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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.  

 

Výlety 2022  CA Marie Abrahámová - UNISMA 

 
 
 

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 ka-
lendářní 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 předlo-

žení 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 200,-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  

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

 
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 

   

 

  Zájezdy, výlety a vycházky organizuje v roce 2022 
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)  
 

Do Brandýsa nad Labem-Staré Bolesla-
vi a podél Labe do Čelákovic 
Zveme Vás na jarní pěší výlet do Brandýsa nad 
Labem-Staré Boleslavi a podél řeky Labe až do 
Čelákovic. Sejdeme se před Bazilikou sv. Václava 
ve Staré Boleslavi, která byla po dvouleté rekon-
strukci zpřístupněna 28.září 2021 veřejnosti. Po 
prohlídce interiéru se přesuneme do Brandýské-
ho zámku, kde si prohlédneme historickou expozi-
ci v původních císařských pokojích, knihovnu tos-
kánských Habsburků, apartmá Karla I. a císařovny 
Zity, obrazárnu a další. Projdeme obě zámecké 
zahrady a pohodlnou cestou od zámku cca 2 hodi-
ny půjdeme pěšky proti toku Labe na Hradiško-
Malviny-jezero Mezi Mosty, při cestě zahlédneme 

soutok Jizery s Labem, Lázně Toušeň a dojdeme až do Čelákovic, odkud 
jede vlak až do Prahy. 

Královédvorsko 

Nejdříve se zastavíme u unikátní barokní kaple 
Zjevení Páně ve Smiřicích, připisované buď 
K.Dietzenhoferovi nebo J.B.Santinimu. Další zastáv-
ka bude patřit pozoruhodně zachovanému roube-
nému 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 ná-
vštěvníkům krásně upravené náměstí s podloubím i zachované hradby. 
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.  

26.03.2022 sobota 

Cena 140,-Kč 

Urbanová J. 
Sraz: 9:50 hod., před 
Bazilikou sv. Václava 
Bus 375 
Odjezd: Vysočany– 
zastávka „před  
kioskem“ směr Pro-
sek (8:50 nebo 9:20)  
NUTNO  
ZKONTROLOVAT 
Vycházka č.1 

02.04.2022 sobota 
Cena 650,-Kč 

Škochová J. PhDr. 
Odjezd v 7:00hod.  
Výlet č.2 

Kolem Velkých Popovic krajinou  

Františka Ringhoffera 

Na vycházku se vydáme po příjezdu autobusu č.461, 
který navazuje na vlak do Stránčic. Od vlakového 
nádraží Stránčice pojedeme do zastávky Velké Po-
povice pivovar, přes obec a její nové části, vystavě-
né po r.1989 dojdeme do okolních lesů a malou ves 
Krámský /dnes 26 adres/, přes Kovářovice a rozrůs-
tající se Horní a Dolní Lomnici zpět do Velkých 

Popovic, tady je možnost se občerstvit v některé z místních restaurací. 
Celkem 10km, možno i kratší trasa. Pevnou obuv a dobrou náladu sebou.  

09.04.2022 sobota 

Cena 140,-Kč 

Abrahámová M. 
Sraz: v 10:00 hod. 
zastávka V.P. 
„pivovar“ bus 461 
Vycházka č.3 

mailto:unisma@volny.cz
mailto:jizera.urbanova@seznam.cz
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Jeden den v Liberci je málo 
Po příjezdu do Liberce se věnujeme prohlídce hlav-
ního centra tj. náměstí Dr.Edvarda Beneše, které je 
od roku 1992 městskou památkovou zónou, domi-
nuje mu Radnice s 65 m vysokou věží, vybudovaná 
ve stylu severské renesance podle projektu vídeň-

ského architekta Franze von Neumanna (prohlídka interiéru), procházka 
centrem, prohlídka exteriérů Divadla F. X. Šaldy, zámku, kostel sv. Antoní-
na Velikého, budovy bývalých lázní, nyní Oblastní galerie, ve Větrné uličce 
budeme obdivovat dochovaná průčelí nejstarších libereckých domů tzv. 
Valdštejnské domky, které vznikaly v letech 1677 až 1681. Navštívíme také 
pozoruhodnou lokalitu tzv. Liebigovo město se spletí uliček, teras a dom-
ků, vybudované původně pro zaměstnance Liebigovy textilní továr-
ny. Odpoledne se vypravíme na vrchol kopce Javorník (684 m), kde byla v 
roce 2011 postavena replika Obřího sudu, která navazuje na tradici místa, 
kde od roku 1899 stávala hojně navštěvovaná restaurace ve tvaru obřího 
sudu, dovezená ze Světové výstavy ve Vídni Vilémem Hübelem, bohužel 
sud v roce 1974 vyhořel. Na vrchol  k Javornické kapli vyjedeme čtyřsedač-
kovou lanovkou dojdeme po hřebenovce  až k restauraci Obřím sud, tam 
se rozhodneme, zda si cestu po hřebenovce  prodloužíme až k rozhledně 
Rašovka, kde na nás bude čekat bus, nebo se vrátíme nejkratší cestou zpět 
do Jeřmanic, případně je možné se vrátit i lanovkou.  

Na jihozápad od Brna : Rosice, Oslavany, 
Ivančice, Mohelenská hadcová step  
Tento region, který obvykle jen mineme při cestě 
po dálnici na Brno, nabízí řadu překvapivých pamá-
tek. Patří mezi ně mohutná stavba žerotínského 
zámku s renesančními třípodlažními arkádami 

obklopujícími vnitřní nádvoří v Rosicích. V Oslavanech vznikl na počátku 
13. století významný konvent cisterciaček a i když byl později upravený na 
renesanční zámek, v hmotě objektu se zachoval dodnes mj. raně gotický a 
znovu vysvěcený konventní chrám a v dalších sálech středověké fresky.  

30.04.2022 sobota 
Cena 620,-Kč 

Urbanová J. 
Odjezd v 7:00 hod. 
Výlet č.6 

Velikonoční Orlické hory 

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 prohlíd-
kou roubeného kostela sv. Jana Křtitele, na-
vštívíme 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), pro-
jdeme 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 pod-
hůří. 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 !!! 

15.04.-17.04.2022 
pátek-neděle 

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

Zajímavosti Českomoravské vrchoviny-

Navštívíme rozlehlý opravený areál želivského kláš-

tera a přes Horní Cerekev dojedeme do Pacova, 

prohlídka města zahrnuje kostel, zámek, dnes mu-

zeum, pěšky dojdeme cca 6 km procházkou na hrad 

Kámen, který je stavebně zajímavý, starý palác byl 

postaven už v 1.polovině 13.st. a v interiéru je výstava motocyklů v celém 

vývoji a expozice „bydlení“. 

23.04.2022 sobota 

Cena 670,-Kč 

Abrahámová M.  
Odjezd v 7:30hod. 
Výlet č.5 

07.05.2022 sobota 

Cena 750,-Kč 

Škochová J., PhDr. 
Odjezd v 6:30 hod. 
Výlet č.7 
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Adventní Pasov 

Krásné bavorské město na soutoku 3. řek si prohléd-
neme při pěší procházce historickým centrem,  
dominantní je baroko, 18.století bylo dobou největ-
šího rozkvětu města, na hlavním náměstí je kostel 
sv. Štěpána s úžasnými varhanami, které mají skoro 
18 tisíc píšťal a 233 registrů, jsou největší v Evropě,  

u monumentální radnice zdobené freskami si připomeneme návštěvu 
císaře Františka  Josefa a jeho krásné Sisi, venku bude čas si pochutnat na 
některé z bavorských dobrot a svařeném vínu. 

03.12.2022 sobota 

Cena 700,-Kč 

Abrahámová M. 
Odjezd: v 7:00 
hod. 
Výlet č. 23 

Za betlémy východních Čech 
Již tradičně během vánočních a novoročních svát-
ků putujeme za zajímavými betlémy. Pro letošní 
rok jsme vybrali betlémy, které se ukrývají ve vý-
chodních Čechách. Naše putování zahájíme v Tře-
bechovicích pod Orebem, kde si prohlédneme v 
budově Muzea betlémů, nejcennější unikátní me-

chanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a 
Josefa Frimla "Třebechovický Proboštův betlém", od roku 1999 prohláše-
ný za národní kulturní památku. Potěšíme se pohledem na další betlémy, 
kterých má muzeum v zásobě více než 150, jedná se o nejrozsáhlejší sbírku 
v ČR. Nově otevřená expozice, nese název "Příběh Třebechovického betlé-
mu" a každý rok se připravuje zajímavá "Vánoční výstava plná betlémů". V 
Kostelci nad Orlicí si prohlédneme vánočně vyzdobený empírový Nový 
zámek rodiny Kinských, třeba nás i provede sám pan majitel František 
Kinský. V Ústí nad Orlicí žije betlémářská tradice již více než 200 let. Za tu 
dobu zde betlémy malovalo více než 50 malířů, zejména v 19. století se 
betlémy malovaly v každé druhé rodině. V městském muzeu v Hernychově 
secesní vile nalezneme nejstarší figurky "ousteckých" betlémů 18. a 
19.století, ale i zajímavé malované betlémy, za návštěvu stojí i samotná 
vila. Každý rok muzeum připravuje mimořádnou výstavu s vánoční témati-
kou. Necháme se překvapit.  

Vlakem do Nelahozevsi a Veltrus 
Přijměte naše pozvání na výlet vlakem s pěší pro-
cházkou rovinatou krajinou dolního Povltaví, propo-
jenou nejenom mosty, ale i bohatou historií.  Po 
příjezdu do Nelahozevsi navštívíme renesanční 
zámek, který patří rodině Lobkowiczů, malebný 
kostel sv.Ondřeje a rodný dům hudebního skladate-
le Antonína Dvořáka, projdeme se místy kterými rád 
chodíval až do sousedních Veltrus za zábavou i 
muzicírováním. Budeme míjet zajímavou technickou 
památku Vodní dílo Miřejovice, projdeme zámec-
kým parkem, největším ve střední Evropě a  a na-

vštívíme státní zámek Veltrusy, původní letohrádek  rodu Chotků, stavba 
vrcholného baroka architektů G.B.Alliprandiho a J.B.Santiniho. Zámek 
prošel náročnou rekonstrukcí, v roce 2021 se pro návštěvníky zpřístupnila 
hlavní budova s restaurovanými vzácnými tapetami. Z Veltrus se vrátíme 
zpět do Nelahozevsi, odkud odjíždí v 17:23 vlak zpět do Prahy na Masary-
kovo nádraží. 

08.10.2022 sobota 

Cena 150,-Kč  
Urbanová J. 
Odjezd: Praha-
Masarykovo ná-
draží - 7:42 hod.  
příjezd do Nelaho-
zevsi-zastávka 
zámek v 8:26 hod.  
Výlet č.22 

Pokračovat budeme do Čáslavi, kde se projdeme historickým centrem, 
připomeneme si   bývalé správní přemyslovské centrum na Hrádku, dále 
na náměstí kostel sv. Petra a Pavla, zachovanou výraznou synagogu a 
strávíme zde polední pauzu na občerstvení. Pak budeme pokračovat do 
Zbyslavi s dominantním barokním kostelem, ke kterému vede dvoura-
menné schodiště osazené sochami andělů a světců, a do Semtěše 
s gotickou hranolovou věží bývalé tvrze. V Ronově nad Doubravou  na-
vštívíme vilu, původně navrženou F. Bílkem pro příbuzného, dnes je tu 
představena expozice malíře A. Chittusiho. Interiér připomíná Bílkovy 
návrhy prostornou patrovou halou a řezbářsky provedeným dřevěným 
schodištěm. V Markovicích se zastavíme u dvou pozoruhodných kultur-
ních památek – rozlehlého barokního zájezdního hostince a gotického 
kostela sv. Marka. 

28.12.2022 středa 
Cena 690,-Kč 

Urbanová J. 
Odjezd v 7:30 hod. 
Výlet č. 24 
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Písecko 

1.den :Milevsko, areál premonstr. Kláštera, kostel 
Sepekov- poutní areál P.M., Chřešťovice, Albrech-
tice nad Vltavou, Vysoký Kamýk rozhledna, ubyto-
vání. 
2.den :Prohlídka Písku, centrum, kostel, sady včet-
ně Elektrárny Fr.Křižíka na břehu Otavy, Sedláčko-

vou stezkou, cca 10km, do Vráže, Čížová, návrat ubytování 
3.den: rozhledna Jarník, stezkou Bolestných kamenů, restaurace Živec, Na 
Trubách = celkem 6km, odpoledne Putim, Sudoměř u Písku /Žižka/, 
Kestřany, Dobev kostel a na závěr rozhledna Velký Kamýk, odjezd do Pra-
hy. 

Krajinou proměn- Most a Bořeň 
Na jedné straně měsíční krajina, poznamenaná 
těžbou hnědého uhlí, na druhé straně krásné přírod-
ní partie západní části Českého středohoří s cennými 
chráněnými lokalitami, to je okolí moderního prů-
myslového města Most, kde se podařilo v roce 1975 

provést unikátní technickou operaci-přesun gotického kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, což je zapsáno ve zlaté knize Guinesových rekordů. 
Podíváme se do interiéru, shlédneme dokumentární film o přesunu, v 
suterénu je Galerie výtvarného umění, v těsné blízkosti se nachází gotický 
kostelík sv. Ducha ze 14.stol., moderní kaple sv. Václava, Oblastní galerie, 
jezero Marie, ale také barokní plastiky zachráněné ze starého města a 
sochy vytvořené umělci během sochařských sympózií. Navštívíme vrch 
Hněvín (399 m), kde  je pozoruhodná restaurace v podobě středověkého 
hrádku a rozhledna, vestavěná ve zdi gotického hradu, po výstupu se 
naskytne nádherný výhled na Krušné hory i na bizarní krajinu Českého 
Středohoří. Zastavíme se u Jezera Most,  které vzniklo zatopením dolu 
Ležáky, projdeme naučnou stezku "Napouštění jezera Most", cca 2.5 
km .Dominantou Bíliny a Mostu je výrazný sopečený vrch Bořeň (539 m), 
nejmohutnější znělcová kupa ve střední Evropě s četnými skalními útvary 
a nádherným výhledem. Na úpatí se nachází od roku 1928 Bořeňská cha-
ta, až k ní dojedeme busem, na vrchol Bořeně už musíme dojít jenom 
pěšky po okružní naučné stezce (cca 3 km).Pří zpáteční cestě se zastavíme 
v Bílce, překrásné vesničce o několika domcích, za prohlédnutí sto-
jí novodobá kaple sv. Václava s unikátní sgrafitovou výzdobou, zajímavá je 
Cesta přátelství, která má stejně jako křížová cesta 14 zastavení, je dílem 
14 sochařů z Čech a Německa, dále projektantů akad.sochaře Ivana Noska 
a prof. Jan Koblasa. 

Čáslavská mozaika  – za románským uni-

kátem, rodem hrabat Chotků i malířem 

Chittusim 

Zastavení v městyse Nové Dvory, bude patřit pro-
cházce jeho městskou památkovou zónou, podívá-
me se na zámek spojený arkádovou chodbou 

s farním kostelem, na dominikánský klášter s kostelem sv. Anny, jehož 
výrazná kopule je viditelná zdaleka, a na pohřební kapli rodu Chotků. 
S Chotky je spjat i zámek Kačina, který si prohlédneme včetně expozice 
muzea českého venkova a rozsáhlého přírodního parku. V obci Jakub se 
zastavíme u kostela sv. Jakuba, jehož fasádu zdobí nejrozsáhlejší soubor 
románské plastiky v Čechách a to s nejstarším zobrazením českých zem-
ských patronů. (Pokračování textu na straně 7) 

24.09.2022 sobota 

Cena 660,-Kč 
Urbanová J. 
Odjezd v 7:00hod. 
Výlet č.20 

01.10.2022 sobota 
Cena 660,-Kč 

Škochová J., PhDr. 
Odjezd v 7:30 hod. 
Výlet č. 21 

02.09.-04.09.2022 
pátek - neděle 
Cena 3830,-Kč 

Abrahámová M. 
Odjezd v 7:00 hod. 
Výlet č.18 

Do lázní Bad Muskau  a Lužického par-
ku bludných balvanů Nochten 
Trasa dnešního výletu nás zavede do lázeňského a 
parkového městečka Bad Muskau (česky Muža-
kov), které leží na severovýchodě Saska, v údolní 
nivě Lužické Nisy při hranicích s Polskem a Brani-

borskem. Prohlídka lázní a procházka světoznámým krajinným parkem v 
anglickém slohu s historickými budovami, který byl založen knížetem Her-
mannem von Pückler-Muskau v roce 1815 a od roku 2004 patří do světo-
vého 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 zvlášt-
ní atmosféru idylického městečka a umělecky ztvárněné kamenité zahrady 
v Evropě. 
Vstupné celkem cca 12 Euro!! 

10.09.2022 sobota 
Cena 860,-Kč 

Urbanová J. 
Odjezd v 6:30hod. 
Výlet č. 19 
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Neznámé Drážďany 
Tentokrát navštívíme místa, kam běžný turista 
„nezabloudí“, svezeme se nejstarší visutou lanov-
kou 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!!! 

Hostýnské vrchy 
1.den: první zastávkou na cestě bude Valašské 
Meziříčí, navštívíme výrobu a restaurátorskou 
dílnu tapisérií, muzeum gobelínů. Odpoledne v 
Bystřici p. Hostýnem projdeme zámek, zalo-
žený v 15.stol., dnes Městské muzeum s několi-
ka zajímavými expozicemi, mj. i historií ohýba-
ného nábytku fi Thonet, na to navazuje další 
výstava v původní rodinné vile Michaela Thone-
ta (z 1873-77), v tradici pokračuje i dnešní výro-

ba 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. 
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 synago-
gou /dnes kostel církve Čs. Husitské/, před odjezdem se zastavíme za měs-
tem u židovského hřbitova a pak už jen směr Praha.  

Putování zajímavými skalními městy v 
okolí Sloupu v Čechách 
V obci Brniště pod kopcem Tlustec nedaleko eko-
centra navštívíme místo skoro magické-stezku 
"Sochy ve skalách", kde nás provedou Trollové, 
lesní bohyně a strážci lesa v různých podobách. 

Příjemná procházka je dlouhá 1600 m galerií skalních útvarů pod širým 
nebem dílo českých a německých umělců z roku 2018. V obci je zajímavý 
hrázděný dům, hřbitovní kostel sv. Mikuláše, bylinková zahrádka, dřevěné 
sochy a obcí prochází  další NS po stopách Hastrmanů. Zastavíme se v 
Lindavě kde jsou zachované hrázděné domy, budova bývalé zrcadlárny, 
brusírny a Sklárna Ajeto, kterou založil Bořek Šipek spolu s partnery v roce 
1997. Součástí  sklárny a sklářské hutě je Sklářská krčma, kde při obědě 
budeme pozorovat skláře, kteří foukají skleničky přímo v prostorách re-
staurace. Odpoledne se vydáme do Sloupu v Čechách, navštívíme stejno-
jmenný skalní hrad, projdeme se nejkrásnějším "Sloupským vyhlídkovým 
okruhem" cca 4 km (při cestě navštívíme lesní divadlo, rozhlednu Na Strá-
ži, pískovcové skalní město, Konvalinkový důl) a vrátíme se do samotné 
obce, kde nás okouzlí roubené domy v centru, zajímavý je i hrázděný dům 
a kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Putování ukončíme ve staré sklářské 
obci Polevsko, kde si prohlédneme kostel Nejsvětější Trojice, řadu kamen-
ných soch a projdeme se i nově vybudovaným Arboretem.  

21.05.2022 sobota 
Cena 670,-Kč 

Urbanová J. 
Odjezd v 7:00hod. 
Výlet č.9 

14.05.2022 sobota 

Cena 690,-Kč 

Abrahámová M. 
Odjezd v 7:00 hod. 
Výlet č.8 

27.05.-29.05.2022 
pátek-neděle 
Cena 3620,-Kč  
Abrahámová M. 
Odjezd v  6:30 hod. 
Ubytování: Rusava se 
snídaní 
Výlet č.10 

V Ivančicích si připomeneme slavné místní rodáky malíře A. Muchu a her-
ce V. Menšíka, kterým město zřídilo pamětní síně, a zastavíme se na místě 
bývalého ivančického bratrského sboru, kterému věnoval Mucha jedno 
z pláten Slovanské epopeje. V Březníku se podíváme na kostel Panny Ma-
rie, jehož původní románské jádro je přes pozdější úpravy stále patrné a 
výlet zakončíme v působivé krajině nad hadcovou stepí strmě se svažující 
k řece Jihlavě v Mohelnu a krátkou zastávkou u mimořádně zachované 
gotické věžové tvrze v obci Pyšel.  
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Zábřežsko  
Zájezd je věnován zajímavostem v okolí města 
Zábřeh na Moravě. Nejprve se zastavíme 
v Lanškrouně, městě s poměrně kompaktně zacho-
vaným historickým jádrem – náměstí s uprostřed 
situovanou renesanční radnicí zdobenou sgrafity, 
zámek s kostelem sv. Václava, historický pivovarský 

areál i barokní hřbitovní kostel sv. Anny. Pokračovat budeme ke gotickore-
nesanční tvrzi v Nemile a v Zábřehu na Moravě si připomeneme cestova-
tele a dobrodruha Jana Eskymo Welzla i rod Vizovských, z kterého pochá-
zela manželka J. A. Komenského. V Postřelmově si prohlédneme drobné, 
ale zato mimořádně autentické objekty – raně barokní kapličku sv. Proko-
pa a renesanční hrobku rodu Bukůvků z Bukůvky. V Bludově se zastavíme 
v nevelkém areálu lázní a u žerotínské hrobky (nakonec právě zde spočinu-
ly ostatky asi nejvýznamnějšího představitele rodu Karla st. Ze Žerotína). 
Nakonec se zastavíme u malebné zříceniny hradu Brníčko tyčící se na 
kopci nad stejnojmennou obcí a spjatou s významným moravským pan-
ským rodem Tunklů z Brníčka.  

Opavsko a Krnovsko 

1.den: se zastavíme v Hradci nad Moravicí, kde si 
prohlédneme zámek Lichnovských, původně pře-
myslovský hrad, spjatý v 19. století s pobyty mno-
ha významných osobností kulturního života (mj. L. 
van Beethoven). Pak nás čeká prohlídka arboreta 
v Novém Dvoře, jednoho z dendrologicky nejcen-
nějších parkových objektů ve Slezsku (23 ha, expo-
zice „Dřeviny pěti světadílů“ a skleníková expozice 
tropických a subtropických rostlin). Odpoledne se 

projdeme centrem Opavy, kde navštívíme současnou expozici Slezského 
zemského muzea zaměřenou na slezská specifika (založeno již 1814), pro-
hlédneme si gotickou cihlovou konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie a 
další sakrální i palácové stavby v centru. 
2.den: vyrazíme na Krnov, cestou navštívíme městskou dominantu barok-
ní poutní místo Cvilín a seznámíme se s městským centrem Krnova s vý-
znamnými památkami (kostel sv. Martina založený ve 13. století řádem 
německých rytířů, překvapivě zachovaná synagoga, pozůstatky městského 
opevnění, aj). Poté zajedeme do Polska a navštívíme polské město  
Glubczyce/Hlubčice, které bylo součástí moravského Slezska až do roku 
1742 a projdeme se jeho historickým centrem s výrazným cihlovým gotic-
kým  kostelem Narození Panny Marie, renesanční radnici a františkánským 
klášterem. Pokračovat budeme na sever, zastavíme u zámku v Slezských 
Rudolticích (exteriér, v době své slávy nazývaný „slezské Versailles“) a 
konečně v Osoblaze se podíváme na židovský hřbitov (dekorativní náhrob-
ky polského typu, od 17. stol.). 

18.06.-19.06.2022 
sobota-neděle 
Cena 2390,-Kč 

Škochová J., PhDr. 
Odjezd v 6:30 hod. 
Ubytování: v Opavě 
se snídaní 
Výlet č.13 

04.06.2022 sobota 
Cena 850,-Kč  
Škochová J., PhDr. 
Odjezd v 6:30hod. 
Výlet č.11 

Do Krušných hor za památkami  
UNESCO 
Naše putování zahájíme ve Volyni u Výsluní, kde se 
zastavíme u kostela sv. Petra s Pavla, ve Výsluní 
nahlédneme do interiéru zajímavého monumentál-
ního kostela sv. Václava, který svým poniče-
ným  interiérem hlavně přitahuje filmaře. Od roku 

1997 se kostel zachraňuje díky Spolku přátel. V Měděnci navštívíme hor-
nickou krajinu na vrchu Mědník, která byla jako součást Hornického regio-
nu Erzgebirge/Krušnohoří zapsána v roce 2019 na seznam UNESCO. Jedná 
se o významnou oblast  s dochovanými důlními doly, pozůstatky po 
těžbách železných a měděných rud, které zde probíhaly od 15.až 
do19.století. Spolu s barokní kaplí Neposkvrněného Početí Panny Marie, 
která se nachází na vrcholu Mědníku je možné také navštívit štolu Panny 
Marie Pomocné a Země zaslíbené. Vydáme se také do Přírodní památky 
Sfingy. Poté přejedeme přes Abertamy do Hřebečné, kde se nachází v 
krušnohorské chalupě hornické minimuzeum a hlavně nás čeká tajemná 
prohlídka 470 let starého cínového dolu Mauritius, podzemí bylo prohlá-
šeno za národní kulturní památku a zapsáno na seznam UNESCO. Vyjede-
me na Plešivec, kde byla v roce 1895 postavena místními nadšenci 21 
metrů vysoká rozhledna, po vystoupání 66 schodů se objevíte na vyhlídko-
vé plošině, která se nachází 16 metrů nad zemí, odkud se nachází krásný 
kruhový výhled na Krušné hory, Karlovarsko, Slavkovský a Český les. Je 
možné také  k rozhledně vystoupat po NS z Abertam cca 3 km. Při zpáteční 
cestě se na chvíli zastavíme v Lázních Oberwiesenthal. 

11.06.2022 sobota 
Cena 690,-Kč  
Urbanová J. 
Odjezd v 7:00 hod. 
Výlet č.12 
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Do Hostinného a na Naučnou stezku oko-
lo Pekelského vrchu  
Výlet nás zavede do půvabného města Hostinné se 
zachovalým středověkým jádrem, prohlédneme si 
náměstí lemované měšťanskými domy s pod-
loubím, kterému dominuje radnice s věží a postavy 

obrů-Rolandů, nahlédneme do kostela Nejsvětější Trojice a navštívíme 
areál bývalého františkánského kláštera, který nabízí prohlídku Galerie 
antického umění, františkánských cel, muzea s historií města, soubor lunet 
a zajímavé výstavy. Odpoledne se vydáme na NS okolo Pekelského vrchu, 
která začíná ve sportovním areálu Mladé Buky, délka cca 10 km, 10 zasta-
vení nás  seznámí s historií lyžování, budeme míjet památný dub letní, 
prohlédneme si interiér kostela sv. Kateřiny Alexandrijské se zvonicí, do-
jdeme k Hrádečku,  k hradu Břecštejn (Silberštejn), k Pekelským rybníkům, 
skalám nad Peklem a nádherný je výhled z Pekelského vrchu na Východní 
Krkonoše. Stezku je možné zkrátit, při cestě pojede bus! 

Zámek Doksy a okolí 
Prvním zastavením bude Hraběcí čekárna na 
vlakovém nádraží v Doksech, kde jsou na stěnách 
obrazy Velkého rybníka a zámku, které maloval 
Hugo Ullik. Centrem města je náměstí  Republi-
ky  s radnicí, barokním mariánským sousoším, 

kostelem sv. Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie (procházka a pro-
hlídka interiéru kostela), zajímavé je také kino Máj od arch. Karla Hubáčka, 
Památník Karla Hynka Máchy a nově zpřístupněný renesanční zámek z 
2.pol.16.století, obklopený revitalizovaným anglickým parkem, prohlédne-
me si historický okruh věnovaný především původním majitelům panství, 
rodu Valdštejnů. V zámku je také Muzeum čtyřlístku. Pokud budete mít 
zájem, projedeme se parníkem po Máchově jezeře a odpoledne věnuje-
me prohlídce hradu Bezděz. Prohlédneme si královský palác s unikátní 
kaplí a množstvím architektonických detailů, purkrabský palác a věž s 
rytířskou síní, odtud je krásný výhled na vrcholky Krkonoš, Jizerských hor a 
Českého Středohoří. 

27.08.2022 sobota 

Cena 680,-Kč 
Urbanová J. 
Odjezd v 7:00 hod. 
Výlet č.17 

Na sever od Plzně 
Minulý rok jsme navštívili jih Plzeňska, letos tam 
ještě „nakoukneme“ do areálu dvora Gigant, který 
opravuje 28 let rodina Korců a celý areál je obklo-
pen nádhernou přírodou, dříve patřil chotěšovské-
mu klášteru, pokračovat budeme na sever, kde 

byly nově otevřené bývalé caolinové doly, v obci Nevřeň velice zajímavá 
expozice nad zemí /Cesta kaolinu/ a hlavně pod zemí , kde je zpřístupněno 
700m chodeb si uděláme představu, jak se získávala i stále získává jedna ze 
surovin na výrobu porcelánu. Zastavením budou Konstantinovy lázně, 
komorní krásný areál, kde bude i čas na oběd a odpoledne navštívíme 
malebnou vesničkou Krasíkov, kde je Amálčina mydlárna, uvidíme výrobu 
i můžeme koupit hotové výrobky,  nad obcí zřícenina stejnojmenného 
hradu, kam se určitě podíváme.  

20.08.2022 sobota 

Cena  690,-Kč  
Abrahámová M. 
Odjezd v 7:00 hod. 
Výlet č.16 

Do NP Šumava za sv. Vintířem  
Plzeňský kraj ve spolupráci s Dolním Bavorskem 
otevřely v roce 2021 novou Vintířovu poutní 
stezku, dlouhou 162 km  rozdělenou do 9 etap na 
nichž jsou místa spjatá se středověkým mnichem 
Vintířem, z toho 5 je na našem území. 

Naše první zastávka bude v Prášilech, kudy prochází poutní stezka, na-
vštívíme nejvýše položenou horskou botanickou zahradu, prohlédneme si 
obnovené základy bývalého kostela sv. Prokopa a pomník zmizelým obcím. 
Přejedeme do Hartmanic a projdeme jednou z etap "Hartmanický výletní 
okruh" v délce cca 10 km. Při cestě zahlédneme pinky prozrazující  bývalou 
těžbu zlata, unikátní skleněný oltář v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě, v 
muzeum Šimona Adlera novou expozici, v chatě Rovina se posilníme vy-
hlášenými specialitami, zámeček Karlov je sice nepřístupný, ale lze si pro-
hlédnout alespoň kapličku sv. Marka. Pří zpáteční cestě se na chvíli zasta-
víme u zámku Kundratice, od roku 1990 je ve vlastnictví pí Elišky Coolidge 
rozené Hašková, která pracovala v Bílém domě s významnými americkými 
prezidenty, ve Vatěticích si prohlédneme kapli Panny Marie Bolestné, 
znovu postavenou novým majitelem areálu zámku a statku Palvínov-
Vatětice p.Jakubem Vinčálkem. Není nutné projít celý okruh, při cestě 
pojede bus! 

25.06.2022 sobota 
Cena 670,-Kč  
Urbanová J. 
Odjezd v 7:00 hod. 
Výlet č.14 

23.07.2022 sobota 

Cena 690,-Kč  
Urbanová J. 
Odjezd v 6:30 hod. 
Výlet č.15 


