.cz).

Na sklonku dne se zastavíme ještě v blízkém Maršíkově, podívat se na unikátní dřevěný kostelík sv.Mi-
chala z počátku 17.stol.    

Tento program je možné rozšířit o další den a to o pobyt v nejstarších termálních lázních na Moravě, právě 
ve Velkých Losinách (pro učitele).

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   720 kč

brno a okoLí   550 kč
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kralická pevNosTNí oblasT
králíky  dělostřelecká tvrz bouda a Hůrka

historie: předválečná historie ČSR

Na tomto výletu se seznámíme s válečnou historií 20. století.

Kralická pevnostní oblast je prostorem s nejvyšší koncentrací pozůstatků československého  pevnostního 
systému z let 1935-1938 a tvořilo jeden z nejsilněji opevněných úseků hranic ČSR před II. světovou válkou.

V této oblasti nás bude čekat celodenní program s odborným průvodcem, možnost výběru z několika tras 
(http://www.kpo1938.com/zajezdy.php). 

Doporučený program:

Program začneme u dělostřelecké tvrze bouda, kde na nás bude čekat náš průvodce. Bude následovat při-
bližně 2hodinová prohlídka muzea československého opevnění, Tvrze Bouda. Poté se přesuneme do králík 
k vojenskému muzeu, které si také prohlédneme (Možnost objednat terénní jízdy vojenskou technikou).

Pokračovat budeme prohlídkou exteriéru pěchotního srubu k - s14 u cihelny. (Možnost objednat 
prohlídku Muzea čs. opevnění z let 1935-1938 pěchotního srubu K - S14 U cihelny). Dále se přesuneme 
na povrch dělostřelecké tvrze Hůrka a prohlédneme si podzemí - speciání trasou: vstup dělostřeleckým 
srubem k - s 11, ukončení ve vchodovém srubu k - s 12a ve vstupním areálu muzea. Zde se se zájez-
dem rozloučí odborný průvodce.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   650 kč

brno a okoLí   560 kč



13

 www.ckroyal.cz
Provozovna: 28. října 24, 261 01 Příbram, GSM: 777 898 967, 604 863 684, info@ckroyal.cz

královské hrady a MĚsTa
zámek orlík  hrad zvíkov  orlická přehrada  město Písek

historie: rod Schwarzenberků, Přemysl Otakar II., gotika
technika: Orlická přehrada

Den začneme příjezdem k Orlické přehradě, nad kterou se tyčí zámek orlík. Zámek byl postaven prav-
děpodobně začátkem 13.stol., za staletí vystřídal mnoho majitelů, těmi posledními byli Schwarzenbergo-
vé, kteří ho vlastnili až do roku 1948. Na prohlídce se dozvíme o historii zámku i rodu Schwarzenbergů 
-  prohlédneme si modrý salon, empírové sály, Teskův a Rytířský sál, malou zbrojnici, knihovnu, puškovou 
a trofejní chodbu.

Poté se vydáme na lodní výlet po orlické přehradě, loď nás 50minutovou projížďkou doveze až k dal-
šímu Schwarzenberskému hradu – hradu zvíkov. Historie hradu Zvíkova je od počátku spojena s krá-
lovským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. V další 
výstavbě hradu pokračoval Přemysl Otakar II. (1253-1278). Tehdy začala na Zvíkově hlavní výstavba tzv. 
královského paláce a opevnění. Královský palác si prohlédneme v rámci prohlídkového okruhu.

Stavební huť budující Zvíkov pracovala zároveň i na dalších stavbách v královském městě Písku, kam se 
podíváme hned vzápětí.

Následuje přejezd do královského města písek, které se nachází na řece Otavě a pyšní se nejstarším do-
chovaným mostem v České republice. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1243. Jméno města 
bylo odvozeno od říčního písku, z něhož se zde od nepaměti rýžovalo zlato. Právě díky těžbě zlata i čilému 
obchodnímu a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se přízni panovníků Přemysla Otakara II., 
Karla IV. a Václava IV., kteří zde bývali častými hosty.  

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   580 kč
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kToŽ jsÚ boŽí bojovNíci
kozí hrádek  Tábor  husitské muzeum, podzemí  Muzeum čokolády a marcipánu

historie: husitství
zábava

Dnešní den dopodrobna prozkoumáme jednu z etap naší historie – dobu husitskou. Mistr Jan Hus bývá 
často označován za otce evropské reformace, o jeho smrti upálením na kostnickém koncilu v roce 1415 
zřejmě každý slyšel. My dnes prozkoumáme dvě místa, která jsou s husity spojena.

Den začneme na zřícenině kozí hrádek, která je spojena se jménem mistra Jana Husa. V listopadu roku 
1412 byla na Jana Husa uvalena klatba a musel opustit Prahu. Nejspíše se skrýval na Žatecku. Všechny 
dohady o jeho pobytu v tomto roce nejsou přesně zaznamenány v žádných pramenech. Nejpravděpodob-
nější bude, že si vybral zapadlý hrad v blízkosti Prahy, než město.  Neboť na místo kde by se skrýval by 
byl uvalen interdikt (zákaz všech bohoslužeb, pohřbů, křtin). Hus své dočasné bydliště tajil, aby neuvedl 
svého hostitele v nebezpečí klatby.

Na počátku léta r. 1413 na pozvání Jana z Ústí se mistr Jan Hus uchýlil sem na Kozí hrádek. Přišel do kraje, 
který měl již své revoluční tradice, a tak se nevěnoval pouze vědecké činnosti, jak měl původně v úmyslu 
(chtěl pracovat na svých dílech), ale i kázání (https://www.sezimovo-usti.cz/turisticke-informace-kozi-
hradek?vyber=detail&select=2687)

Dále se přesuneme do nedalekého města Tábor. Tábor byl založen roku 1420 husity a pojmenován podle 
hory Thabor u Nazaretu. Založením města navázali na tradici husitských náboženských poutí na hory. 
Zakladatelé města byli odhodláni vytvořit nové společenství, které odmítalo lidské zákony a chtěli se řídit 
pouze zákonem Božím. Nově příchozí odevzdávali všechen svůj majetek do kádí na náměstí. Takto sebra-
ný majetek byl rozdělován mezi členy obce podle jejich potřeb, všichni si měli být rovni, žít bez bohatství 
a přepychu, na všechno dohlíželi čtyři zvolení hejtmani. Občané se nazývali táborité. Abychom pronikli 
do husitských tajemství, navštívíme Husitské muzeum - to bylo založeno již v roce 1878, svým návštěv-
níkům nabízí novou, moderní expozici Husité s řadou interaktivních prvků, unikátní gotický sál a dobro-
družnou návštěvu chodeb středověké podzemí. V prohlídce podzemí pak zůstaneme a podíváme se do další 
části táborského podzemí, tentokrát do podzemí strašidelného. Tyto chodby mají tajemnou atmosférou, 
potkáte zde mnoho strašidelných stvoření a jsou scénicky nasvícené a ozvučené.

Odpoledne strávíme pro odlehčení v Muzeu čokolády a marcipánu, kde se dozvíme nejen všechno o his-
torii těchto sladkostí, ale i o jejich výrobě a zpracování, samozřejmě budeme mít možnost i něco dobrého 
ochutnat.  

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   580 kč
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lašskou bráNou  
Na skok do beskyd
rožnov pod radhoštěm  Dolní Paseky  kopřivnice  Štramberk  Příbor

technika: muzeum Tatra, výroba svíček
tradice:  skanzen – život na Valašsku
osobnosti: Sigmund Freud

Jako první navštívíme rožnov pod radhoštěm, kde nás bude čekat prohlídka skanzenu, který je největ-
ším muzeem svého druhu u nás. Je tématicky rozčleněno na tři části: dřevěné městečko, valašskou dědinu 
a mlýnskou dolinu. Vidět můžeme originální roubené stavby přenesené z terénu i kopie a rekonstrukce 
historických budov. Prostřednictvím expozic si tak můžeme výborně představit život a práci v minulosti 
na Valašsku.

Po cestě se ještě zastavíme v dolních pasekách, abychom nahlédli do tajů výroby svíček firmy unipar. 
Exkurze probíhá s výkladem od lisování, přes zdobení až po prohlédnutí hotových výrobků. Pro děti je 
ve výrobě připravená možnost vlastnoručního barvení svíček.

Poté už se přesuneme do tzv. Lašské brány. lašská brána Beskyd je malá oblast, která leží v severovýchod-
ní části Moravy pod masivem Beskyd. Lašskou bránu tvoří pohádkový Štramberk označovaný za moravský 
Betlém, Kopřivnice s automobilovými klenoty značky Tatra, Freudův Příbor – jedno z nejstarších měst 
na severovýchodní Moravě nebo hudbou protkané Janáčkovy Hukvaldy. O tom všem si dneska budeme 
povídat a některá zajímavá místa navštívíme.

Jako první něco trochu technického – v kopřivnici navštívíme muzeum Tatra, tato automobilka se za-
psala do dějin 20.stol. A tak si prohlédneme ucelenou sbírku automobilů.

Nakonec, pokud nám ještě zbude energie a chuť, zastavíme se ve štramberku, kterému se přezdívá také 
„Valašský Betlém“, kde se můžeme projít po městě a nasát dokonalou místní atmosféru, prohlédnout si 
hrad Strallenberg, nebo muzeum Zdeňka Buriana. Ochutnat tady také můžeme slavné štramberské uši, 
které podle pověsti vznikly na památku legendárního vítězství štramberských křesťanů nad tatarským 
vojskem. Nebo se můžeme zastavit v příboře, kde si prohlédneme rodný dům Sigmunda Freuda, slavného 
psychologa a zakladatele psychoanalýzy, který se zde narodil roku 1856.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   970 kč

brno a okoLí   580 kč
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lázeŇskÝ TrojÚhelNík
karlovy Vary  Mariánské lázně  Františkovy Lázně  nPr Soos

lázeňství v Čechách  
turistika: příroda – rašeliniště
technika: sklárna

Lázně a přírodní léčivé zdroje jsou využívány už od dob Římanů. Největší rozmach lázní na území Česka 
spadá do 18. až 20. století.

Tehdy vznikla řada lázeňských měst a místa dostala novou podobu, tak typickou pro české lázeňství. Byla 
postavena řada novoklasicistních, novorenesančních a secesních budov, především lázeňské domy a hotely. 
Kolem vřídel vznikaly kolonády a altány, které lákaly k odpočinku. Lázeňská místa se stala významnými 
centry společenského a kulturního života a získala pojmenování „salony Evropy“. Česká republika vý-
znamně přispěla k rozvoji celosvětového lázeňství. Již na počátku 18. století přispěla k rozvoji lázeňství 
v Čechách návštěva cara Petra Velikého v Karlových Varech.

My se dnes podíváme na do třech známých lázeňských měst. Jako první navštívíme karlovy vary, pro-
hlédneme si vřídlo, kolonády, historické centrum a další místa podle chuti a nálady. Prohlédneme si také 
muzeum a výrobu skla ve sklárně Moser.

Dalším lázeňským městem, které si prohlédneme budou Františkovy lázně. Po té, co si prohlédneme 
město, tak se přesuneme do národní přírodní rezervace soos, přezdívané český Yellowstone. Jedná se 
o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý 
v tzv. Mofetách - bahenních sopkách. Projdeme se po naučné stezce rezervace a po té se přesuneme do po-
sledního z trojúhelníku měst -  do Mariánských lázní.

Mariánské lázně jsou skutečným architektonickým skvostem. Prohlédneme si kolonádu a poslechneme 
zpívající fontánu. Také zde ochutnáme a pronikneme také do tajů výroby slavných lázeňských oplatek.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   650 kč

brno a okoLí   1060 kč
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leTíš, leTíM, leTíMe aneb 
jak to funguje na letišti i v jiné dopravě
Praha

exkurze: Letiště Václava Havla s návštěvou Muzea městské hromadné dopravy
nostalgie: jízda historickou tramvají

Ráno se přemístíme na mezinárodní letiště václava havla, lítat zatím můžeme pouze v omezené míře, 
ale čas  můžeme využít na to, abychom se dozvěděli, jak to vlastně na takovém letišti funguje.

V rámci exkurze budeme mít možnost poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a místa, kam se 
běžní cestující nikdy nepodívají. Poznáme provoz letiště, seznámíme se s dráhovým systémem, nejmoder-
nější hasičskou stanicí v ČR a dostaneme se do těsné blízkosti letadel.

Odpoledne se pak přesuneme o kousek dál a půjdeme zjistit, jak funguje městská hromadná doprava v Pra-
ze, navštívíme technické muzea - Muzeum Mhd, které bylo otevřené v roce 1993 v památkově chráněné 
vozovně ve Střešovicích.

„Ve stálé expozici střešovického muzea najdou návštěvníci více než čtyři desítky vozidel kolejové i silniční 
dopravy a různých speciálních zařízení, dále modely vozů a celých dopravních systémů, které se ve sku-
tečnosti nedochovaly, dobové fotografie, jízdenky, plánky, výkresy a další archivní dokumenty. Železniční 
muzeum NTM zapůjčilo do Střešovic řadu předmětů, které významným způsobem doplňují expozici. Jsou 
to především podvozek motorového vozu č. 7 vyrobený firmou F. Ringhoffer pro Křižíkovu elektrickou drá-
hu „Praha – Libeň – Vysočany“ roku 1896 a dvojkolí z původního vozu pozemní lanovky na Petřín z roku 
1891.“ (www.ntm.cz)

V případě zájmu je možno pronajmout si historickou tramvaj a den zakončit projížďkou po Praze s vý-
kladem průvodce, z vozovny se projet po trase Hradčanská, Strossmayerovo náměstí, Náměstí Republiky, 
Václavské náměstí, Národní divadlo, Staroměstská, Malostranská, Pražský hrad, Brusnice.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   350 kč

brno a okoLí   720 kč
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liTovelské poMoraví
Mladečské jeskyně  Pivovar Litovel  Litovel  splutí řeky Moravy

historie: člověk Cromagnonský
turistika: CHKO Litovelské Pomoraví
technika: exkurze do pivovaru
sport: kanoe

Tento den věnujeme prozkoumávání nádherné chráněné krajinné oblasti litovelské pomoraví. Den 
začneme zastávkou u Mladečských jeskyní. S průvodcem se vydáme do krápníky zdobeného nitra vá-
pencového vrchu Třesín. Jeskyně jsou největším a nejstarším sídlištěm člověka cromagnonského ve střední 
Evropě. Dóm mrtvých je světově proslulou archeologickou lokalitou se zbytky ohnišť a kostí pravěkých 
zvířat a rekonstrukcí dávného rituálu. Prohlídka trvá přibližně 40min.

Poté se přesuneme do města litovel, které se díky poloze na řece Moravě, přezdívá Hanácké Benátky. Než 
si prohlédneme krásné historické centrum, čeká nás trocha techniky v litovelském pivovaru, exkurze trvá 
přibližně 1hodinu, kdy pronikneme do tajů výroby litovelského piva, pro studenty mladší 18let je bez 
ochutnávky.

Tradice piva v Litovli má svůj počátek v roce 1291, kdy král Václav II. udělil městu právo mílové, což zna-
menalo, že  litovelští  měšťané mohli vařit a šenkovat pivo v okruhu jedné míle. Pivo se ve středověku vařilo 
v právovárečných domech, kterých bylo tehdy v Litovli 57.

Odpoledne pak věnujeme královskému městu, které založil v polovině 13. století český král Přemysl 
Otakar II.

Celý výlet lze v teplém počasí prodloužit o 1–2 dny vodáckých zážitků – splutím řeky Moravy. Úsek 
z Litovle do Hynkova vedoucí rezervací Ramena řeky Moravy lze splouvat pouze od prvního srpna do kon-
ce března. Důvodem je ochrana přírody, zejména hnízdících ptáků.

  

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   720 kč

brno a okoLí   460 kč
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Máchův kraj
Doksy  kokořín  Lhotka  CHko kokořínsko

historie: český jazyk – Karel Hynek Mácha
přírodověda: Máchovo jezero, NPR SWAMP
exkurze: hrad Kokořín

Oblast Kokořínska a Doks byla oblíbeným místem jednoho z našich romantických básníků – Karla Hynka 
Máchy. V doksech si prohlédneme muzeum K.H.Máchy, které je umístěno v nejstarší dochované budově.

Odtud se projdeme po březích Máchova jezera, tradice lázeňských pobytů u jezera sahá už do 19.stol. - 
možnost koupání v jezeře.

Pak se přesuneme do srdce Máchova kraje – na hrad kokořín, postavený ve 14. stol., ten si prohlédneme 
s místním průvodcem.

Odpoledne se zastavíme prohlédnout si, jaké to bylo žít ve skalním obydlí. Skalních bytů je na Kokořínsku 
požehnaně. skalní obydlí ve lhotce pochází pravděpodobně z poloviny 19. století a je nejdéle obývaným 
kokořínským skalním obydlím. Poslední obyvatelka Marie Holubová se zde narodila a žila až do svých 
80let (do roku 1982).

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   830 kč
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ModerNí hisTorie  
– 20. století na Moravě
Moravský krumlov  Slovanská epopej  brno  vila Tugendhat  Moravské zemské 
muzeum

architektura a historie 20. stol.

Na tomto výletě se podíváme opět na Moravu. Tentokráte se zaměříme na novodobou historii. Ráno za-
čneme v Moravském krumlově, na zámku budeme mít možnost prohlédnout si slavnou slovanskou 
epopej, která je dílem Alfonse Muchy, který je jedním z nejproslulejších českých umělců. Slovanská epopej 
je soubor 20pláten zachycujících slovanskou mytologii, která vznikala během let 1912-1926. Dokončený 
cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti 
let samostatnosti československého státu ve  Veletržním paláci a byl autorem věnován hlavnímu městu. 
Po shlédnutí tohoto monumentálního díla budeme pokračovat do moravské metropole, do Brna.

V Brně jako první navštívíme funkcionalistickou vilu Tugendhat. Vila manželů Tugendhatových byla 
v roce 1928 navržena architektem Ludwigem Mies van der Rohem. Je to unikátní architektonické dílo, kdy 
poprvé v dějinách architektury byla v soukromé vile použita ocelová nosná konstrukce v podobě sloupů 
na půdorysu kříže.

Dále se přesuneme do Moravského zemského muzea, kde nás bude čekat stálá expozice Středoevropská 
křižovatka: Morava ve 20.stol., která mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematic-
kých okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních 
jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského 
prostoru. Expozice obsahuje množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových zábě-
rů, každou tematickou část doplňují dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech 
sledovaného období (www.mzm.cz).  

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   720 kč

brno a okoLí   460 kč
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Moravia MaGNa
Staré město  archeoskanzen Modrá  uherské Hradiště

historie: Velkomoravská říše, slovanští věrozvěstové
sport: cyklo

Na tomto výletu se vydáme do 9.století, po stopách jednoho z prvních státních útvarů na našem území – 
Velkomoravské říše, což znamená, že se vydáme do oblasti dnešního Uherského hradiště. O tom, kde ležela 
metropole této dávné říše (Veligrad) se dodnes vedou spory, ale řadu památek z tohoto období najdeme 
právě na východní Moravě.

Den začneme návštěvou Památníku velké Moravy, který byl vybudován nad základy hřbitovního kos-
tela z 9. století. Multimediální expozice využívá dvou desítek figurín v životní velikosti k modelaci výjevů 
života a práce našich předků na velkomoravském hradisku. Zhlédneme zde repliky dobových oděvů, obuvi, 
vzácných šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů. Ve Starém Městě je 
možné v případě zájmu navštívit také originální zoologickou zahradu – kovozoo, kde se nachází celkem 
250 zvířat v životní velikosti vytvořených z kovového šrotu.

Dále se přesuneme do archeoskanzenu Modrá, který je Velkomoravským sídlištěm středního Pomoraví. 
Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výro-
bou keramiky, či zemědělskou výrobou.

Odpoledne pak zakončíme v královském městě v uherském hradišti, prohlédneme si další z archeologic-
kých vykopávek, zavítáme do lokality „Špitálky“, kde se nachází domnělý hrob sv. Metoděje, soluňského 
věrozvěsta a moravského světce.     

Prohlédneme si i historické jádro s Masarykovým náměstím a barokním kostelem sv. Františka Xaverského, 
nemineme ani Starou radnici a jezuitskou kolej, kde navštívíme Slovácké centrum kultury a tradic se stálou 
expozicí, která nás provede dějinami Uherského Hradiště.

Výlet lze rozšířit o 1denní výlet na kole – uherskohradišťská vinařská stezka (73 km) - „Převážně ro-
vinatá trasa je ideální pro celodenní rodinný výlet. Vede povětšinou jen mírně zvlněnou pahorkatinou, 
po klidných silnicích a cyklostezkách. Na své si přijdou milovníci vína, lidové architektury i historických 
a přírodních památek.“ (https://www.stezky.cz/vylet/Uherskohradistska-vinarska-stezka?date=)

 

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   880 kč

brno a okoLí   490 kč



22

 www.ckroyal.cz
Provozovna: 28. října 24, 261 01 Příbram, GSM: 777 898 967, 604 863 684, info@ckroyal.cz

Na jiŽNí Moravu  
za hisTorií i zábavou
Dolní Věstonice  Pavlov  Hradisko u Mušova  Pasohlávky

historie: paleolit, Římané
turistika; technická památka; zábava

Při tomto výletu zavítáme na Jižní Moravu do dolních věstonic. Tato malá obec ležící na úpatí Pálavy 
a na břehu Novomlýnských nádrží je pro nás velmi důležitá díky slavné sošce Věstonické Venuše, která je 
považována nejstarší keramické dílo na světě. Můžeme také navštívit Archeologickou expozici Věk lovců 
a mamutů, která nám poskytne poznatky o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné (pouze 
od dubna do října).

V případě času a hezkého počasí lze výlet rozšířit o pěší procházku Pálavou – podle zdatnosti studentů 
4km na zříceninu hradu Děvičky, nebo cca 8km procházka z Pavlova do Klentnice přes zříceniny Děvičky 
a Sirotčí hrádek.  

Ve zkoumání naší rané historie budeme pokračovat, Čeká nás procházka po 1,5km dlouhé archeologické 
naučné stezce brána do Říše římské, která nás uvede do doby Římanů na našem území a na deseti 
zastaveních nás zavede na místa unikátních archeologických nálezů v jedné z nejvýznamnějších archeo-
logických nalezišť v ČR, hradiska u Mušova. Hradisko je jediným římským táborem na území Moravy 
a byly zde nalezeny cihly, římské mince, keramika, spony a brnění legionářů. Místo se před téměř 2000 lety 
stalo cílem římského vojska vedeného císařem Marcem Aureliem. Jeho legionáři zde vybudovali mohutnou 
pevnost, v níž dokonce stály první lázně na našem území vůbec.

Odpoledne lze strávit v pasohlávkách ve vodním světě aqualand Moravia.

     

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   770 kč

brno a okoLí   460 kč
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Na sever za hisTorií  
i pŘírodou
Jánská  růžová  nP České Švýcarsko

historie: Muzeum koncentračního tábora Rabštejn
turistika: středně zdatní
Vhodné spíše pro starší studenty vzhledem k tématu i délce trasy

Dnes se podíváme na sever republiky do Np České švýcarsko (nejmladší národní park v České republice) 
a chko labské pískovce.

Hlavním bodem programu bude prohlídka Muzea koncentračního tábora a podzemní továrny z ii. 
světové války rabštejn janská.

Dozvíme se o historii Rabštejnského údolí, podzemní chodby jsou dlouhé 4500 m a štoly byly raženy za II. 
světové války vězni koncentračního tábora v letech 1944-1945. Budování podzemní továrny si vyžádalo 
několik desítek životů vězňů koncentračního tábora Rabštejn. Prohlídka nám zabere přibližně 3,5 hodiny.

Odpoledne se přesuneme a projdeme se po naučné stezce růžová (cca 10 km), po cestě uvidíme vyhlíd-
kovou věž Růženka, vesnickou památkovou zónu Kamenický stráň, skalní hrad Falkenštejn a dolský 
mlýn z pyšné princezny, několik vojenských bunkrů (linie opevnění z r. 1938) a spoustu dalšího, kde se 
dozvíme o národním parku. Cena zaHrnuJe: 

  dopravu zájezdovým autokarem 
a jeho přistavení k budově školy 

  pojištění proti úpadku CK 
dle zákona

  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   520 kč

brno a okoLí   920 kč
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Na skok do aNGlie  
– ČeskÝ WiNdsor,  
sToNeheNGe a jiNé krásy
Hluboká nad Vltavou  Holašovice  Protivín  albrechtice nad Vltavou

historie: Schwarzenbegkové, baroko, selské baroko
příroda: krokodýlí ZOO

Ráno zamíříme do Jižních Čech, na zámek hluboká nad vltavou. Zámek Hluboká byl původně založen 
jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. 
schwarzenbergové pobývali na Hluboké do konce roku 1939. Díky velice dobře spravovanému majetku 
a rozsáhlým hospodářským aktivitám Schwarzenbergové hlubocký zámek dvakrát stavebně upravili, nej-
prve počátkem 18. století v barokním stylu, později provedli rozsáhlou rekonstrukci zámku v romantic-
kém stylu. Byl přestavěn pod vlivem cest tehdejšího majitele a jeho manželky kněžny Eleonory, do Anglie. 
Hlavní předlohou projektu byl královský zámek Windsor. V základním okruhu (55minut) si prohlédneme 
zámek.  

V baroku ještě zůstaneme, v dalším bodě našeho programu se pojedeme podívat do Holašovic a podíváme 
se na nejzachovalejší ukázku jihočeského selského baroka. holašovice se v roce 1998 dostali na seznam 
UNESCO. Za vesnicí se také podíváme na český stonehenge. Megalitický kruh, vytvořený v r. 2008 míst-
ním stavbařem Václavem Jílkem z obřích žulových kamenů, údajně disponuje nejsilnější energií ze všech 
tuzemských megalitů postavených člověkem.

Dále se posuneme do protivína, kde se od architektury odkloníme a budeme se chvíli zabývat zoologií. 
V Protivíně navštívíme krokodýlí ZOO, kde se dozvíme vše o krokodýlech, gaviálech, kajmanech i aligáto-
rech.

Poslední krátká zastávka bude v albrechticích nad vltavou, kde najdeme památný hřbitov. Původně 
románský kostel sv. Petra a Pavla pochází z 12. století a v jižních Čechách patří k nejvýznamnějším i díky 
malířské výzdobě interiéru, kde jsou stěny pokryty monumentální kompozicí Posledního soudu. Kostel je 
obklopen vesnickým hřbitovem, který je jedinečný jednotně řešenými arkádovými kapličkami s veršova-
nými náhrobními nápisy a malbami na památku zesnulých. Původcem tohoto provedení byl zdejší farář 
Vít Cíza. Kapličky pocházejí převážně z let 1841 až 1854 a celkem jich zde dnes najdete 85 (jiznicechy.cz).  

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   590 kč

brno a okoLí   750 kč
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ocelové MĚsTo
ostrava  Dolní Vítkovice

technika: Vítkovické železárny; Velký svět techniky

Dnešní den nás čeká prohlídka zajímavostí města Ostravy. Navštívíme areál vítkovických železáren, 
který se skládá z bývalého dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí. Vítkovické železárny jsou vidět z da-
leka a tvoří unikátní industriální památku z 1. poloviny 19. století, upomínající na zašlou i současnou 
průmyslovou slávu města Ostravy i samotných Vítkovic. Vítkovické železárny založil  arcivévoda Rudolf 
Jan, arcibiskup olomoucký. Právě v těchto místech stávala původní pudlovací pec z roku 1828, vůbec první 
pudlovací pec v habsburských zemích vůbec. V roce 1857 byl v těsné blízkosti otevřen důl Hlubina jako 
zdroj paliva do vysokých pecí a od té doby na sebe celý technologický tok navazoval v jediném průmyslo-
vém komplexu. Těžba uhlí byla ukončena v roce 1991. V areálu je možné si vybrat z několika prohlídko-
vých okruhů, včetně návštěvy tzv. Bolt Tower, z vrcholu věže se naskýtá jedinečná vyhlídka na celé město.

Odpoledne pak navštívíme populárně naučné centrum velký svět techniky, který se skládá ze čtyř stá-
lých interaktivních expozic: Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody a také 3D kina.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   970 kč

brno a okoLí   590 kč



26

 www.ckroyal.cz
Provozovna: 28. října 24, 261 01 Příbram, GSM: 777 898 967, 604 863 684, info@ckroyal.cz

po sTopách  
TaTíČka Masaryka
Hodonín  Lednice  Hustopeče

osobnost: Tomáš Garrigue Masaryk
Vhodné pro starší studenty, kteří se už s tímto tématem setkali, nebo mají v brzké době setkat

Dnes se vydáme po stopách prvního československého prezidenta – Tomáše Garrigue Masaryka. 
Den začneme v Hodoníně, kde se 7. 3. 1850 Tomáš Masaryk narodil. Zde se dozvíme o životě TGM v Ma-
sarykově muzeu.

Poté přejedeme do lednice, kde navštívíme muzeum (otevřeno pouze od dubna do listopadu) – jak se 
žilo za tatíčka Masaryka. Atmosféra muzea nás přenese do doby první republiky. V expozici prohlédne-
me ukázku domácnosti městského typu, ulici, kde se podíváme jak vypadaly kavárny, holičství, četnické 
stanice, krejčovství či modiství a spoustu dalších prvorepublikových zajímavostí.

Den zakončíme v Hustopečích, kde se nachází naučná stezka „Masaryk a hustopeče“ dlouhá cca 2 km, 
která nás provede městem v jeho šlépějích. 7 zastavení nám představí významná místa spojená s jeho ži-
votem a rodinou - vstup do historického centra města, kde se 19. června 1924 uskutečnilo triumfální přijetí 
prezidenta Masaryka v Hustopečích,dále k bývalé piaristické reálce (dnes SOŠ a SOU) na Masarykově 
náměstí, kde T. G. Masaryk studoval v letech 1861 - 1863. Ubytování mu tehdy poskytl strýc František Kos 
ve svém domě v Zámečnické ulici (dnes Dobrovského č. 7). 

Další zastávkou je místo, kde se nacházel rodný dům Masarykovy matky Terezie, rozené Kropáčkové. 
Čtvrtou zastávkou je dům Masarykova strýce, ve kterém TGM pobýval během svých studií na Husto-
pečské reálce. Stezka dále pokračuje k domu, kde dožil Masarykův otec. Josef Masaryk pocházel z hornou-
herských (dnes západoslovenských) Kopčan. Většinu života pracoval jako kočí. V roce 1884 se manželé 
Masarykovi vrátili do Hustopečí, kde bydleli s nejmladším synem Ludvíkem, který zde provozoval tiskár-
nu. Zemřel v Hustopečích 25. září 1907 ve věku 84 let. Následuje zastávka u budovy bývalé tiskárny (dnes 
Společenský dům) Ludvíka Masaryka.

Poslední zastavení je na hustopečském městském hřbitově, místě posledního odpočinku mnoha předků 
a příbuzných T. G. Masaryka. V roce 1887 zde byla pohřbena Masarykova matka Terezie a v roce 1907 jeho 
otec Josef. V září 1937 byla z hustopečského hrobu rodičů vyzvednuta symbolická prsť hlíny, která pak 
byla uložena do Masarykova hrobu v Lánech.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   790 kč

brno a okoLí   460 kč



27

 www.ckroyal.cz
Provozovna: 28. října 24, 261 01 Příbram, GSM: 777 898 967, 604 863 684, info@ckroyal.cz

pro NejMeNší
Lešany  Jílové u Prahy

exkurze: zámek Blatná; zážitkový park Zeměráj
Nenáročný program i pro školky, první stupeň základní školy

Dopoledne se pojedeme podívat na zámek blatná, kde se natáčela jedna z našich pohádek šíleně smut-
ná princezna. Zámek vznikl přestavbou původního vodního hradu ze 13.stol. Postupně byl upravován 
v různých stylech, od renesančního po novogotický. Při prohlídce lze vybrat z několika prohlídkových tras, 
od dlouhé historické až po zkrácenou, speciálně upravenou pro děti, včetně návštěvy výstavy strašidel.

Na odpoledne se přesuneme do zážitkového parku zeměráj. Zeměráj nabízí jedinečnou atmosféru pro-
pojení krásy české přírody a české historie, kde si spoustu zábavy užijí, jak ti nejmenší, tak i ti starší. Děti 
a studenti si mohou vyzkoušet dovednosti, které patřili k běžným činnostem v raném středověku, lámat si 
hlavu nad spoustu hlavolamů a užit si zábavu se spoustou her a dobrodružných úkolů.   

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   490 kč

brno a okoLí   750 kč
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puTováNí za kNíŽaTy
Český krumlov  vodní nádrž Lipno  Stezka korunami stromů  Schwarzenberský 
plavební kanál

historie:  Rožmberkové, Schwarzenbergové
zábava:  Stezka v korunách stromů
turistika, příroda

Dnes se podíváme na historii rodu Schwarzenbergů. Nejprve navštívíme jedno z jejich panství – Čes-
ký krumlov, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. S průvodcem si prohlédneme zámek, 
který v roce 1302 zdědili Rožmberkové. V roce 1719 pak na Krumlov přišla nová dynastie – knížecí rod 
schwarzenbergů. S jejich jménem a třemi staletími jejich vlády je spojena doba největšího rozkvětu 
města i hradu, který se za dobu vlády pánů z Rožmberka proměnil v honosnou renesanční rezidenci, pro-
hlédneme si jak interiér, tak exteriér včetně barokního otočného divadla.

Po prohlídce města se přesuneme k vodní nádrži lipno. Lipenská přehrada je vodním dílem na řece Vlta-
vě, vybudována byla v 50.letech minulého století. S rozlohou téměř 50km2 jde o největší přehradu a vůbec 
o největší vodní plochu na území naší republiky. Někdy se jí také přezdívá jihočeské moře. U Lipna se 
vydáme na první stezku korunami stromů v České republice, po které se vydáme s místním průvodcem.

Na konec dne se ještě podíváme do Národního parku šumava, který je největším ze čtyř národních par-
ků České republiky. Navštívíme jedno z technických děl Šumavy – schwarzenberský plavební kanál, 
kde se krátce projdeme po naučné stezce (cca 5 km). Schwarzenberský plavební kanál byl postaven na čes-
ko-rakousko-bavorském trojmezí před zhruba 220 lety. Dílo bylo vybudováno pro splavování polenového 
dříví z nepřístupných šumavských hvozdů k řece Große Mühl, odkud následně po Dunaji putovalo až 
do císařského hlavního města a odbytiště Vídně (kudyznudy.cz).

 

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   670 kč

brno a okoLí   850 kč
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reNesaNce Na vysoČiNĚ
kralice nad oslavou  Třebíč  Dalešice

historie:  renesance, rondokubismus; český jazyk – Bible kralická
technika:  Dalešický pivovar

Hned ráno se na chvíli vrátíme do 16.století a výlet začneme v kralicích nad oslavou, kde navštívíme 
Památník Bible kralické. Ten se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla 
útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta zde tiskla nejenom knihy náboženského charakteru (tj. bibli či bratrské 
kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem však přesto 
zůstává šestidílná tzv. bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale 
kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení 
v pozdějších dobách protireformace a exilu (www.mzm.cz).

Pokračovat budeme do města Třebíč, které je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Prohléd-
neme si renesanční domy na Karlově náměstí, které svou rozlohou patří k největším v České republice. 
Dále si prohlédneme baziliku sv. Prokopa, zámek, benediktýnský klášter,  židovskou čtvrť a židovský hřbi-
tov, městské opevnění a průmyslovou stavbu ÚP závodů Třebíč, která je ve specifickém rondokubistickém 
stylu. Autorem je Josef Gočár, který je nejvýznamnějším českým architektem první poloviny 20. století. 
Rondokubismus je českou specialitou.

Na závěr dne se zajedeme podívat po stopách filmu Postřižiny, do dalešického pivovaru, který byl taktéž 
založen v době renesanční a to koncem 16. stol. Zde se vrhneme na poznání výroby piva a historie tohoto 
krásného pivovaru.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   650 kč

brno a okoLí   460 kč
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sladké baroko  
s vÝleTeM Na saFari
Miletín  kuks  Dvůr králové

historie: baroko, Šporkové
exkurze: výroba Hořických trubiček
zábava: návštěva ZOO

Když se řekne gastronomie Česka, každý si vybaví výrobu piva, nebo třeba svíčkovou. Dnes ale den za-
čneme exkurzí a vlastní výrobou jedné z typických sladkostí východních Čech – hořických trubiček. 
Krátká exkurze (15 min) nás uvede do tajů výroby, poté budeme mít možnost vlastoručně stočit svých 
10hořických trubiček.

Dále se přesuneme na jedno z našich nejkrásnějších barokních míst – do hospitálu kuks. Díky Františku 
Šporkovi je dnes areál názývám Perlou českého baroka. Na místě si prohlédneme jak celý areál, dozvíme se 
o historii výstavby i rodu Šporků, tak se i dozvíme něco i o historii lékárnictví a výroby léků v expozicích 
Českého farmaceutického muzea.

Odpoledne se pak přesuneme do dvora králové, kde strávíme zbytek dne. Seznámit se se zvířaty může-
me buď samostatně (žáci dostanou pracovní listy na vypracování), nebo si můžeme zvolit z bohaté nabíd-
ky programů pro školy se zkušenými zoology.

Tuto akci je možné prodloužit o noc strávenou v safari parku a v zoo pak strávit celý následující den.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   570 kč

brno a okoLí   630 kč
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sTŘedNí Čechy TechNické
Lešany  Jílové u Prahy

exkurze: vojenské muzeum, štoly
turistika: cca 10 km lehkým terénem

Výlet začneme v Lešanech, kde si přijdou na své hlavně chlapci. v prostoru bývalých dělostřeleckých ka-
sáren se nachází expozice vojenského technického muzea vojenského historického ústavu praha. 
V rámci všech expozic, které jsou rozložené v deseti halách, si můžeme užít procházku československou 
historií.

V současné době tvoří sbírku více než 700 historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních 
a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál po-
cházející z období od roku 1890 až do současnosti. K vidění jsou nejen zajímavé exponáty, ale přiblížena 
je také doba, kdy tyto exponáty sloužily svým účelům. Nejstarší z exponátů pocházejí z konce 19. století. 
Unikátní je zejména sbírka Československých vojenských dopravních prostředků z období 1918 - 1939 
a kolekce kanónů systému Škoda. Mezi nejcennější exponáty patří hasičský automobil Praga L, jehož pod-
vozek byl vyroben v roce 1926. Dalšími zajímavými sbírkovým předměty jsou například námořní a dělo-
střelecké miny. (kudyznudy.cz)

Odtud budeme pokračovat pěšky trasou podél řeky Sázavy přes Kamenný Přívoz a Žampach až do Stu-
deného (cca 8km). Cestou si prohlédneme železniční viadukt u Žampachu, který je se svými více než 
41 metry nejvyšším kamenným mostem v evropě. Půjdeme po naučné stezce Jílovské zlaté doly až 
ke štole sv. Josefa a štole sv. Antonína Paduánského (možnost pohlídky jedné ze štol). V případě pěkného 
počasí a času lze pokračovat v cestě až na rozhlednu Pepř (další cca 2km).

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   350 kč

brno a okoLí   640 kč
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sTŘedNí Čechy vojeNské
Příbram  brdy  karlštejn

exkurze: hornický skanzen, bunkr;
historie: 20. stol.
turistika: 15 km
Celý výlet je díky tématu vhodný pro starší studenty

Dnešní den bude věnován tématu válečnému a poválečnému. Den začneme u Památníku vojna – Muzea 
obětí komunismu a dějin uranového hornictví . Jedná se o dochovaný areál zajateckého tábora pro ně-
mecké válečné zajatce, umístěný mezi bývalými uranovými šachtami. V letech 1949-51 sloužil jako tábor 
nucených prací a posléze jako vězení pro politické odpůrce komunistického režimu. Expozice seznamují 
s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví.

Dále následují dvě alternativy programu:

a) turistická procházka pro vojenské nadšence. Přibližně 15km procházka v terénu Brd, která nás dovede 
na bývalou dopadovou plochu jordán, která byla první dokončenou v oblasti Brd. Trasa nás povede přes 
vrch Houpák, na kterém se nachází několik vojenských betonových objektů. Nejznámější z nich je asi zku-
šební pěchotní srub zvaný Benešák, který se objevil i ve filmu obecná škola. Srub měl sloužit k testování 
účinků různých typů ostřelování a také k testování odolnosti nových vyvíjených materiálů.  

b) návštěva areálu hornického skanzenu příbram – březové hory. Expozice umístěné v historických 
provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu 
a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika 
kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parní-
mi těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem (www.muzeum-pribram.cz).

Na závěr dne se přesuneme na Kalrštejnsko, kde navštívíme bunkr karlštejn. Plně vyzbrojený a vystroje-
ný bunkr, uvedený do podoby v jaké se nacházel při mobilizaci v září 1938. Kulomety, pušky, pistole a gra-
náty z výzbroje Československé armády, ukázky dobové výstroje mužstva a kompletní technické zařízení 
bunkru. V rámci odorného výkladu se dozvíte o systému boje v opevnění a o praktickém použití výzbroje 
a výstroje objektu (bunkrkarlstejn.cz).

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   790 kč
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Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí
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sTŘedovĚká  pokladNice
kutná Hora  chrám sv. barbory  Vlašský dvůr  Hrádek  kostnice  Malešov  
hrad Sion

historie: pozdní gotika; těžba stříbra v ČR; Jan Roháč z Dubé
turistika

Dnešní den začneme v královském městě kutná hora. Nejprve si prohlédneme historické centrum města, 
které je od roku 1995 na seznamu světového dědictví UNESCO. Začneme u nejznámější památky, gotic-
kého chrámu svaté barbory.

Poté se pěšky přesuneme k dačického domu, kde se v polovině 16. století stal rodištěm kronikáře Mikuláše 
Dačického z Heslova. Uvnitř si prohlédneme interaktivní expozici, která nás seznámí s historií UNESCO 
památek a také s tím, proč je Kutná Hora na tomto seznamu. Pokračovat budeme ke hrádku, kde se dozví-
me, proč se Kutné Hoře říká středověká pokladnice, prohlédneme si Muzeum stříbra a středověký důl, kde 
si můžeme vybrat ze dvou okruhů komentovaných prohlídek.  Prohlídku historického centra zakončíme 
u vlašského dvora.

Odpoledne se přesuneme do Sedlece, kde si prohlédneme unikátní kostnici. Po morové ráně roku 1318 bylo 
v Sedlci pochováno přes 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek. 
Podle dochovaných pramenů sedlecký hřbitov zabíral plochu 35 tisíc m2. Na konci 15. století došlo ke zru-
šení většiny hrobů. EXHUMOVANÉ KOSTERNÍ OSTATKY cca 40.000 zemřelých byly uloženy do spodní 
kaple kostela, kde je dle pověsti poloslepý sedlecký mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid.

V podvečer, pokud nám zbude čas a chuť, tak se po cestě domů zastavíme trochu protáhnout v nedalekém 
Malešově. Navštívit zde můžeme trochu opomíjenou tvrz Malešov, menší pivovar, nebo krčmu, která 
podává jídla inspirovaná dobou. Odtud se můžeme vydat po naučné stezce cestou husitských hejtma-
nů a dojít až na zříceninu hradu sion, který byl sídlem husitského hejtmana jana roháče z dubé, jenž 
zde byl po dobytí hradu zajat. Naučná stezka zde podrobně seznamuje s jeho životem a dějinnými souvis-
lostmi, a také s tehdejší podobou hradu a způsobem jeho obléhání a dobytí. Cestou upozorňuje na bitvu 
u Malešova a soustavu mlýnů na říčce Vrchlici. Stezku zakončíme ve vesničce Chlístovice, odkud se 
vydáme domů.

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   590 kč
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svaTÝ václav v praze
Praha  Pražský hrad  Chrám sv. Víta  karlův most  Staroměstské náměstí 
 Václavské náměstí  Vyšehrad  Smíchov

historie: svatý Václav
architektura: románský sloh, gotika, baroko, neorenesance

Výpravu po stopách sv. Václava v Praze začneme na jedné z nejvýznamnějších památek v Praze – praž-
ském hradě. Zde se po krátkém úvodu přesuneme rovnou ke chrámu sv. víta, václava a vojtěcha. 
Z vnějšku se podíváme do doby gotické a ukážeme si hlavní prvky gotické architektury. Poté se přesuneme 
dovnitř, co nás bude zajímat nejvíce je kaple sv. Václava, která je kultovním místem katedrály. Zde se na-
chází hrob svatého václava, prohlédneme si i výjevy ze života svatého Václava, které jsou připisovány 
dílu Mistra litoměřického oltáře. V jihozápadním rohu kaple vedou dveře do korunní komory, kde jsou 
uloženy české korunovační klenoty.

Z Hradu sejdeme Nerudovou ulicí až k řece Vltavě, přejdeme přes karlův most a krátce se zastavíme 
u dvou soch – sochy svatého Václava z roku 1859 a repliky sochy sv. Ludmily s malým Václavem od Ma-
tyáše Brauna, kde Ludmila ukazuje Václavovi Bibli. Projdeme přes staroměstské náměstí až na náměstí 
václavské.

Po cestě do horní části k Národnímu muzeu a asi nejznámější Myslbekově soše sv. Václava se zastavíme 
v pasáži lucerna, kde se podíváme na trochu kontroverzní moderní sochu Davida Černého, sv. Václava 
na mrtvém koni, která v pasáži visí od roku 2000.

 Na závěr dne se ještě podíváme na další z pražských dominant – vyšehrad, kde se také nachází socha 
svatého Václava. Poté, co prozkoumáme Vyšehrad, tak se v případě času přesuneme ještě na smíchov, pro-
hlédnout si jeden z novějších kostelů zasvěcených svatému Václavovi. Tento kostel byl postaven v roce 
1881, kdy v této oblasti došlo k nárůstu obyvatel, díky tomu, že zde vyrůstaly továrny. Původní kostel, 
který na tomto místě stál již kapacitně nestačil a musel být postavený nový, který byl zasvěcen právě 
patronu České země.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   350 kč

brno a okoLí   690 kč



35

 www.ckroyal.cz
Provozovna: 28. října 24, 261 01 Příbram, GSM: 777 898 967, 604 863 684, info@ckroyal.cz

svaTÝ václave,  
vévodo České zeMĚ
Stochov  okoř  budeč  Stará boleslav

historie: Přemyslovci, svatý Václav
architektura: románský styl, raná gotika
turistika, příroda: – PP Zákolanský potok

Postava svatého Václava je známá napříč Českem. Každý ví, že 28.září je v České republice státní svátek, 
svátek svatého Václava. Snad každý někdy slyšel sejdeme se „pod ocasem“, právě pod ocasem sochy sv. 
Václava na Václavském náměstí v Praze. Sochu svatého Václava najdeme na každém rohu, je totiž považo-
ván za hlavního patrona českého národa a za symbol české státnosti. Pojďme se tedy dozvědět víc o životě 
našeho významného světce a o legendách s ním spojených!

Den začneme návštěvou stochova. Místo, které ne všichni znají, leckdo se znuděně zeptá: „A co tam?“ 
Zastavíme se tady jen na chvíli, podle pověstí se totiž právě tady svatý Václav narodil. V nejstarších le-
gendách místo narození svatého Václava zmiňováno není, i přesto v době barokní byl Stochov jedním 
z nejvýznamnějších poutních míst, pro věřícího člověka bylo putování na místo narození svatého Václava 
nesmírně důležité. Dnes nám svatého Václava ve Stochově připomíná pouze prastarý dub, který je považo-
vaný za jeden z nejstarších dubů v České republice. Podle pověsti tento dub vysadila sama kněžna Ludmila 
na počest narození svého prvorozeného vnuka Václava.

Po této krátké zastávce se přesuneme do doby mladší, raně gotické – podíváme se na zříceninu hradu okoř. 
Hrad pochází ze 13. stol., tam nás bude čekat prohlídka s průvodcem. Jakmile načerpáme nové informace 
o hradu a jeho historii, čeká nás 6km procházka údolím PP Zákolanského potoka, které je jedno z míst, kde 
se u nás vyskytuje rak kamenáč. Po cestě do Zákolan se na chvíli opět vrátíme do doby románské, doby 
svatého Václava. Po cestě totiž potkáme jednu z nejstarších zachovalých staveb v Čechách vůbec  - rotun-
du svatého petra a pavla v Budči, na místě, kde stálo hradiště už za prvních Přemyslovců a bylo i jedním 
z hlavních knížecích sídel Přemyslovců. Toto místo je zároveň důležité pro život Václava, podle legendistů 
zde chodil do latinské školy, aby se tu učil čtení, psaní a latinskému jazyku.

Poslední místo, které tento den bude to, které mají se svatým Václavem všichni spojené – stará boleslav 
– zde se podíváme na baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Tato bazilika stojí na místě, kde původně stá-
val kostel sv. Kosmy a Damiena a je to místo, kde se odehrála jedna ze slavných bratrovražd. Právě tady 
byl podle legendy sv. Václav 28.9.935 zavražděn svým bratrem Boleslavem, tady také byl původně hrob 
svatého Václava, než byly jeho ostatky přesunuty na Pražský hrad. Památka je až do roku 2021 uzavřena 
veřejnosti, takže se podíváme pouze zvenku.

Možno propojit s výletem „svaTÝ václav v praze“

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   820 kč
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TajeMNé GoTické hrady  
v ČeskéM ráji
Český ráj  Drábské světničky  skalní hrad Valečov  hrad kost

historie: rod Kinských, Lucemburkové
architektura: gotika
turistika, příroda

Ráno si prohlédneme skalní pevnost drábské světničky, která se vypíná nedaleko Mnichova Hradiště. 
Skupina sedmi pískovcových bloků na západním okraji plošiny Mužského byla osídlena již v mladší době 
kamenné a ve 13. století tu byl založen skalní hrad. V dobách husitských válek byl celý komplex obno-
ven a stal se opěrným bodem sirotčích vojsk. Dřevěné stavby na skalních blocích byly propojeny mosty, 
schodišti a ochozy. Dochovaných 18 světniček a 6 chodeb tesaných ve skále bylo doplněno dřevěnými 
nástavbami a palisádami. Využitím příhodných podmínek vznikl obranný systém doplněný obytnými 
místnostmi, modlitebnou, věznicí i strážnicí, z údolí krytý přirozeným porostem. Po bitvě u Lipan byly 
světničky opuštěny a zchátraly.

Po té se přesuneme k dalšímu zajímavému skalnímu hradu valečov. I jeho podoba byla silně ovlivněna 
okolními pískovcovými skalami, v nichž byl z části vytesán a z části vystavěn. První písemná zmínka 
o jeho majitelích je z počátku 14.stol., tudíž z doby šarvátek zdejší drobné šlechty s Vokem z Rotštejna 
(jednou z větví rodu Valdštějnů). Skalní hrádek je přístupný veřejnosti včetně předhradí se skalními byty, 
vězením a hladomornou. Prohlédneme si i hradní jádro se zděným palácem, skalními komorami a chodba-
mi a vyhlídkou.

Dále se přesuneme do srdce Českého ráje ke hradu se zvláštním jménem – k hradu kost. Oblíbená legenda 
praví, že hrad dostal jméno Kost v dobách, kdy jej obléhal Jan Žižka. Po neúspěšném dobývání měl údaj-
ně prohlásit, že je hrad pevný jako kost a ta prý patří psu. Kost patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším 
gotickým hradům u nás. Hrad, jehož historie se začíná psát ve 14.stol., nám nabízí několik prohlídkových 
okruhů (60-90minutých), při kterých se dozvíme víc o majitelích hradu rodu Kinských, navštívit můžeme 
i hradní nádvoří, nebo mučírnu, kde se dozvíme o hrdelním právu a soudnictví v Čechách v 16. až 18. 
století.  

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   830 kč



37

 www.ckroyal.cz
Provozovna: 28. října 24, 261 01 Příbram, GSM: 777 898 967, 604 863 684, info@ckroyal.cz

viTa caroli
karlštejn  Praha  karlův most  karolinum  Muzeum města Prahy

historie: doba Karla IV.

Tento den pronikneme do středověkého života za vlády Karla IV. Dopoledne strávíme na hradě karlštejn, 
který byl postaven roku 1348 jako ochrana pro korunovační klenoty a státní listiny. Stavba a výzdoba hra-
du byla dokončena vysvěcením kaple sv. Kříže 9.2.1367, kde byl uložen říšský korunovační poklad. Za hu-
sitských válek se Karlštejn stal místem trvalého uložení korunovačních klenotů českých králů. Po té, co si 
prohlédneme hrad, který se tyčí na břehu řeky Berounky, se přesuneme do Prahy, abychom se dozvěděli, 
jak to v Praze vypadalo za vlády tohoto slavného císaře.

Začneme v Muzeu prahy – v Domě u Zlatého prstenu -  kde si prohlédneme expozici Praha Karla IV. 
Expozice přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny pražského souměstí. Virtuální i hmotové 
modely významných karlovských založení, zástavby celé aglomerace, kamenného mostu a dalších staveb 
ukazují podobu metropole, proměněnou úsilím Karla i ostatních lucemburských panovníků.

Zbytek dne pak strávíme poznáváním dalších památek v Praze, které mají spojitost s Karlem IV. - karlova 
univerzita, Karlův most, hladová zeď atd.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   350 kč

brno a okoLí   720 kč
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vůNĚ koNí a perNíku
Pardubice  dostihové závodiště  muzeum perníku  hrad kunětická hora

exkurze: závodiště, výroba perníku
zábava

Dnes se podíváme do Polabské nížiny. Prohlédneme si město pardubice s krásným historickým centrem. 
Pardubice ale má většina z nás spojené s jedním z nejvýznamnějších překážkových dostihů nazývaným 
velká pardubická. Proto se vydáme na pardubický hipodrom, hodinová exkurze po závodišti nám přiblíží 
život dostihových žokejů i koní.

Odpoledne se pak přesuneme na sladkou exkurzi do ráby u Pardubic, do Muzea perníku a pohádek 
„perníková chaloupka“.

V případě času můžeme v pohádce ještě chvíli zůstat a přesuneme se na hrad kunětická hora, který byl 
domovem Rumburaka v době, kdy se tu v sedmdesátých letech natáčel televizní seriál Arabela.  

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   520 kč

brno a okoLí   560 kč
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z pohádky do pohádky
Český ráj  Valdštejn  kopicův statek  zámek Sychrov

příroda: CHKO Český ráj, lehká pěší turistika
filmové lokality, historie

Dnešní pohádkový den věnujeme prohlídce krásného koutu Čech - Českého ráje. Celou cestu započneme 
u hradu Valdštejn, který posloužil jako kulisa při natáčení Tajemství hradu v karpatech. Hrad je záro-
veň nejstarším hradem Českého ráje a také druhou nejstarší zpřístupněnou památkou Čechách. Čeká nás 
přibližně hodinová prohlídka.

Po prohlídce hradu budeme pokračovat po turistické Zlaté stezce Českého ráje a z ní pak odbočíme přímo 
ke kopicovu statku. Ten se častokrát uplatnil při natáčení podhradí v různých pohádkách, např. bajaja, 
princ a večernice, nebo z novějších Nesmrtelná teta. Stavení je jednou z nejznámějších památek lidové 
architektury Českého ráje. Od statku nás čeká značený prohlídkový okruh pískovcovým údolím se skalní-
mi reliéfy z 20.stol. Do skal jsou tu vytesány postavy z českých dějin a výjevy z bájí a pověstí – vidět mů-
žeme Mistra Jana Husa, sv. Václava, Horymíra se Šemíkem, Karla IV., kněžnu Libuši či Cyrila a Metoděje 
a spousta dalších motivů.

Vrátíme se do autobusu a vyrazíme poznávat dál. Naše kroky zamíří na zámek sychrov, jedno z míst, kte-
ré bylo využito pro natáčení zlatovlásky. Čeká nás přibližně 50minutová prohlídka letního sídla rodu Ro-
hanů z druhé poloviny 19.stol.  Po prohlídce bude pro dnešní den konec našemu pohádkovému putování.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   470 kč

brno a okoLí   820 kč
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za hudbou i hisTorií  
do vÝchodNích Čech
Litomyšl  Polička  hrad Svojanov

historie: renesance
kultura: hudební skladatelé

V tento den se podíváme na dvě místa spojená s našimi hudebními velikány – Bedřichem Smetanou a Bo-
huslavem Martinů.

Den začneme v litomyšli, která je rodištěm jednoho z našich nejslavnějších hudebních skladatelů bed-
řichem smetanou. Prohlédneme si jeden z nejhezčích renesančních zámků střední Evropy. Zámek je 
obklopen zahradou a hospodářskými budovami, právě v budově zámeckého pivovaru se roku 1824 narodil 
Bedřich Smetana. Expozice v rodném bytě připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli i jeho další 
osudy. Po prohlédnutí města se přesuneme do poličky.

Zde vystoupáme 192schodů do věže kostela, právě zde se narodil další ze slavných skladatelů bohuslav 
Martinů, kromě vhledu do života skladatele, budeme odměněni i výhledem na město. Prohlédneme si 
centrum města i renesanční kostel sv. Michala, před kterým má B.Martinů náhrobek.

Město Polička vlastní již více než 100 let nedaleký hrad svojanov. Hrad Svojanov leží v krásné krajině 
hlubokých lesů a je dnes jediným hradem u nás, kde se mísí gotika s empírem. Hrad Svojanov je jeden 
z nejstarších českých královských hradů, který bývá nazýván též „vilou českých královen“. Součástí areálu 
je i obnovená gotická zahrada, jediná svého druhu ve střední Evropě.

Prohlídkou tohoto hradu den zakončíme.  

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   640 kč

brno a okoLí   460 kč
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za jelíNkeM a baŤou
Vizovice  Vsetín

exkurze: destilérie, výroba vánočních ozdob
plavba po baťově kanálu

Ráno se přesuneme do města Vsetín, kde navštívíme výrobnu ručně foukaných a malovaných skleněných 
vánočních ozdob firmy irisa.

Dále se budeme přesouvat do vizovic, kde se seznámíme s hlavními principy výroby, s historií a tradicí 
firmy RUDOLF JELÍNEK a.s., jako významného českého výrobce a exportéra v oblasti výroby alkoholic-
kých nápojů.

Po exkurzích navštívíme město zlín, město, které vzniklo po vzoru amerických měst. Asi nejznámější 
firmou ze Zlína, je obuvnická firma baťa. Zde vznikla i jedna z prvních výškových staveb v Evropě, tzv. 
Jednadvacítka, je zde i rarita – kancelář ve výtahu. Navštívit dále můžeme obuvnické muzeum, kde se 
seznámíme s dějinami ševcovského řemesla, nebo zlínskou zoologickou zahradu.

alternativně místo Zlína můžeme absolvovat hodinovou vyhlídkovou plavbu po Baťově kanálu s prů-
vodcem

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   890 kč

brno a okoLí   520 kč
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za kupci i horNíky
Úhošť  kadaň  Měděnec  štola Marie Pomocné

historie: Sámova říše, hornictví v Krušnohoří
turistika, příroda

Dnešní den nás čeká výlet na severozápad Čech. Hned ráno si protáhneme nohy a dozvíme se zde něco 
nového u kupci Sámovi a Sámově říši, která je nejstarším státním útvarem na území dnešního Česka 
a o které každý jistě slyšel v dějepisu. Vydáme se na místo, kde Sámova říše možná vznikla, vyšplháme se 
na kopec Úhošť, který je považovaný za jedno z míst, kde se mohl nacházet slavný Wogastisburg – kde 
ve skutečnosti byl nikdo neví, uvažuje se o asi 20 dalších místech, za to o něm každý slyšel, v roce 631 po-
razil kníže Sámo se svými Slovany Franky a položil tak základy prvního staroslovanského státu na území 
Čech.

Čeká nás něco přes 6 km dlouhá naučná stezka přes vrchol Úhoště (593 m n.m.).

Pak se přesuneme jen o kousek vedle do královského města kadaň, která má na svém kontě několik čes-
kých Nej – nachází se zde nejužší česká ulička, nejstarší poutní místo na území českého státu, i nejdelší 
zachovalé opevnění v Čechách. Prohlídku začneme u Františkánského kláštera čtrnácti svatých pomoc-
níků s městským muzeem, pokračovat budeme za tajemným přízrakem jeptišky v katově uličce až 
k Mikulovské bráně a radnici. V případě času a hezkého počasí se projdeme podél řeky Ohře naučnou 
stezkou Želínský meandr.

Odpoledne se přesuneme do Měděnce, kde se podíváme na hornickou historii Krušnohoří. Sestoupíme 
do podzemí a prohlédneme si štolu Marie pomocné, který je zapsaný na seznamu světového dědictví 
UNESCO. Od poloviny 15.stol. Prožívalo evropské hornictví silný vzestup, v Krušnohoří byla objevena 
nová ložiska a začala se zakládat nová města a osady, jednou z nich byla i osada Mědník, později přejme-
novaná na Měděnec.  V případě času se na závěr zastavíme u pp sfingy, která se nachází kousek od Mě-
děnce.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   520 kč

brno a okoLí   920 kč
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za pŘedky Na Moravu
býčí skála  Punkevní jeskyně  Staré Hradisko  Ludéřov

historie: paleolit, Keltové
turistika, příroda

Na tomto výletě pronikneme do tajů života paleolitického člověka. Po cestě se protáhneme na procházce 
(cca 6km), na trase se podíváme k jeskyni býčí skála, která je národní přírodní památkou a zároveň vý-
znamným nalezištěm sídliště paleolitického člověka. V 19.stol. J.Wankler odkryl tzv. halštatský pohřeb, 
byly nalezeny bronzové předměty, nástroje a lidské kostry, které byly následně umístěny do Přírodně his-
torického muzea ve Vídni. Po naučné stezce Josefovské údolí se dostaneme až do Adamova, kde se můžeme 
v rychlosti občerstvit, než se vrátíme do autobusu a posuneme se Moravským krasem o kousek dál.

Protože Býčí skála je veřejnosti nepřístupná, naše další zastavení bude u punkevních jeskyní, ty jsou 
nejvýznamnějšími turisticky zpřístupněnými jeskyněmi Moravského krasu. Nejprve absolvujeme cca 2km 
procházku ke vchodu, po té prozkoumáme taje samotných jeskyní včetně plavby po podzemní Punkvě 
(nutná rezervace vstupu). Prohlídka trvá přibližně 60minut.

Dále se přesuneme v čase kupředu do doby Keltů. Po cestě se dozvíme o působení Keltů na našem území 
a dalším zastavením bude keltské oppidum staré hradisko. Vzniklo v polovině 2. století př.n.l. a život 
na oppidu trval tedy více než sto let. Oppidum je jednou z nejvýznamnějších památek keltského období 
na Moravě a bylo důležitým výrobním a řemeslným centrem. Nejdůležitější činností jeho obyvatel byla 
patrně železářská výroba (naleziště železa se nacházely v okolí lokality), jejímiž produkty byla zásobována 
velká část Moravy. Tudy také pravděpodobně procházela Jantarová stezka, o čemž svědčí množství nale-
zeného jantaru.

Celý výlet završíme zastávkou u ludéřova, kde se podíváme do drahanovic na keltskou svatyni s obe-
liskem. Samotný obelisk je vysoký 4 metry, má hmotnost 4 tuny a zdobí jej rytiny keltské ornamenta-
listiky. V nedalekém lese se nacházejí čtyřúhelníkové valy, zvané “Švédské šance”. Švédové tento prostor 
využili za třicetileté války při obléhání Olomouce a později také Prusové. V blízkosti valu byla nalezena 
keramika z doby Keltů.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   830 kč

brno a okoLí   460 kč
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za ruMcajseM  
do Českého ráje
Mladějov  skalní hrad Pařez  Prachovské skály  Jičín

historie: od Valdštejnů
turistika: středně pokročilí
přírodověda: druhohory, křída

Dnešní den se vydáme do jihovýchodní části Českého ráje. Kdo by neznal loupežníka rumcajse, jeho 
ženu Manku a malého cipíska! Proto se vydáme v jejich šlépějích, 15 km dlouhá trasa nás provede nej-
krásnějšími částmi Českého ráje – začneme v Mladějově, odkud se pěšky vydáme vstříc dobrodružství 
a úkolům z lesa Řáholce. Bude nás čekat několik zastavení s různými otázkami, které, když se nám podaří 
splnit, tak si zasloužíme pamětní list na konci cesty.

Po cestě uvidíme skalní hrad pařez, který se nachází na samém okraji prachovských skal. První zmínky 
o hradu pochází ze 14.stol. Dochovány jsou zbytky zdí věže, paláce, hradeb a světničky vytesané do skály. 
Po cestě můžeme navštívit i asi nejznámější část Českého ráje – Prachovské skály – můžeme si vybrat z ně-
kolika okruhů skalním městem (podle zdatnosti skupiny). Po cestě si povíme něco o dávné historii skalních 
útvarů, skály vznikly usazeninami pískovců, opuk a slínovců v období druhohor.

Naše pěší putování zakončíme v jičíně, který byl rezidencí Albrechta z Valdštejna, který zde chtěl vybudo-
vat hlavní město svého panství. Zároveň je jednou z bran do Českého ráje. Podíváme se na Valdštejnskou 
lodžii. Na Václava Čtvrtka a Rumcajse ještě jednou zavzpomínáme v interaktivní výstavě v informačním 
centru a v Rumcajsově ševcovně.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   480 kč

brno a okoLí   720 kč
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za skleM do posázaví
Posázaví  Tasice  Ledeč nad Sázavou

exkurze: historie sklářství a sklářská huť
turistika: pro začátečníky 9 km, lehký terén
příroda, sport: vodácké splutí Sázavy

Na tomto výletě se podíváme do historie sklářství u nás. Zůstaneme ve Středních Čechách a podíváme se 
na břehy řeky Sázavy. Prohlídku začneme v Tasicích, huť jakub je naší národní kulturní památkou a je 
jednou z nejstarších zachovaných sklářských hutí v Evropě. Čekat nás bude prohlídka na necelou hodinu 
s místním průvodcem. Dozvíme se o historii, prohlédneme si budovu generátoru (do roku 2002 poslední 
funkční generátor hnědouhelného plynu v ČR). Dále si prohlídneme huť z roku 1820, sklářský provoz 
a brusírnu.

Abychom se nezabývali jen historií, po výkladu si trochu protáhneme nohy. Z Tasic vede přibližně 9 km 
dlouhá okružní naučná stezka historie sklářství.  

Odpoledne se pak přesuneme do ledče nad sázavou, kde si prohlédneme hrad, který se pyšně vypíná 
nad řekou, patří mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního 
Posázaví.

Tento výlet lze rozšířit o vodácký program následující den/dny: 1–2denní splutí řeky Sázavy.

• kácov–Český šternberk 13 km)

• Český šternberk–ledečko (9 km) – možnost prohlídky hradu Český Šternberk

• ledečko–sázava (12 km) – možnost prohlídky kláštera v Sázavě

• omaha nad kácovem–Český šternberk (17km) – možnost zastávky v pivovaru v Kácově   

•  Týnec nad sázavou–pikovice (16 km) - nejoblíbenější úsek řeky Sázavy, ale vhodný spíše pro 
pokročilejší vodáky

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   540 kč
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za TechNikou do plzNĚ
Plzeň

exkurze: pivovar; podzemí; Techmania

Celý den věnovaný vědeckým i technickým zajímavostem královského města Plzeň.

Město je pro všechny známé výrobou piva pilsner urquell, které nás proslavilo po celém světě. Dopoled-
ne začneme prohlídkou pivovaru, kde nás zasvětí do tajů výroby tohoto nápoje.

Dále prozkoumáme plzeňské podzemí, které patří k nejrozsáhlejším v České republice. Bylo budováno 
od 13.stol., v některých místech i tříposchoďově.

Vstup do podzemí se nachází v právovárečném domě, ve kterém sídlí i Pivovarské muzeum, které si v pří-
padě zájmu můžeme taktéž prohlédnout.

Poté se přesuneme do Techmania science center. Techmanie se nalézá v bývalých halách Škodovky a je 
založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které herní formou přibližují určitý matema-
tický či fyzikální princip nebo přírodní zákonitost či jev.

Expozice je rozdělena do několika částí, kde se návštěvníci seznámí s různými aspekt života - vodní svět 
věnovaný síle a využívání vodního živlu, budete moci vytvářet vlny, vodní víry nebo tsunami, nebo třeba 
řídit loď plavebními komorami, utéct z potápějící se lodi a prohlédnout si mnoho dalšího jako jsou expozice 
inženýr, chemistři a jiné.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   850 kč
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zvlášTNí chuTĚ Moravy
Prostějov  Litovel  Loštice  Plumlov

exkurze: lihovar, pivovar, výroba syrečků, vodní nádrž Plumlov

Ráno začnete ve městě prostějov, prohlídkou a exkurzí v palírně u zeleného stromu. Je to jedna z nej-
starších palíren vůbec, v rámci prohlídky uvidíte stáčecí linku, v historické expozici se dozvíte zajímavosti 
z historie a projdete část sklepů, kde v dubových sudech a nerezových tancích je stařeno statisíce litrů 
značkových lihovin. Pro návštěvníky starší 18let je součástí exkurze i ochutnávka různých výrobků, pří-
padně možnost jejich zakoupení.

Dalším zajímavým místem a chutí po cestě bude návštěva pivovaru litovel. Zde můžeme porovnat roz-
díl ve výrobě destilátů a piva. Při exkurzi se dozvíme vše o historii piva a jeho výrobě.

Odpoledne se pak přesuneme k další ze zajímavých a typických moravských chutí – olomouckých tva-
růžků. Muzeum olomouckých tvarůžků A. W. v Lošticích bylo otevřeno v restaurovaných prostorách 
měšťanského domu v roce 2014. Moderně pojatá expozice nabízí historii Olomouckých tvarůžků, které 
se dnes vyrábějí již jen v Lošticích. Originální a oblíbený sýr zde poznáte od prvopočátků jeho výroby až 
do současnosti. Velký příběh o historii tvarůžků začíná prvními zmínkami a fotografiemi. Vypráví dále 
o rodu Wesselsů, tedy o zakladatelích tvarůžkové výroby v Lošticích. Pokračuje popisem proměn výroby 
od ruční po dnešní strojní. V druhém poschodí muzea je umístěno „retro kino“, kde můžete shlédnout 
filmy o výrobě a historii tvarůžků. Následuje místnost, kde je umístěn původní formovací stroj a koupací 
koš s nádobou na omývání tvarůžků z 20. století. V neposlední řadě navštívíte místnost, která je věnována 
současné výrobě. Doba prohlídky trvá dle zájmu okolo jedné hodiny a je zakončena vstupem do prostor 
podnikové prodejny, kde si každý může zakoupit voňavou lahůdku (mu-lostice.cz).

Po cestě domů se můžeme zastavit u jedné z našich nejstarších vodních nádrží – plumlov. Možnost 
vykoupání v případě pěkného počasí.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   880 kč

brno a okoLí   460 kč
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Židé v Čechách
Terezín  Lidice  (Praha židovské město)

historie: historie 20. stol. - holocaust; Židé na našem území

Na tomto výletu se budeme věnovat historii židovské komunity na území Čech a holocaustu ve 20.stol.

Začneme prohlídkou Terezína. Pevnost Terezín byla postavena v roce 1780 Josefem II. a měla sloužit jako 
obrana proti pruské armádě, nicméně nebyla vojensky nikdy využita. Za první světové války tu bylo věz-
něno tisíce politických vězňů a válečných zajatců.

Za druhé světové války po okupaci Československa nacisté založili v roce 1940 Malé pevnosti v Terezíně 
věznici pro politické vězně a  rok později v hlavní pevnosti pak židovské ghetto. My si prohlédneme obě 
části s místním průvodcem, abychom se dozvěděli, co všechno se tu dělo. Pro důkladnou prohlídku potře-
bujeme přibližně 6 hodin času (možné zkrátit, vybrat pouze jednu část, jeden okruh).

Odpoledne se pak krátce zastavíme v Lidicích, za druhé světové války v roce 1942 byla obec lidice vy-
hlazena v rámci heydrichiád. Po válce byl na tomto místě vybudován památník obětem a muzeum, které 
navštívíme.

V případě, že si škola zvolí kratší program v Terezíně, je možné podvečer strávit v Praze prohlídkou židov-
ského města. Případně program rozšířit o druhý den, který naváže na den první a to celodenní prohlídkou 
Prahy, židovského města, synagog a starého židovského hřbitova.

Cena zaHrnuJe: 
  dopravu zájezdovým autokarem 

a jeho přistavení k budově školy 
  pojištění proti úpadku CK 

dle zákona
  služby průvodce
  bezplatné přistavení autobusu 

k budově školy
  na každých 10 účastníků 

pro pedagoga místo zdarma  
včetně placených vstupů

Cena nezaHrnuJe: 
  případné vstupy do navštívených 

objektů a atrakcí

PraHa a okoLí   460 kč

brno a okoLí   820 kč


