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Odjezd autobusu u vycházky, prosíme zkontrolujte dle aktuálního jízdních řádu.
V jednom kalendářním roce je každý 5. jednodenní tuzemský výlet za 70% , nepočítají se zahraniční, vícedenní výlety a
vycházka.
Vícedenní výlety jsou pořádány ve spolupráci
s CK Pragotour.
Výlet možno pořídit i dárkovými
poukazy.
Případná nabídka mimo
katalog
bude uvedena na
www.unisma.cz
Objednávat, platit, dotazovat se na všech uvedených adresách,
CA UNISMA - Marie Abrahámová 728 151 965, unisma@volny.cz
Jiřina Urbanová 603 469 515, e-mail jizera.urbanova@seznam.cz
Lenka Tomková 722 182 000

Platbu výletů lze poukázat na
bankovní účet 247 904 538/0300
Variabilní symbol uveďte datum zájezdu, př.13.6.=v.s. 136
konstantní symbol 0308
Přijetí platby a rezervace bude potvrzena e-mailem nebo sms.
Platí sleva 10% na jednodenní tuzemské zájezdy, zaplacené do
31.12.2019.

Výlet se koná
při počtu
30 účastníků,
bude-li méně
osob je výlet
zrušen.
Zaplacenou
cenu lze
převést na jiný
námi organizovaný výlet
nebo vrátit v
plné výši.

Storno podmínky:
Výlet lze stornovat na tel.:
728 151 965 nebo 603 469 515,
mailem na unisma@volny.cz
Při zrušení účasti na výletu je storno poplatek :
ve lhůtě více než 30 kalendářních dnů 20% ceny výletu
ve lhůtě 30-11 kalendářních dnů 50% ceny výletu, ve
lhůtě 10-4 kalendářní dny 75% ceny výletu, ve lhůtě 30 kalendářních dnů 100% ceny výletu. Do kalendářních
dnů se započítávají i dny pracovního volna, pracovního
klidu a svátky. V případě náhlého onemocnění lze zrušit
účast na výletu, alespoň telefonicky před odjezdem a po
předložení lékařského potvrzení bude vrácena částka po
odečtení 20%manipulačního poplatku a dalších vzniklých nákladů. Nezapočítává se den odjezdu.

!!! Poplatek za přesun na jiný výlet je
150,-Kč ze strany účastníka !!!

Po objednání výletu (osobně, telefonicky, emailem) je nutné zaplatit do 14 pracovních
dnů buď zálohu (50%) nebo celou částku
podle data odjezdu.
Nejpozději 30 dnů před odjezdem musí být
výlet uhrazen,
jinak bude rezervace zrušena.
Za Váš zájem děkuje tým
CA UNISMA

Zájezdy, výlety a vycházky organizuje v roce 2020
CA UNISMA - Marie Abrahámová tel. 728 151 965,mail unisma@volny.cz
Jiřina Urbanová tel. 603 469 515, mail jizera.urbanova@seznam.cz

Lenka Tomková tel. 722 182 000
www.unisma.cz

Masarykova 25, 251 69 Velké Popovice
M: 728 151 965,
- Výlety pro Pražany odjezdy vždy Praha 2 - Sokolská 33, u Lékařského domu.
21.03.2020 sobota
Cena 650,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.1

Za drahými kameny, sklářským uměním
a českou bižuterií na sever Čech

Okolí města Turnova je od pravěku spojeno s nálezy
a zpracováním drahých kamenů. Po seznámení se
s památkami historického centra včetně synagogy
zamíříme do Muzea Českého ráje, které nám představí historii zpracování drahých kamenů i slávu
turnovských kamenářů. Po procházce Železným Brodem s řadou zachovaných dřevěných lidových staveb navštívíme Městské muzeum s expozicí
historie výroby slavného železnobrodského skla, představením tradic
železnobrodské sklářské školy včetně tvorby světově proslulých sklářských
výtvarníků J. Brychtové a S.Libenského. V Jablonci nad Nisou se zastavíme
u nejvýznamnějších památek, které vznikly v období rozmachu města - u
kostelů Povýšení sv. Kříže a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova navržených slavným rodákem architektem Josefem Zasche, právě tak jakou vily
H.Dresslera. Naším hlavním cílem ovšem bude secesní budova ve florálním stylu patřící kdysi exportní firmě Zimmer & Schmidt, kde je umístěno
Muzeum skla a bižuterie s expozicemi „Nekonečný příběh bižuterie“ a
„Čarovná zahrada -české sklo sedmi století“.

28.03.2020 sobota
Cena 120,-Kč
Urbanová J.
Odjezd z Prahy 9 Vysočany, bus 375hod.
Výlet č.2

Procházka městem Brandýs nad Labem a podél Labe do Čelákovic

Zveme Vás na první jarní pěší výlet do Brandýsa nad Labem a podél řeky Labe do Čelákovic.
Start bude v 9:30 hodin na Masarykově náměstí v Brandýse n/L. po dojezdu busu 375
(PID, bus 375, odjezd každých 30 minut z Prahy
9-Vysočany, nám. OSN, směr Prosek, zastávka
před kioskem). Projdeme se nádherně opraveným Masarykovým náměstím, navštívíme synagogu a další památky, určitě nevynecháme zámek
(prohlídka historické expozice v původních císařských pokojích, knihovny
toskánských Habsburků, apartmá Karla I. a císařovny Zity, obrazárny a
další). Prohlédneme si obě zámecké zahrady a od zámku půjdeme pěšky
pohodlnou cestou cca 2 hodiny proti toku Labe na Hradiško-Malvinyjezero Mezi Mosty, zahlédneme soutok Jizery s Labem, Lázně Toušeň až do
Čelákovic. Návrat do Prahy vlakem z Čelákovic.

04.04.2020 sobota
Cena 680,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.3

Za Palackým a Riegrem do Maleče a okolí
Bývalé letní sídlo historika F. Palackého i jeho zetě
politika F.L.Riegra, zámek Maleč je dnes vráceno
potomkům. Nedávno byl celý objekt zrekonstruován a otevřen veřejnosti, díky svým majitelům nabízí
skvělou expozici věnovanou oběma velkým mužům
naší historie, zámek obklopuje krásný anglický park.
(pokračování textu na straně 2 )
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V Chotěboři si prohlédneme zámek, připomeneme malíře J. Průchu, nedaleká Běstvina má v obci monumentální barokní kostel sv.Jana Křtitele,
krátce se zastavíme i v centru Kostelce nad Černými Lesy, kde si připomeneme stavitele zámku, rod Smiřických.

10.4.-12.4.2020
pátek-neděle
Cena 3320,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Ubytování: Rychnov nad
Kněžnou - se snídaní
Výlet č.4

Velikonoce v Orlických horách a
Podorlicku

Třídenní výlet krásnou krajinou nás zavede
do Orlických hor a Podorlicka, jejíž dominantou jsou zámky na řece Orlici, označované
jako Česká Loira.
1.den: výlet zahájíme ve Slavoňově prohlídkou roubeného kostela sv. Jana Křtitele,
navštívíme poutní místo v Rokoli, odpoledne přejedeme do Olešnice v Orlických horách (prohlídka muzea, kostela sv. Maří Magdalény, zajímavý je také
Utzův mechanický betlém), procházka NS Feistův kopec. Ubytujeme se
v hotelu Havel v Rychnově nad Kněžnou.
2.den: po prohlídce Rychnova nad Kněžnou, zámku a dalších zajímavých
památek, přejedeme do obce Přepychy (prohlídka kostela sv. Petra),
projdeme se Dřízenským údolím do Mariánského poutního místa Dřízna
až na rozhlednu Osičina. Odpoledne vyjedeme na Šerlich v O.h., vydáme
se pěšky přes Malou Deštnou na Velkou Deštnou k nové rozhledně a poté
dojdeme až do Luisina Údolí (cca 6 km), kde bude čekat bus!
3.den: navštívíme renesanční zámek v Doudlebách nad Orlicí s unikátní
sgrafitovou výzdobou, procházka parkem s oborou, pro návštěvníky je zde
i kavárna. Na chvíli se zastavíme v Potštejně, kde se konají Velikonoce a
jarmark, vyjedeme na vrch Kastel, kde vystoupáme na rozhlednu Vrbice
s výhledem na Orlické hory a jejich podhůří. Odpoledne se věnujeme prohlídce empírového Nového zámku v Kostelci nad Orlicí (rod Kinských),
zvaný též Třešńový zámek a procházce anglickým parkem, který je chráněn jako ornitologicky významná lokalita regionu.
!!!Vyhrazujeme si změnu programu dle počasí!!!
!!!ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 31.LEDNA 2020!!!

18.04.2020 sobota
Cena 580,-Kč
Náprstková J.,Mgr.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.5

Nedaleko od Prahy „za Drahouškem“ a
jinými zajímavými místy

Osu zájezdu bude tvořit Týnec nad Sázavou
(románský hrádek), Radíč (renovovaný romantický
zámek), Drahoušek (rozhledna) a zajímavý kostel
sv. Jakuba ve Chvojenu. Kostel má unikátní středověkou malířskou výzdobu a výhled do krajiny.
Protože nestrávíme mnoho času jízdou v autobuse, čekají nás i další zajímavá překvapení. Při dobrém počasí přidáme příjemnou cestu přírodou ke
kostelíku (cca 3 km).

25.04.2020 sobota
Cena 580,-Kč
Jouzová I.
Odjezd v 8:00 hod.
Výlet č.6

Na Slánsko za Martinici

01.05.2020 pátek
Cena 650,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.7

Za sídly Petra Voka z Rožmberka

Dnešní výlet nás zavede na Slánsko a do nejbližšího
okolí. Nejprve se zastavíme ve městě Slaný, k jehož
původu se váže příběh o objevení slaného pramene
na úpatí Slánské hory. Městem prošly klíčové události historie a to se odrazilo i na vzhledu a jeho
památkách, nejvýraznější bylo působení rodu Martiniců. Navštívíme Smečno, další sídlo Martiniců, nedalekou Třebíz, která je
rodištěm V.B.Třebízského a energii načerpáme u menhiru v Klobukách.
Poslední Rožmberk Petr Vok je famózní postavou
české renesance především díky svému „druhému
životu“ v dramatických, literárních i filmových zpracováních. Zajeďme se podívat na místa, která byla bezprostředně spjata s jeho reálným životem a kde zanechal své výrazné osobní stopy. První prohlídka bude
patřit zámku v Bechyni, který je dílem italského arch. B.Maggi z Arogna. Zde
Petr Vok uskutečnil své ambice vybudovat komfortní renesanční sídlo pro
sebe i novomanželku Kateřinu z Ludanic (nástěnná malba v tzv. Vokově svatebním sále). Při dalším zastavení v Soběslavi si prohlédneme Vokův městský
palác, který odkázal člence rožmberského fraucimoru Zuzaně Vojířové a kde
je dnes regionální expozice Blatského muzea „Soběslav – město pětilisté
růže“. (pokračování textu na straně 3 )
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10.10.2020 sobota
Cena 580,-Kč
Náprstková J., Mgr.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.24

Nedaleko od Prahy za románskými památkami

24.10.2020 sobota
Cena 630,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 8:00 hod.
Výlet č.25

Litoměřická mozaika

Při cestě vlakem do Benešova na nás z protějšího
návrší shlíží malebný kostelík sv. Klimenta na starobylém přemyslovském hradišti Lštění. V jedné obci
a dva románské kostely? To je Poříčí nad Sázavou
s kostely sv. Petra a Pavla a sv. Havla. Čekají nás zde románské nástěnné
malby, románská trojlodní krypta, ale i sochařská výzdoba ve stylu barokní
gotiky od Lazara Widmanna. Další románská památka kostel sv. Jakuba
v Rovné souvisí se stavební hutí Sázavského kláštera. Patří
k nejzachovalejším památkám 12. a 13. století u nás. Abychom změnili
téma – navštívíme Ondřejovskou hvězdárnu. Po cestě nám jistě zbyde čas
i na další drobné zážitky včetně procházky s výhledy na Sázavu (cca 4 km).
Prvním zastavením bude zámek v Ploskovicích,
který byl v polovině 19. století výrazně upravený
na letní sídlo habsburské rodiny a obohacený o
nástěnné malby J.Navrátila. Prohlédneme si i pověstné malované grotty s kašnami i velkoryse řešený zámecký park. Poté se projdeme historickým centrem Litoměřic a navštívíme litoměřický městský hrad, v němž zhlédneme moderní expozici
přestavující průřez historií českého vinařství spojenou s ochutnávkou vín.
Pak přejedeme do Třebenic s výstavou českých granátů, která nabídne
přehled těžby, zpracování i kolekci historických a současných granátových
šperků (mj. repliku šperků Goethovy lásky Ulriky von Levetzow). Hrad v
Budyni nad Ohří nás překvapí středověkou atmosférou, gotickými interiéry a bývalým vodním příkopem, který je dnes využit jako lapidárium. Připomeneme si i Elišku Rejčku, která předtím než zaujala pozici české královny,
zde prožila téměř tři roky. V závěru zájezdu se zastavíme v lázních Mšené
a podíváme se na zdejší secesní stavby arch. J.Letzla, který se
v meziválečném období uplatnil i v Japonsku. Ocelová konstrukce kopule
jeho bývalého obchodního centra v Hirošimě, tzv. „Atomový dům“ přežil
jadernou katastrofu a je vnímán jako památník této tragédie.

12.12.2020 sobota
Cena 880,-Kč s pojištěním
Urbanová J.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.26

Adventní Regensburg (Řezno)

Navštívíme jedno z nejstarších středověkých
měst, kde se každoročně konají na mnoha místech vánoční trhy s komorní atmosférou. Dopoledne věnujeme prohlídce města a centra,
které bylo vyhlášeno památkou UNESCO. Prohlédneme si gotickou katedrálu sv. Petra, nejstarší kamenný most v Evropě, který už od 12. století spojuje oba břehy
starého města, zámecký areál Emmerama s nejkrásnějšími vánočními trhy
ve městě a další zajímavé památky. Ochutnáme tradiční bavorské speciality, pečené kaštany, až půlmetrovou bavorskou pečenou klobásu nebo
vánoční kořalku “zámecký duch”. Pokud vám vadí shon a davy, je advent v
Regensburgu přesně pro vás, vládne tu totiž pohoda a připadáte si jako
v pohádce!

29.12.2020 úterý
Cena 590,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.27

Za Krkonošskými betlémy

Každý rok mezi vánočními a novoročními svátky
putujeme za zajímavými betlémy. Pro letošní rok
jsme vybrali betlémy krkonošské. V Jilemnickém
zámku si prohlédneme historicko-národopisnou
expozici západních Krkonoš, bohatou expozici
lidového nábytku a krkonošských betlémů včetně ozvučeného betlému
Jáchyma Metelky z let 1883-1913, nahlédneme do kostela sv.Vavřince a
projdeme se Zvědavou uličkou. V Poniklé navštívíme soukromé muzeum
manželů Pičmanových, k vidění jsou zde tradiční řemesla, drátování, výroba vánočních ozdob z foukaných perliček, staré hračky, či dobově vybavená světnička. Odpočineme si při dobré kávě v krámku Nad věcí, navštívíme
firmu Rautis,ve které se vyrábějí vánoční ozdoby a před muzeem nás
upoutá socha Krakonoše. V Pasekách nad Jizerou -Památníku Zapadlých
vlastenců, který prošel nedávno nákladnou rekonstrukcí si prohlédneme
výstavu krkonošské houslařské školy, která představuje Věnceslava Metelku jako zakladatele a Paseky jako kolébku houslařství. Unikátní sbírka
hudebních nástrojů zahrnuje práce prvních paseckých houslařů a jejich
žáků až po současné houslaře ze slavných rodů Pilařů a Špidlenů. Dokladem lidového umění je pohyblivý betlém bratří Škrabálků z počátku
20.stol. a v kostele sv.Václava budou určitě jesličky.
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Jihlava a okolí

12.09.2020 sobota
Cena 690,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č. 20

Zájezd si zpestříme krátkým zastávkami u několika drobných pozoruhodných památek, u kostela
sv. Jana Křtitele v Měříně, kde se zachoval krásný románský ústupkový portál, u zámku Příseka
a u tvrze v Kamenici. Jinak se budeme věnovat
prohlídce kdysi slavného středověkého horního města Jihlava, které i dnes
nabídne početné zachované a opravené historické památky- pozůstatky
opevnění, starou radnici, gotický kostel sv. Jakuba, barokní řádové kostely
i muzeum G.Mahlera.

18.09.-20.09.2020
pátek-neděle
Cena 3130,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 6:30 hod.
Ubytování: na Pustevnách se snídaní
Výlet č.21

Do unikátního skanzenu, na Pustevny, na Stezku v oblacích Valaška i
k hrobům portášů

Třídenní výlet nás zavede na hřebeny Moravskoslezských Beskyd, navštívíme Národní
kulturní památku Pustevny, novou Stezku
v oblacích Valaška, Muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm i Valašskou Bystřici.
1.den: příjezd do Rožnova pod Radhoštěm,
prohlídka města, barokního kostela Všech
svatých s pěti oltáři, dřevěného evangelického kostela, unikátního Valašského muzea v přírodě, na Karlově kopci vystoupáme na Jurkovičovu
rozhlednu, která byla postavena podle původních více než 100 let starých
nákresů arch. Dušana Jurkoviče v roce 2012. Ubytujeme se na Pustevnách
v Hotelu Tanečnica.
2.den: vydáme se na nenáročnou cca 8 km dlouhou túru (tam i zpět)
horským sedlem Pustevny se slavnými Jurkovičovými chatami, prohlédneme si celý Areál staveb-národní kulturní památku, která zahrnuje
tzv.útulny-turistické chaty Libušín, Maměnka, Pustevenka, zvonici, vyhlídkový altán Cyrilku, zastavíme se u slavné sochy pohanského boha Radegasta a vystoupáme na vrchol Radhošť. Odpoledne projdeme Stezku
v oblacích Valaška, která byla otevřena v lednu 2019. Je dlouhá 660 metrů, z nejvyššího patra věže, která je 22 metrů nad zemí lze dohlédnout až
na Jeseníky či Velkou Fatru. Po Lipenské, Krkonošské a Stezce v oblacích na
Dolní Moravě je již čtvrtou stezkou u nás. Oproti předchozím však vyhlídková věž stojí až na konci stezky a je doplněna o souběžný 135 metrový
Himalájský chodník.
3.den: navštívíme obec Valašskou Bystřici, která byla sídlem velitelů
portášů, jejich náhrobky najdeme u vchodu do kostela Nanebevzetí Panny
Marie, prohlédneme si Památník akad.malířky Marie Bognerové a vystoupáme na rozhlednu Búřov, cca 2 km za nádhernými výhledy především na
Veřovské vrchy a radhošťskou oblast Beskydy.
!!!ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 15.BŘEZNA 2020!!!

26.09.2020 sobota
Cena 680,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č. 22

Pojeďte s námi na Mladovožicko

Ráno se zastavíme v motýláriu ve Voticích, prohlédneme si gotický kostel sv. Jakuba v Miličíně,
kolem kterého se jezdí vždy na jih, vystoupáme na
rozhlednu Kovářka, v Mladé Vožici si prohlédneme
zajímavé centrum s kostelem a zámkem (exteriér)
a cca 3 km procházkou se podíváme ke zřícenině hradu Šelmberk. Poslední zastávkou budu Chýnovské jeskyně, atraktivní areál.

03.10.2020 sobota
Cena 590,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 8:00hod.
Výlet č.23

Do bývalých královských měst Louny a
Žatec

V Lounech navštívíme perlu české gotiky kostel
sv. Mikuláše, na jejíž dostavbě se podílel
arch.Benedikt Rejt (Ried) z Pístova, projdeme se
historickým centrem, prohlédneme si městské
hradby s baštami a tzv. Žateckou bránu.
V Pivovarské ulici v domě Pánů Sokolů z Mor sídlí oblastní muzeum, prohlídka expozice. Odpoledne věnujeme Žatci, které je proslulé chmelařskou
tradicí, vaří se zde výborné pivo, najdeme zde unikátní komplex chmelařských budov, uliček a pět náměstí v těsném sousedství středověkých hradeb. Pojeďme se dotknout chmele, prohlédnout Chrám chmele a piva,
Chmelový maják, Labyrint, Erbovní síň, Chmelový orloj, Chmelařsské muzeum a projít se historickým centrem nebo ochutnat výborné pivo!
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Závěr Vokova života je spjat s Třeboní, kam po prodeji zadlužených panství
soustředil své sbírky (rodový archiv, obrazárnu, unikátní knihovnu, sbírku
navigačních a astronomických přístrojů). Ve vzrušené předbělohorské době
se zdejší zámek stával i místem politických jednání evropských diplomatů.
My si zde prohlédneme rožmberské renesanční interiéry - dvořanskou světnici, jídelnu, knihovnu, kunstkomoru i alchymistickou laboratoř.

08.05.2020 Pátek
Cena 690,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.8

Neznámé Drážďany

16.05.2020 sobota
Cena 640,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.9

Do Rekreačních lesů Podhůra a okolí

Tentokrát navštívíme místa, kam běžný turista
„nezabloudí“, svezeme se nejstarší visutou lanovkou na světě v okrajové části města, v malebném
muzeu si připomeneme skladatele Carl Maria von
Weber a po obědě se projdeme cca 7 km podél
Labe do barokního zámku Pillnitz s krásnou zahradou a skleníky.
Rekreační lesy Podhůra se nacházejí cca 3 km od
města Chrudimi na okraji CHKO Železné hory. Po
prohlídce historického centra Chrudimi, kostela
Nanebevzetí Panny Marie se“ zázračným“ obrazem
sv.Salvátora navštívíme výletní městečko Slatiňany se zámkem a hřebčínem. Na zámku si prohlédneme reprezentativní
pokoje, salony, pracovnu a přeneseme se do doby života knížecí rodiny
Auerspergů a jejího personálu, navštívíme jedinečné hippologické muzeum, které dokumentuje dějiny chovu koní. Se zámeckým parkem
v anglickém stylu sousedí hřebčín (prohlídka s výkladem) a výběhy, u
jejichž ohrad budeme očarováni krásou tradičních plemen starokladrubských vraníků a koně Převalského. Odpoledne se projdeme Rekreačními
lesy Podhůra po NS Ke Kočičímu hrádku, vystoupáme na unikátní rozhlednu Bára s dřevěnou konstrukcí ve tvaru jehlanu, odkud uvidíme panorama
Chrudimi i vzdálenější Pardubicko a Hradecko. Pěší procházka cca 6 km.

28.5-31.5.2020
čtvrtek-neděle
Cena 4520,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00 hod.
Ubytování: ve Svratce se
snídaní
Výlet č.10

Žďárské vrchy

1.den: navštívíme Havlíčkův Brod - město
s mnoha zajímavými stavbami a historií na
dávné obchodní cestě, přejedeme do nedalekého Pohledu a do poutního areálu sv. Anny, po obědě v Přibyslavi si na zámku prohlédneme hasičské muzeum a pěšky, cca 2,5
km dojdeme na Žižkovo pole s mohylou.
Ubytování, příp. ještě procházka městem
Svratka k nedalekému zámečku Karlštejn
2.den: z Křižánek, kde protéká říčka Svratka, která historicky dělí obec na
českou a moravskou stranu, půjdeme lesy a kolem skal na „Devět skal“ a
přes nejvyšší Žákovu horu (785m) do Herálce. Po obědě přejedeme do
Kameniček, podíváme se do bývalé školy, dnes památníku A.Slavíčka a
města Hlinsko, stihneme i skanzen „Veselý kopec“.
3.den: po prohlídce Havlíčkovy Borové půjdeme krajinou Ranských jezírek do Krucemburku, cca 10km (do autobusu je možné nastoupit v Starém
Ransku po cca 6km). Jan Zrzavý, asi nejznámější zdejší osobnost je zde
pohřben.
4.den: dojedeme do Nového Města na Moravě , po prohlídce zachovalého historického jádra, bohaté sochařské výzdoby ulic od místních rodákům (J.Štursa,V.Makovský) a krásného kostela sv.Kunhuty se nakonec
podíváme na hrad Pernštejn a po dálnici už jen domů.
!!!ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 20.ÚNORA 2020!!!

06.06.2020 sobota
Cena 860,-Kč s pojištěním
Urbanová J.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.11

Do lázní Bad Muskau a Lužického parku bludných balvanů Nochten

Trasa dnešního výletu nás zavede do lázeňského a
parkového městečka Bad Muskau (česky Mužakov), které leží na severovýchodě Saska, v údolní
nivě Lužické Nisy při hranicích s Polskem a Braniborskem. Prohlídka lázní a procházka světoznámým krajinným parkem v anglickém slohu s historickými budovami,
který byl založen knížetem Hermannem von Pückler-Muskau v roce 1815
a od roku 2004 patří do světového dědictví UNESCO. Odpoledne se věnujeme Parku bludných kamenů Nochten, největší kamenité zahradě
v Evropě, kde zažijeme umělecky ztvárněný svět zahrad z cca 7.000 bludných balvanů! Pojeďte prožít zvláštní atmosféru idylického městečka a
umělecky ztvárněné kamenité zahrady v Evropě. Vstupné cca 10 Euro!
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13.06.2020 sobota
Cena 690,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.12

Výlety 2020

Kolem Nežárky, volné pokračování
loňského výletu

Vrátíme se k soukromému zámku Jemčina, prohlédneme si anglický park a podél řeky Nežárky se
vydáme pěšky cca 6km do Stráže n. Nežárkou.
Zdatní chodci mohou dojít až do Lásenice. Odpoledne si prohlédneme zříceninu hradu Choustník a
po 12 letech uvidíme jak je krásně opraven, po socialistické devastaci,
zámek v Měšicích.

20.6.-21.6.2020
sobota- neděle
Cena 2150,-Kč
Ubytování: se snídaní Suchdol n.Odr.
Škochová J.,PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.13

Přes Moravu až na Hlučínsko

Další volné pokračování dvoudenních zájezdů na
Moravu nás provede podhůřím Beskyd a poté
regionem s velmi svérázným koloritem a nelehkým osudem -krajem zvaným Prajzsko, tedy Hlučínskem.
1.den: se zastavíme u pozoruhodné pevnostní
dispozice renesanční vodní tvrze
v Dřevohosticích, provedené italskou stavební
hutí, a poté v městské památkové zóně v Kelči. Hustopeče nad Bečvou
nám nabídnou postupně opravovaný renesanční arkádový zámek i pozoruhodný soubor 14 barokních soch na ohradní zdi hřbitova. Lešná je půvabný klasicistně upravený zámeček Kinských, zasazený do rozsáhlého anglického parku. Na závěr prvního dne ještě navštívíme Hodslavice, kde kromě
rodného domku Františka Palackého uvidíme i dřevěný kostel sv. Ondřeje.
2.den: se přesuneme téměř k polské hranici a naší první zastávkou budou
Šilheřovice se zámkem Rotschildů v rozsáhlém parku, využívaném jako
luxusní ubytovací zařízení a golfový klub. V Hlučíně si prohlédneme historické centrum města a navštívíme Muzeum Hlučínska, kde se seznámíme
s historií a specifiky regionu. Kratší zastávky poté budou patřit Chuchelné
(moderní cihlová architektura kostelíka Povýšení sv. Kříže) a Hněvošicím
(dřevěný kostelík sv. Petra a Pavla, moderní kostel Krista Dobrého pastýře). V Kravařích si prohlédneme novogoticky upravený kostel sv. Bartoloměje a výrazný vrcholně barokní zámek Eichendorffů, obklopený velikým
parkem. Neznámý architekt se zde inspiroval dílem vídeňského architekta
Fischera z Erlachu. Na závěr zájezdu se ještě zastavíme v zámeckém areálu
Raduň, upravovaném v 19. a 20. století na komfortní sídlo LarischMönichů a pak Blücherů. Prohlédneme si zámecké interiéry i park.
!!!ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 31.BŘEZNA 2020!!!

27.06.2020 sobota
Cena 590,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.14

Z Krupky na Komáří vížku

Hornická krajina Krupka byla jako součást Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří zapsána na
seznam dědictví UNESCO v roce 2019. Oblast je
výjimečná vysokou koncentrací důlních děl pocházejících z dob středověku a raného novověku, jedná se o nejstarší rudný revír na území Čech. Za zmínku stojí Velká pinka na
Komáří hůrce či štola Svatý Martin. Cenné je i samotné historické jádro
města Krupky, které je charakteristické svou středověkou urbanistickou
strukturou s hodnotnými měšťanskými domy a sakrálními stavbami. Dominantou Krupky je zřícenina hradu pocházející ze 14.stol. a gotický kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Po prohlídce města se vydáme pěšky do Horní
Krupky ke štole Svatý Martin (prohlídka), zastavíme se v Bohosudově, kde
navštívíme poutní areál (prohlídka Baziliky Panny Marie Sedmibolestné,
komplexu jezuitského kláštera s biskupským gymnáziem), vyjedeme lanovkou na Komáří vížku, vystoupáme na rozhlednu, kde je možné se občerstvit a vrátíme se pěšky zpět do Krupky Naučnou stezkou „ Po Stopách
horníků“. Na Komáří vížku je možné vyjet busem, lanovkou nebo vystoupat pěšky. Ujdeme cca 8 km!

18.07.2020 sobota
Cena 790,-Kč
Škochová J.,PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.15

Holešovsko: Hulín -Holešov -Rymice

Zájezd nás zavede do podhůří Hostýnských vrchů,
kde navštívíme významné památky Holešovska.
V Hulíně si prohlédneme původně románský kostel
sv. Václava se zachovaným ústupkovým portálem
ze 13. století. V Holešově nás čeká raně barokní
zámek, který se řadí mezi nejvýznamnější doklady
rané barokní zámecké architektury u nás, právě tak jako rozsáhlý park se
sítí vodních ploch doplněný sochařskou výzdobou. Poté zamíříme do židovského ghetta, kde navštívíme expozici v bývalé synagoze a židovský hřbitov. (pokračování textu na straně 5)
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Původní architektura a vnitřní dispozice synagogy tzv. polského typu z 18.
stol. je považována za světový unikát. Zachovaný soubor lidové architektury v Rymicích vedl k záměru vybudovat zde skanzen, při jehož návštěvě
uvidíme chalupy stavěné technologií dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou, nebo z nepálených cihel a s krytinou ze slaměných došků.
Vedle expozic připomínající různá řemesla - kovárna, sedlářská dílna,
větrný mlýn se podíváme i do místní renesanční tvrze.

01.08.2020 sobota
Cena 590,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.16

Po Brdech na Rožmitálsku

V Rožmitále pod Třemšínem si připomeneme
J.J.Rybu, zájemci si prohlédnou vynikající zdejší
muzeum, společně vystoupáme na vrch Třemšín
a sejdeme k zámečku v Roželově, bývalém místě
letních pobytů arcibiskupů, v 50. letech i internačním místem kněží a přes Hvožďany, kde je
tvrz se špejcharem do Roželova. Celkem ujdeme
cca 8.5 km! Ve Vacíkově si prohlédneme exteriér zajímavého bývalého
loveckého zámku březnického pána hraběte Eduarda Pálffy z Erdödu.

08.08.2020 sobota
Cena 710,-Kč
Škochová J.,PhDr.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.17

Pernštejnské východní Čechy

29.08.2020 sobota
Cena 660,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.18

Do západních Čech za Šternberky

Na konci 15. století zakoupili Pernštejnové některá
panství ve východních Čechách a výrazně se zapsali
do vzhledu zdejší krajiny, ať už budováním současného Opatovického kanálu a návazné rybniční
soustavy, hospodářských dvorců a hlavně přestavěli sídla svých panství v moderním renesančním slohu. Navštívíme Pardubice, kde Pernštejnové vybudovali mohutný sídelní areál s vodním opevněním, projdeme se centrem města a zastavíme se i u kostela sv. Bartoloměje s hrobkou Pernštejnů. Poté si prohlédneme hrad Kunětickou horu,
přebudovaný Pernštejny do dnešního rozsahu na přelomu 15. a 16. století
včetně kaple sv. Kateřiny s původní sklípkovou klenbou. Podíváme se i do
části areálu zámečku Mendryka, jehož název připomíná jméno španělské
manželky Vratislava z Pernštejna, a který dnes využívá řád řeholnic vincentek. Pak ještě navštívíme město Litomyšl, jehož půvabný arkádový zámek
s fasádou zdobenou sgrafity je pro svůj umělecký význam zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Vedle něho se v městě zachovaly i
další renesanční památky-např. dům U Rytířů.

Dopoledne věnujeme městu Radnice, kde mají
zajímavé muzeum, synagogu, dnes kulturní sál a
bývalé pivovarské sklepy, poslední bude procházka
křížovou cestou nad Radnicemi. Cestou se zastavíme na rozhledně Břasy a zbytek dne věnujeme

areálu zámku Zbiroh.

05.09.2020 sobota
Cena 690,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.19

Do Hostinného a na Naučnou stezku okolo Pekelského vrchu

Trasa výletu nás zavede do půvabného města Hostinné se zachovalým středověkým jádrem na soutoku Čisté a Labe. Po prohlídce náměstí lemované
měšťanskými domy s podloubím, kterému dominuje radnice s věží a postavami dvou obrů-rolandů, nahlédneme do děkanského kostela Nejsvětější Trojice, navštívíme barokní areál bývalého františkánského kláštera, který prošel nedávnou nákladnou rekonstrukcí a
v současné době nabízí unikátní sbírky odlitků antických soch v Galerii
antického umění, ve františkánských celách je umístěna nová expozice
muzea (historie města, kolekce vyřezávaných figurálních včelích úlů, jedinečný soubor lunet a další). Navštívíme podkrkonošskou obec Rudník, jejíž
dominantou je goticko-renesanční kostel sv. Václava, barokní fara
s mansardovou střechou a pseudogotický zámek nazývaný „Malá Hluboká“, dnes využívaný jako stylový hotel (exteriér). Odpoledne se vydáme na
pěší túru NS okolo Pekelského vrchu, která začíná na parkovišti v areálu
Mladé Buky, délka cca 10 km. Na trase se seznámíme s historií lyžování,
města, s krásami Podkrkonoší a Přírodního parku Hrádeček, kde je nádherný výhled na Východní Krkonoše, připomeneme si nedávné dějiny
spojené se sídlem prezidenta Václava Havla, navštívíme zříceninu hradu
Břecštejn-Silberštejn a další místa. Túru je možno zkrátit, během trasy
pojede bus!

