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…vzpomínkové fotografie na některé odjeté výlety...

Zájezdy, výlety a vycházky organizuje v roce 2021
CA UNISMA - Marie Abrahámová tel. 728 151 965,mail unisma@volny.cz
Jiřina Urbanová tel. 603 469 515, mail jizera.urbanova@seznam.cz
www.unisma.cz

!!! ZMĚNA ODJEZDU !!!
Letos odjíždíme z Florence,
zastávka MHD i Pragotouru
směr Vltava ( ulice ke Štvanici)
13.03.2021 sobota
Cena 120,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd vlakem z
Hl.n. v 9:05
Vycházka č.1

Procházkou za Josefem Ladou

První výlet kousek za Prahu podnikneme vlakem S9,
který odjíždí v 9,05 z Hl.nádraží a v 9,47 vystoupíme
v Mirošovicích. Procházkou vyjdeme kopec a zastavíme se u krásného kostela sv. Václava v Hrusicích,
kde byl objeven v 19.st. románský portál.
Další zastávkou bude památník Josefa Lady, jeho
rodinná vila, kterou si postavil ve své rodné vsi za
1.republiky. Dnes 2patra malých místností jsou plné jeho obrázků, ilustrací, následně pak pokračovala v malování jeho dcera Alena. Stihneme i
občerstvení v Hrusické hospodě a pak pokračujeme do nedalekých Mnichovic, tady stojí za viděnou barokní kostel P.M. s kazatelnou v podobě
velryby a odtud je 1km na nádraží, odkud odjíždí každou hodinu vlak do
Prahy. Celkem ujdeme necelých 7 km.

20.03.2021 sobota
Cena 120,-Kč
Urbanová J.
Odjezd z Prahy 9 Vysočany, bus 375
Sraz: Brandýs - 9:45hod.
Vycházka č.2

Do Brandýsa nad Labem a podél
Labe do Čelákovic

Zveme Vás na jarní pěší výlet do Brandýsa nad
Labem a podél řeky Labe do Čelákovic. Start
bude v 9:45 hodin na Masarykově náměstí
v Brandýse n/L. po dojezdu busu 375 (PID,
bus 375, odjezd každých 30 minut z Prahy 9Vysočany, 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-Malviny-jezero Mezi Mosty, zahlédneme soutok Jizery s Labem,
Lázně Toušeň až do Čelákovic. Návrat do Prahy vlakem z Čelákovic.

27.03.2021 sobota
Cena 650,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 7:00hod.
Výlet č.3

Královédvorsko

Nejdříve se zastavíme u unikátní barokní kaple
Zjevení Páně ve Smiřicích, připisované buď
K.Dientzenhoferovi nebo J.B.Santinimu. Další zastávka bude patřit pozoruhodně zachovanému
roubenému domu v Hořiněvsi, kde je umístěno
malé muzeum zdejšího rodáka V. Hanky. Ten je především v naší historii
spjat s tzv. Rukopisem královédvorským, který objevil před více než 200
lety v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové. Samotné město nabídne
návštěvníkům krásně upravené náměstí s podloubím i zachované hradby.
(pokračování textu na straně 2)
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Poté přejedeme k NKP – přehradě Les království, postavené na počátku
20. století v historizující podobě (pseudogotické brány s věžičkami). Pak se
stavíme u zámku v obci Žireč se známou bylinkovou zahradou a na závěr
v malých slatinných lázních Velichovky.

Odjezd autobusu a vlaku u vycházek, prosíme
zkontrolujte dle aktuálního jízdního řádu.

Velikonoce v Orlických horách a Podorlicku

V jednom kalendářním roce je každý 5. jednodenní tuzemský výlet za 70% , nepočítají se zahraniční, vícedenní výlety a
vycházky.

02.04.-04.04.2021
pátek-neděle
Cena 3320,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00hod.
Ubytování: Rychnov
nad Kněžnou se snídaní
Výlet č.4

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, vyjedeme na vrch Kastel,
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 !!!
!!!ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 15.ÚNORA 2021!!!
!!!NETÝKÁ SE PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ Z ROKU 2020!!!

10.04.2021 sobota
Cena 330,-Kč
Abrahámová M.
Urbanová J.
Odjezd v 8:30hod.
Výlet č.5

Panenský Týnec a zámek Peruc

zveme Vás na půldenní výlet do nově otevřeného,
krásně opraveného rokokového zámku Peruc,
pojedeme i do nedalekého Panenského Týnce.
Po prohlídce zámku a parku bude čas na polední
občerstvení ,v Panenském Týnci si prohlédneme exteriér 3.nejstaršího františkánského kláštera
v Čechách, který už ve 13. století osadily klarisky
z kláštera sv. Anežky na Starém Městě Pražském. Objekt je opraven, sídlí
v něm správa městyse, přístupný je ale nedostavěný monumentální gotický kostel Panny Marie a vedlejší barokní zvonice. Zdi nedostavěného
kostela působí magicky a mysticky, v nové době se staly poutním uzdravujícím místem.

17.04.2021 sobota
Cena 580,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 8:00 hod.
Výlet č.6

Na Slánsko za Martinici

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.

24.04.2021 sobota
Cena 580,-Kč
Náprstková J., Mgr.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.7

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).

Vícedenní výlety jsou pořádány ve spolupráci
s Pragotour (Travel & Transport).
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

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.
Výlet se koná při obsazení autobusu, dle jeho velikosti. Pokud dojde ke stornu, lze
zaplacenou částku 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 3-0 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, e-mailem) 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
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Navštívíme Muzeum Bílinské kyselky a Stáčírnu včetně exkurze.
V blízkosti Bíliny je zřícenina volně přístupného hradu Kostomlaty pod
Milešovkou (Sukoslav), okružní procházka cca 4 km, v Kostomlatech pod
Milešovkou si prohlédneme kostel Sv. Vavřince a exteriér zámku.
V Korozlukách navštívíme klasicistní zámek, který je v soukromých rukách, prohlídka zámeckých interiérů 18. a 19. století , expozice sakrální
umění z mobiliáře starých mosteckých kostelů a revitalizovaného zámeckého parku s kaplí sv.Josefa.

09.10.2021 sobota
Cena 580,-Kč
Náprstková J., Mgr.
Odjezd v 7:30hod.
Výlet č. 26

Nedaleko od Prahy za románskými památkami

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).

16.10.2021 sobota
Cena 630,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 8:00hod.
Výlet č. 27

Litoměřická mozaika

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
představující 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.

11.12.2021 sobota
Cena 880,-Kč s
pojištěním
Urbanová J.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č. 28

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!

28.12.2021 úterý
Cena 650,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č. 29

Za betlémy do Kašperských hor

Každý rok mezi vánočními a novoročními svátky
putujeme za zajímavými betlémy. Pro letošní rok
jsme vybrali betlémy kašperskohorské. Při prohlídce Kašperských Hor se seznámíme s historií města,
s pozůstatky dolování zlata a s významnými stavbami v okolí náměstí, dostaneme se do budovy radnice, prohlédneme si
radniční podzemí, prohlídka nás zavede i do kostela sv. Markéty, kde uvidíme kostelní betlém a na radnici největší skříňový betlém v ČR. Odpoledne
se vypravíme na zimní prohlídku hradu Kašperk.
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01.05.2021 sobota
Cena 570,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.8

Za Podkrušnohorskými unikáty

08.05.2021 sobota
Cena 690,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00hod.
Výlet č.9

Neznámé Drážďany

15.05.2021 sobota
Cena 680,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.10

Do Hostinného a na Naučnou stezku
okolo Pekelského vrchu

I v krajině tak bezprostředně spjaté s důlní činností
jako je Podkrušnohoří najdeme dodnes řadu ojedinělých historických, architektonických i uměleckých
památek. Nejdříve se zastavíme v Mostu, kde se
podařilo v roce 1975 provést unikátní technickou
operaci – přesun gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, což je zapsáno ve zlaté knize Guinesových rekordů tisíciletí. Podíváme se do kostela
s nádhernou klenbou a zhlédneme dokumentární film o přesunu. Město
Duchcov je dodnes pozoruhodnou barokní oázou, kde svá díla zanechali
slavní umělci své doby – J.B.Mathey, M.A.Canevale, M.B.Braun.
V.V.Reiner. Navštívíme valdštejnský zámek s francouzskou zámeckou zahradou, rodovou galerií, expozicí připomínající pobyt benátského dobrodruha Giacoma Casanovy i pavilon s Reinerovou freskou náročně přenesenou z klenby starého špitálu. Nakonec nás čeká lázeňské město Teplice. Ve
12. století zde česká královna Judita založila první klášter benediktinek
mimo Prahu. Navštívíme pozůstatky tohoto areálu a poté se projdeme
lázeňským městem, jehož centrum bylo v poslední době obohaceno o
řadu fontán, z nichž určité unikátní je tzv. cibuláková porcelánová fontána
před Krušnohorským divadlem.
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
Webera a po obědě se projdeme cca 7 km podél
Labe do barokního zámku Pillnitz s krásnou zahradou a skleníky.
Vstupné CELKEM 15 EURO!!!

Trasa výletu nás zavede do půvabného města
Hostinné se zachovalým středověkým jádrem na
soutoku Čisté a Labe. Prohlédneme si náměstí,
které je lemované měšťanskými domy
s podloubím, dominuje mu radnice s věží a postavy
obrů-rolandů, nahlédneme do kostela Nejsvětější Trojice, navštívíme
barokní areál bývalého františkánského kláštera, který prošel nákladnou
rekonstrukcí. V současné době nabízí unikátní sbírky odlitků antických
soch v Galerii antického umění, prohlídku františkánských cel, ve kterých
je umístěna nová expozice muzea (historie města, kolekce vyřezávaných
figurálních včelích úlů, jedinečný soubor lunet). Odpoledne se vydáme na
NS okolo Pekelského vrchu, která začíná ve sportovním areálu Mladé
Buky, délka 10,4 km. Stezka nás provede 10 zastaveními, seznámíme se
s historií lyžování, uvidíme památný dub letní, nechybí ani pamětihodnost,
kterou je znovu zpřístupněný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské se zvonicí,
dojdeme k Hrádečku (letní sídlo bývalého prezidenta V. Havla), k hradu
Břecštejn(Silberštejn), k Pekelským rybníkům, skalám nad Peklem, vystoupáme na Pekelský vrch, odkud je nádherný výhled na Východní Krkonoše.
Stezku je možné zkrátit, při cestě pojede bus!

28.05.– 30.05.2021
pátek-neděle
Cena 3420,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 6:30 hod.
Ubytování: Rusava se
snídaní
Výlet č.11

Toulání po Hostýnských vrších

1.den: první zastávkou na cestě bude Valašské
Meziříčí, navštívíme výrobu a restaurátorskou
dílnu tapisérií, muzeum gobelínů. Odpoledne
v Bystřici p. Hostýnem projdeme zámek, založený v 15.stol., dnes Městské muzeum
s několika zajímavými expozicemi, mj. i historií
ohýbaného nábytku fi Thonet, na to navazuje
další výstava v původní rodinné vile Michaela
Thoneta (z 1873-77), v tradici pokračuje i dnešní výroba pod názvem TON a.s., za vidění stojí i kostel sv. Jiljí, vyjedeme na
Hostýn, kde si prohlédneme kostel P.M. a projdeme křížovou cestu D.
Jurkoviče, přejezd na ubytování.
2.den: z Rajnochovic se vydáme na nejvyšší horu Hostýnských vrchů
s rozhlednou, Kelčský Javorník do výšky 865m a dolů sejdeme do Podhradní Lhoty přes zbytky zříceniny hradu Šaumburk, odpoledne si prohlédneme město Kelč. Trasa měří 10,5 km, rychlochodci mohou dojít pěšky
rovnou až do Kelče, tedy 15,5km, v podvečer se projdeme Rusavou, kde
jsou 2 kostely, lidové stavby i bývalý srub malíře Adolfa Kašpara, ubytování. (pokračování textu na straně 4)
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3.den: Z Rusavy vyjdeme na další z Hostýnských vrchů – Pardus (673m) a
vrátíme se do okraje Rusavy Hořansko, celkem procházka 7km, přejedeme
do Lipníku n. Bečvou /MPR/, kde bude možnost se naobědvat, pak se
projdeme centrem s kostelem sv. Jakuba většího, zvonicí, bývalou synagogou /dnes kostel církve Čs. Husitské/, před odjezdem se zastavíme za
městem u židovského hřbitova a pak už jen směr Praha.
!!! ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO 15.2.2021!!!

05.06.2021 sobota
Cena 860,-Kč s
pojištěním
Urbanová J.
Odjezd v 6:30hod.
Výlet č.12

Do lázní Bad Muskau a Lužického parku
bludných balvanů Nochten

12.06.2021 sobota
Cena 680,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.13

Za Palackým a Riegrem do Maleče a
okolí

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
celkem cca 10 Euro!

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. 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.

19.06.-20.06.2021
sobota-neděle
Cena 2150,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
Ubytování: Hranice n. M.
se snídaní
Výlet č.14

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: Zastavíme se u pozoruhodné pevnostní dispozice renesanční vodní tvrze
v Dřevohosticích, provedené italskou stavební hutí. 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: Přesuneme se 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 DO 15.3.2021 !!!
!!! NETÝKÁ SE PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ Z ROKU 2020 !!!
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10.09.-12.09.2021
pátek-neděle
Cena 3450,-Kč
Abrahámová M.
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Ubytování: klášter
Hejnice se snídaní
Výlet č. 22

Jizerské hory

18.09.2021 sobota
Cena 690,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.23

Procházka po hladině rybníka OlšinaBoletice

1.den: vyjedeme lanovkou na Ještěd, prohlídka
areálu, sejdeme cca 600 metrů na Výpřež, kde
bude čekat bus, přejedeme do Raspenavy ( prohlídka kostela, hrobky, cukrárna), pozdní odpoledne
věnujeme lázním Libverda, ubytování.
2.den: přejedeme busem do polského lázeňského
města Świeradów Zdrój, procházka lázeňskou kolonádou, vyjedeme lanovkou na vrchol Stóg Izerski
(1105 m), odtud půjdeme pěšky na nejvyšší horu
českých Jizerských hor Smrk ( 1124m ), zpět se
vrátíme buď na české území do pohraničního města Nové Město pod
Smrkem, nebo pěšky dolů na polskou stranu a přejedeme busem. Prohlédneme si centrum města včetně mauzolea rodiny textilního podnikatele
Klingera. V podvečer se zastavíme v Žijícím skanzenu Jindřichovice pod
Smrkem, kde se opravdu žije, prohlédneme si Muzeum života venkovského obyvatelstva před průmyslovou revolucí, stavby lidové architektury,
větrný mlýn, ubytování.
3.den: poslední den po prohlídce Baziliky Navštívení Panny Marie je
možnost se rozhodnout, buď pro kratší trasu do sousedního Ferdinandova, kde je arboretum a vyhlídka „Poustevníkův kámen“ a vrátit se do Hejnice, zdatní turisté pak půjdou po hřebeni k vodopádu Velkého Štolpichu
přes Ořešník a Frýdlantské cimbuří na Smědavu, kde bude čekat autobus.
V podvečer odjezd do Prahy.
!!!ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 30.DUBNA 2021!!!
!!!NETÝKÁ SE PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ Z ROKU 2020!!!

Rybník Olšina se nachází na okraji vojenského újezdu Boletice poblíž Lipenské vodní nádrže. Založen
byl pravděpodobně v 15.století a desítky let
byl veřejnosti nepřístupný. V roce 2020 byla okolo
rybníka zpřístupněna nová naučná stezka, je dlouhá
7,5 km, vede převážně přes rašeliniště a slatě po chodnících z dubových
fošen na pražcích či dřevěných pilotách, nabízí místa k zastavení
a netradiční vyhlídky, na stezce vstoupíte také na plovoucí molo, most
inspirovaný bobří hrází , nebo loďku, která vás přepraví na molo doprostřed rybníka. V návštěvnickém středisku se nachází vstupní recepce s
informacemi a rozsáhlá expozice o Šumavské přírodě. Cestou se zastavíme
v Hořicích na Šumavě, kde si prohlédneme historické centrum, pozdně
gotický kostel sv.Kateřiny a Muzeum pašijových her, v Horní Plané se projdeme oblíbenými místy významného rodáka, básníka a spisovatele Adalberta Stiftera, navštívíme Muzeum v jeho rodném domku a kostel
sv.Markéty.

25.09.2021 sobota
Cena 120,-Kč
Urbanová J.
Sraz v 9:45hod. Po
dojezdu busu 375
Vycházka č. 24

Prohlídka kostelů ve Staré Boleslavi,
procházka Houšťkou a Hluchovem

02.10.2021 sobota
Cena 630,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č. 25

Lázně Bílina, Korozluky a zřícenina hradu v Kostomlatech pod Milešovkou

Pokračování jarního výletu do Brandýsa nad
Labem-Staré Boleslavi. Sejdeme se v 9:45
hodin ve Staré Boleslavi-zastávka u brány,
před kostelem sv.Václava po dojezdu busu 375
(odjezd každých 30 minut z Prahy 9-Vysočany,
směr Prosek, zastávka před kioskem). Stará Boleslav je jedním z poutních
míst, které je nejvíce spjato s dějinami Čech. Prohlédneme si interiéry
obou kostelů, Sv.Václava , který prošel nedávno nákladnou rekonstrukcí a
po dlouhé době je opět otevřen, i Mariánský kostel, kam se navrátilo
staroboleslavské Palladium země české, projdeme se nádherně opraveným náměstím Sv.Václava. Odpoledne navštívíme bývalé lázně Houšťka a
sportovní areál, projdeme parkem Hluchov okolo jízdárny a dojdeme do
Brandýsa nad Labem, odkud jede bus do Prahy.

Přírodní léčivé bohatství z Bíliny znal celý svět,
pojeďme si ověřit, zda je to i dnes pravda? Během
prohlídky lázní uvidíme opravené historické budovy zářící novotou, projdeme stezkou, která se
nachází v lesoparku, v provozu jsou původní restaurace i Lesní kavárna ze Zemské výstavy Praha 1891 a další objekty.
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31.07.2021 sobota
Cena 710,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.18

Za unikáty jihozápadní Moravy

07.08.2021 sobota
Cena 710,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 7:00hod.
Výlet č. 19

Pernštejnské východní Čechy

Unikátní soubor křesťanských i židovských památek v městě Třebíč byl v roce 2003 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Prohlédneme si baziliku sv. Prokopa z poloviny 13.
stol. v přechodném románsko-gotickém slohu,
naposledy upravovanou ve 20. stol. arch.
K.Hilbertem. Mezi nejcennější prvky stavby patří románská krypta, vstupní
portál i nástěnné malby v opatské kapli (druhé nejstarší na Moravě po
freskách ve znojemské rotundě). Židovské ghetto se formovalo od středověku při levém břehu řeky Jihlavy a během staletí tu vznikl početný soubor
objektů – mj. dvě synagogy, židovská radnice, rabinát a nad městem
židovský hřbitov. Podíváme se zde do expozice v tzv. Zadní synagoze a
v Bauerově domě. V nedalekých Jaroměřicích nad Rokytnou navštívíme
barokní areál projektovaný vídeňským arch. J. Prandtauerem pro rodinu
Questenbergů, tvořený zámkem, kostelem sv.Markéty a zámeckou zahradou francouzského typu. Zhlédneme zde barokní interiéry, čínský kabinet i
sallu terrenu s „římskými lázněmi“. V městě žil určitou dobu i básník Otokar Březina, jehož náhrobek na místním hřbitově ztvárnil sochař F.Bílek.

Na konci 15. století zakoupili Pernštejnové některá
panství ve východních Čechách a výrazně se zapsali
do vzhledu zdejší krajiny, ať už budováním 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. 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.

28.08.2021 sobota
Cena 580,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00hod.
Výlet č.20

Poutní místo Svatá Hora, na Dobříš za
Colloredo Mansfeldy a do Strže za Karlem Čapkem

Pojďte se projet po Středočeském kraji a navštívit
několik zajímavých a nově zrestaurovaných či
rozšířených míst. Právě Svatá Hora je opravena,
její barokní nádhera je vidět zdaleka, okolí upravené a nově k vidění i okruh, který odkrývá základy původní stavby, resp.
kláštera v těsném sousedství poutního místa. Pak navštívíme dnes restituovaný zámek šlechtického rodu C.M., který je částečně přístupný, možné
je také jen projít zahradu a park, areál patřil za minulého režimu Svazu
československých spisovatelů, kteří tu psali svá prorežimní díla. Chodci
určitě rádi absolvují cca 5 km procházku do nedaleké Strže, kde rád pobýval spisovatel Karel Čapek i jeho manželka Olga Scheinflugová. Interiér má
nově udělanou expozici nejen o těchto 2 osobnostech.

04.09.2021 sobota
Cena 630,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.21

Z královského města Louny do okolí

V Lounech si prohlédneme historické centrum,
Žateckou bránu s baštami a opevněním, pozdně
gotický chrám sv.Mikuláše na jehož dostavbě se
podílel arch. Benedikt Rejt(Ried) z Pístova, vystoupáme i na věž chrámu, navštívíme oblastní muzeum a poté se vypravíme pěšky na Stříbrník
k Frotzelově rozhledně(cca 3 km). Ve Slavětíně navštívíme perlu gotického
umění kostel sv.Jakuba Většího, v Postoloprtech kostel Nanebevzetí
P.Marie, zámek se zahradou a stopami kláštera (exteriér), v Pátku zámek
s novou expozicí (opatské pokoje, zámecké salonky, kaple/kostel) a
v Peruci si prohlédneme pověstmi opředenou Boženinu studánku a
„tísiciletý“ Oldřichův dub (pěší procházka cca 3 km).
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26.06.2021 sobota
Cena 580,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.15

Výlety 2021

Na Kolínské bojiště a do Kouřimi

Tentokrát se vydáme kousek od Prahy, do Polabí, abychom si připomněli rozhodující bitvu ve
válce o dědictví rakouské u Kolína. Prusové už
byli kousek od Prahy, předchozí boje vyhráli a
tak pověřila Marie Terezie velitele Dauna, aby se
postavil Prusům. Vojsko se rozložilo za Kolínem u
Nové Vsi a v červnu 1757 tady skutečně vyhráli. Na místě bojů byla v 19.
století postavena jednoduchá mohyla, která je od roku 2018 doplněna
rozhlednou, výhled ke Krkonoším přes úrodnou rovinu Labe. Zájemci
půjdou po žluté značce cca 5km do protější vsi Křečhoř, další mohu přejet
autobusem, na okraji obce je monumentální památník, postavený v roce
1898 jako připomínka úspěchu habsburské monarchie, monumentální orli
i reliéf se zbraněmi jsou části pomníku, i on byl renovován. Další zastávkou
bude u Lipan kamenná mohyla s kalichem (z roku 1881), která připomíná
porážku husitů i smrt vůdce Prokopa Holého v roce 1434. Lipská hora byla
místem, kde se často konaly tábory lidu a proto vybrán i severní svah kopce. Závěrem se podíváme do centra starobylého města Kouřim a navštívíme zdejší dominantu, románsko- gotický kostel sv. Štěpána.

03.07-06.07.2021
sobota-úterý
Cena 3850,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Ubytování: Abertamy se snídaní
Výlet č.16

Do Krušných hor za památkami
UNESCO

1.den: odjezd z Prahy do Krušných hor, zastávka
ve Volyni u Výsluní, prohlídka kostela sv.Petra a
Pavla s unikátními malbami, návštěva Hornické krajiny UNESCO na vrchu Mědník s barokní
kaplí, Měděněc, pěší procházka ke Sfingám, Štola
Panny Marie Pomocné a Země zaslíbené, národní kulturní památka důl Mauritius, druhý největší
cínový důl v čs.Krušnohoří, Boží Dar, nejvýše
položené město v ČR, přírodní rezervace rašeliniště s naučnou stezkou,
pěší turistika, ubytování v Penzionu Sport-Abertamy
2.den: Eibenstock, pěší turistika Eibenstocká naučná stezka o hornictví a
rýžování, vodopád u Blauenthal, výlet historickým vláčkem JöhstadtSteinbach neboli Přísečnická dráha (eventuelně podobnou tratí Fichtelbergbahn), ubytování
3.den: Český Jiřetín, přesunutý kostel sv.Jana Křtitele, vodní nádrž Fláje,
procházka po hrázi a naučnou stezkou, pěší turistika, přejezd do Lázeňského města Seiffen, prohlídka skanzenu, ubytování
4.den: Cínovec –Zinnwald, příjemná procházka NS Georgenfeldské rašeliniště po povalovém chodníku, Altenberg-lázeňské město-prohlídka, pěší
výstup k vodopádu Teifenbach, na rozhlednu Geisingberg, hrad a zámek Lauenstein, klenot saské renesanční architektury a rekonstruovaný
park, pěší turistika cca 10 km ( je možné přejíždět, trasu zkrátit).
!!!Vyhrazujeme si změnu programu !!!
!!!ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 28.ÚNORA 2021!!!
!!! DOPORUČUJEME CCA 15 EURO NA VSTUPNÉ A JÍZDNÉ !!!

17.07.2021 sobota
Cena 890,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:30hod.
Výlet č.17

Za zajímavostmi Zlínska

Obec Kvasice nás překvapí jednou z nejkrásnějších
barokních sakrálních architektur moravského venkova, zdejší farní kostel postavil kroměřížský arcibiskupský stavitel T. Sturm, a v jeho interiéru se
setkáme s obrazy známého dobového malíře I.
Raaba, oltářní obraz je občas připisovaný V.V.Reinerovi. V Tečovicích pak
se podíváme na kostelík sv. Jakuba ze 13. století, goticky přestavěný
s pozůstatky středověkých nástěnných maleb. Dalším naším cílem bude
hrad Malenovice založený moravskými Lucemburky a zámecky upravený
Lichtensteiny v 17. století. Vedle jeho interiérů si prohlédneme i objekt
nedaleké hájenky s expozicí lidových řemesel východní Moravy. V závěru
zájezdu nás čeká rozsáhlý, původně kartuziánský areál ve Štípě založený
Albrechtem z Valdštejna z odkazu jeho zemřelé manželky Lukrécie Nekšovny z Landeka.

