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CA Marie Abrahámová - UNISMA

Výlety 2019

Odjezdy vlaků a autobusů u vycházky, prosíme
zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů.
Každý 5. jednodenní tuzemský výlet je za 70%,
nepočítají se zahraniční, vícedenní výlety a
vycházky.
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
Ilona Jouzová e-mail jouzovai@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.
Platí sleva 10% na jednodenní tuzemské zájezdy, zaplacené do
31.12.2018.

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
Při zrušení účasti na výletu je storno poplatek :
ve lhůtě více než 30 kalendářních dnů 10% ceny výletu
ve lhůtě 30-11 kalendářních dnů 25% ceny výletu, ve
lhůtě 10-4 kalendářní dny 50% 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
50,-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 2019
CA UNISMA - Marie Abrahámová tel. 728 151 965,mail unisma@volny.cz
Jiřina Urbanová tel. 603 469 515, mail jizera.urbanova@seznam.cz
Ilona Jouzová mail jouzovai@seznam.cz
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.

23.03.2019 sobota
Cena 100,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 8:05 hod.
z Hl. nádr.
Výlet č.1

Za zajímavostmi Kutné Hory vlakem

30.03.2019
sobota
Cena 680,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.2

Za památkami západních Čech: Kyselka
– Loket - Chlum sv. Maří –Teplá

06.04.2019 sobota
Cena 640,-Kč
sobota
Abrahámová M.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.3

Do Rakovníka a za malířem Anderlem
do Pavlíkova

Vlak odjíždí v 8.05 z Hlavního nádraží a my vystupujeme v Kutné Hoře hlavní nádraží /prosím zkontrolujte si čas odjezdu/. Nedaleko od nádraží je Malín /
dnes čtvrť K.H./, kde se podíváme na románský
kostel sv. Štěpána se zvonicí, v Sedlci je nově opravena Kostnice a zajdeme i do katedrály P.M., nádherné stavby J.S.Aichla. Přírodou dojdeme na vrch
Kaňk, kde se můžeme občerstvit v Havířské boudě a podívat na město
shora a odpoledne věnujeme prohlídce Vlašského dvora a Dačického
domu. Návrat buď vlakem z nádraží K.H. Město nebo autobusem 383 na
Metro Háje.

V kdysi slavném lázeňském areálu rodiny Mattoni
v obci Kyselka si připomeneme jeho pozdější smutný osud. Pak navštívíme hrad Loket, tyčící se ve
výrazné poloze nad ohybem řeky Ohře. Jeho pevnostní charakter předurčoval objekt k funkci prominentního vězení, např. jako tříletý chlapec zde byl držen svým otcem Janem Lucemburským Karel IV. V Chlumu sv. Maří si prohlédneme barokní
areál poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény,
postavený podle projektu Kryštofa Dientzenhofera. Pak přejedeme do
areálu kláštera Teplá, založeném šlechticem Hroznatou v roce 1193, s
bohatou knihovnou a románsko-gotickým kostelem a při zpáteční cestě si
připomeneme Chotěšov, klášter, který založil Hroznata pro premonstrátky.

Dopoledne budeme v historickém okresním městě Rakovník, po prohlídce památek si dáme chvilku na občerstvení a pak půjdeme cca 6 km do
obce Pavlíkov, který je rodištěm významného
současného malíře Jiřího Anderleho. Sem také
před několika lety přenesl svá díla do Galerie z vily generála Pellého. Kratší
procházkou dojdeme na Seneckou horu, kde se „pokocháme“ výhledy po
české krajině.
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13.04.2019 sobota
Cena 690,-Kč
Jouzová I.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.4

Město kamenné krásy a toulky
v Podkrkonoší

14.04.2019 neděle
Cena 590,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 8:00 hod.
Výlet č.5

Do kraje mecenáše baroka Fr. A. Šporka a hudebního skladatele B. Smetany

Město Hořice je známé především kvalitním pískovcem a sochařsko-kamenickou školou, která zde
byla založena již v roce 1884. Památky z hořického
pískovce najdeme po celé naší republice, samotná
jeho kolébka Hořice se pyšní mnoha sochami a pomníky vytvořenými
slavnými sochaři. Projdeme se po všech památkách, které město nabízí,
vč. chrámu Narození Panny Marie od K.I.Dienzenhofera, podíváme se na
Hořice z výšky. Po krátkém přejezdu dojedeme na vrch Zvičina, kde si
odpočineme a budeme se kochat výhledem na Krkonoše. Sejdeme po TZ
do Lázní pod Zvičinou, kde nás čekají další „panoramata“. Ujdeme cca 5
km. Nezapomeňte na pevnou a prověřenou obuv.

Trasa výletu nás zavede do krajiny hlubokých lesů,
jejíž dominantní lesní celek nese romantický název
Svatojiřský les. Putování touto krajinou začneme
na Zámku Bon Repos, projdeme se překrásným
parkem a všemi budovami, které jsou kulturní a historickou památkou,
Nový zámek, Starý zámek, Čínský pavilon a Kaple Nejsvětější trojice, jsou
místa, která stojí za návštěvu. V Benátkách nad Jizerou-v muzeu na zámku
si připomeneme pobyt Bedřich Smetany, prohlédneme si síň Tychona
Brahe a další expozice, případně je možnost navštívit soukromé muzeum
hraček. V Jabkenicích najdeme romantickou oboru a před její branou
historickou myslivnu, v níž strávil posledních 9 let svého života hudební
skladatel Bedřich Smetana. V myslivně je autentický Památník B. Smetany s dobově zařízenou pracovnou a salónem. Procházka Jabkenickou oborou nám zabere cca 3-5 km. Poslední naše zastávka bude v Loučni, po
prohlídce zámku se vydáme naučnou stezkou, která propojuje deset zahradních labyrintů a bludišť. Autorem je světoznámý tvůrce labyrintů
Adrian Fischer.

19.04.– 21.04.2019
Pátek - neděle
Cena 3100,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 6:30 hod.
Ubytování se snídaní: v
Jablonném nad Orlicí
Výlet č.6

Do Orlických hor a Podorlicka

Třídenní výlet nás zavede do nejzajímavějších
míst Orlických hor a přilehlé oblasti zvané
Podorlicko, do malebné krajiny východních
Čech, která Vás doslova pohladí po duši.
1.den: výlet zahájíme prohlídkou Letohradu,
půjdeme se podívat do nádherně restaurovaného interiéru barokního zámku, kostela sv.
Václava, projdeme se Václavským náměstím,
zámeckým parkem, na jv. okraji navštívíme tvrz Orlici nádherně zdobenou
sgrafity. Přejedeme do historického a průmyslového města Lanškroun, po
prohlídce náměstí s renesanční radnicí, městského muzea na zámku, interiéru kostela sv. Václava se vypravíme do tzv. Nového zámku se zachovaným sklepením a unikátní sbírkou knoflíků. Pozdní odpoledne věnujeme
výstupu z Horní Čermné do poutního místa Mariánská Hora (prohlídka
Křížové cesty a poutního kostela narození Panny Marie) a na rozhlednu
Mariánka. Ubytujeme se v hotelu Filipinum, večerní procházka městečkem.
2.den: po snídani vyjedeme na Suchý vrch, kde se nachází rozhledna a
nádherně opravená Kramářova chata, vypravíme se pěšky přes tvrz Bouda
do Mladkova, cca 9 km. Odpoledne nás bus doveze do nádherného městečka Králíky, prohlídka muzea, náměstí a kostela sv. Archanděla Michaela, zdatnější chodci vystoupají na Mariánský kopec-Hora Matky Boží cca
1.5 km dlouhou alejí s 8 šestibokými kapličkami, méně zdatní se dovezou
busem (prohlídka poutního areálu), je možno dojít až k rozhledně Val.
3.den: věnujeme Klášterci nad Orlicí-prohlídka kostela Nejsvětější Trojice
s roztomilou záhadou čertíci nebo ufoni?, poté se vypravíme pěšky malebným údolím Divoké Orlice na Zemskou bránu, zastavíme se
v osadě Čihák, sejdeme pěšky do polské vsi Kamieńczyk, kde se nachází
celodřevěný kostel Archanděla Michaela (cca 1.200 metrů od parkoviště
na česko-polských hranicích, postavený místnímu evangelíky) a odpoledne
navštívíme Neratov, kde prožijeme příběh obnovy historického poutního
místa včetně kostela Panny Marie Nanebevzaté a příhraniční obce.
!!!ZÁVÁZNÁ REZERVACE SE ZÁLOHOU DO 31.LEDNA 2019!!!
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07.12.2019 sobota
Cena 690,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.31

Adventní výlet do Brna

28.12.2019 sobota
Cena 690,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.32

Třešťské a Třebíčské betlémy.

Pojeďte s námi na vánoční trhy do Brna, které jsou
rozprostřeny po celém městě: na náměstí Svobody
(Brněnské Vánoce), na Zelňáku, na Moravském
náměstí, na Dominikánském náměstí, na výstavišti
a drobné trhy naleznete v různých městských částech. Od stánkařů je možné zakoupit občerstvení, ochutnat pravý moravský „svařák“,pečené kaštany, trdelníky, cukroví, koláče, dárky, řemeslné
výrobky, ozdoby, sýry, čokolády a mnoho jiných pochutin a k tomu další
vánoční drobnosti. Vybere si určitě každý! Na Moravském náměstí bude
živý betlém, ukázky řemesel, vánočně nazdobená šalina a další zajímavosti. Můžete také navštívit vánočně vyzdobený hrad Špilberk a jiné zpřístupněné objekty.

Již tradičně mezi vánočními a novoročními svátky
putujeme za zajímavými betlémy. Pro letošní rok
jsme vybrali betlémy Třešťské a Třebíčské.
V Třešti má stavění betlémů více jak dvousetletou
tradici. Na počátku 19. století se zde objevovaly
papírové betlémy, ve druhé polovině již dřevěné. Místní řezbáři vyřezávají
dřevěné postavičky a zvířátka dodnes. Třešťské betlémy neztrácejí své
kouzlo a příchozím se každoročně ukazují v novém kabátě, zajímavostí
je tradiční Betlémská cesta, kdy v období od 25. 12. do 2. 2. mohou lidé
navštívit domácnosti, kde se betlémy vystavují. Stálá expozice betlémů se
nachází v Schumpeterově domě-v budově turistického informačního
centra. V Třebíči na zámku sídlí Muzeum Vysočiny, které každoročně
v konírně vystavuje zajímavé papírové a dřevěné betlémy z vlastního depozitáře, ale také betlémy zapůjčené z jiných betlémářských lokalit. Podíváme se i do zámeckých prostor, které prošly nedávno náročným restaurováním (prohlídka expozice „Valdštejnové na Třebíči“ a další) a
do Baziliky sv. Prokopa, zapsané na seznamu UNESCO.

Za krásami Slovinska
termín 12.9.-16.9.2019, cena 5690 Kč
Na tomto zájezdu vám představíme výběr z největších krás Slovinska. Vysoké hory, překrásná jezera, známé jeskyně - i proto
se o Slovinku mluví jako o turistické perle jižní Evropy.
PROGRAM ZÁJEZDU
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Perly Julských Alp - Bohinjské jezero, výjezd lanovkou na vrchol Vogel s krásnými výhledy na Julské Alpy s jejich
dominantou Triglavem, vodopády Savice. Prohlídka nejlepšího
slovinského letoviska Bled s majestátním hradem na skále vysoko nad Bledským jezerem.
3. den: Po snídani celodenní výlet Triglavským národním parkem: horský amfiteátr Špikova skupina, nejvýše položený slovinský průsmyk(1611m), Soča a její pramen, který vám vyrazí dech.
Přejezd do Itálie přes sedlo Predel, zastávka u krásného Predelského jezera, nejhezčí partie italských Julských
Alp ve Fusine. Večeře, nocleh.
4. den: Slovinský kras a Jadran: Ve Slovinsku se nachází více
než 7000 jeskyní. Prohlídka Postojenských jeskyní - krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20
km podzemních chodeb. Italské přístavní město Terst a zámek
Miramare s překrásným parkem.
5. den: Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.
ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE
doprava autokarem
2x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje)
2x polopenze
služby průvodce
ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE
vstupné (orientačně): hrad Bled 6 EUR, loďka po jezeře k ostrovu s kostelíkem 10 EUR, soutěska Vintgar 3 EUR, vodopád
Savica 4 EUR, lanovka na Vogel 10 EUR, Postojenská jeskyně 15 EUR, zámek Miramare 4 EUR
Oba zájezdy pořádá CK Slantour, doporučuje CA Unisma
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05.10.2019 sobota
Cena 670,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.27

Výlety 2019

Z Ostrova do Lázní Kyselka po stopách
Heinricha Mattoniho

Město Ostrov nad Ohří leží na úpatí Krušných hor v
Karlovarském kraji. Dominantou je nedávno zrekonstruovaný zámek, kde si prohlédneme interiér,
nově vzniklé expozice včetně národní kulturní památky šlikovské stříbrné kazety, seznámíme se
s rodem Šliků, vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských. Projdeme se nádherně upraveným zámeckým parkem, navštívíme Palác princů, Letohrádek a Klášterní areál-Posvátný okrsek. Na Starém náměstí si
prohlédneme budovu radnice, barokní sloup se sochou Panny Marie, na
Malém náměstí kostel sv. Michaela Archanděla z roku 1572, zástupce
krušnohorské architektury saského typu. Nejstarší dochovanou stavební
památkou města je románský hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího z počátku 13. stol., stojící v místech původního středověkého trhového sídliště.
V bezprostřední blízkosti historického Ostrova začalo od roku 1947 vyrůstat zcela nové moderní město ve stylu SORELA (prohlídka exteriérů). Odpoledne věnujeme Lázním Kyselka, navštívíme Mattoniho muzeum
(prohlídka stálé expozice), projdeme se po nově otevřené 4 km dlouhé
naučné stezce „Po stopách skřítků“, která vede po původních promenádách, okolo budov bývalých lázní, procházejících stavební obnovou. Zdatnější chodci můžou dojít až k rozhledně na vrcholu kopce Bučina, kterou nechal podnikatel Mattoni postavit.

12.10.2019 sobota
Cena 680,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.28

Podzimní Vysočinou : Telč, Nová Říše,
Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev

Podzimní zájezd nám nabídne místa známá, která
pro jejich půvab lze vidět opakovaně, i méně známá. Premonstrátský klášter v Nové Říši nám nabídne prohlídku postupně opravovaných bohatě zdobených barokních interiérů (knihovna, hudební sál, prelatura), včetně
kostela sv. Petra a Pavla s freskami člena vídeňské akademie J. L. Krackera.
V Telči si prohlédneme zámek, projdeme se historickým centrem a zastavíme se u kostela Panny Marie i na břehu Staroměstského rybníka lemovaném řadou barokních soch. V Horní Cerekvi se zastavíme u malebného
barokního zámku obklopeného zámeckým rybníkem (exteriér) a
v Kamenici nad Lipou nás čeká návštěva zámku s expozicí pražského Uměleckoprůmyslového muzea.

19.10.2019 sobota
Cena 670,-Kč
Urbanová J.
Odjezd 7:00 hod.
Výlet č.29

Z Vrchlabí do Horní Branné a na rozhlednu Žalý

Malebné horské město Vrchlabí, je sídlem Správy
Krkonošského národního parku, ideálním výchozím místem pro pěší výlety a návštěvníkům nabízí
jedinečné kulturní památky i architektonicky ceněné moderní stavby 21. století. V bývalém augustiniánském klášteře si
prohlédneme novou expozici Krkonošského muzea, klášterní kostel a originálně koncipovanou zahradu, v centru Čtyři domky, novogotický kostel sv.
Vavřince, Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, přezdívané
Krtek a další zajímavé objekty. Poté se vydáme pěšky do Horní Branné (cca
7.4 km) na prohlídku zámku se zajímavou expozicí Život pod horami, kostela sv. Mikuláše a Harrachovské hrobky sv. Kříže. Vrátíme se busem zpět
do čtvrti Herlíkovice, vyjedeme sedačkovou lanovkou na vrchol Předního
Žalého(1019 m n. m.), pár metrů od horní stanice lanovky stojí kamenná
rozhledna Žalý, postavená v roce 1892 a nová restaurace. Od rozhledny se
vydáme Bucharovou cestou do nejvýše položené horské obce v západních
Krkonoších na Benecko (cca 2 km), kde bude čekat bus.

26.10.2019 sobota
Cena 680,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.30

Do malebného koutu jihozápadních
Čech

Po dálnici se rychle dostaneme do rodiště J.J.Ryby
a Josefa Hlávky do Přeštic. Velký architekt a mecenáš je pochován právě tady na hřbitově,
v Červeném Poříčí uvidíme jak se daří renesanční
krásu obnovovat do původního stavu, potom co areál užívala Západočeská
správa lesů. Zřícenina hradu Roupov je částečně přístupná, část obývá
majitel a my odtud pojedeme pod Křížový vrch, kde je 22m vysoká rozhledna, poslední část programu je prohlídka klášterního areálu Chotěšov,
který je v havarijním stavu, ale místní nadšenci vytvořili Spolek a snaží se
to nejcennější zachránit. Podle času a počasí je možná i procházka
z Křížového vrchu do Chotěšova cca 4,5km.
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27.04.2019 sobota
Cena 680,-Kč
Náprstková J.,Mgr.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.7

Výlety 2019

Kladruby a blízká krajina řeky Mže

Klášter v Kladrubech spojuje dobu středověké kolonizace západních Čech s barokním uměním a zejména s osobou J. B . Santiniho-Aichla. Ten ve zdejším
klášteře provedl svoji nejnáročnější rekonstrukci
středověkého objektu a uplatnil svoje osobité řešení gotických prvků v době vrcholného baroka. S klášterem je spojen i osud
Johánka z Pomuka (pozdějšího sv. Jana Nepomuckého). Prohlídka bude
zahrnovat interiér kostela i zámku (bývalého kláštera). Nedaleké Stříbro je
pravděpodobně nejstarší místo těžby stříbra v přemyslovském státě. Ve
městě i jeho okolí je řada zajímavostí (hradby, historie dolování, starobylý
kostel sv. Petra a další). Další zastávkou bude Svojšín, v malebné krajině
údolí řeky Mže se nachází barokní zámek původně Příchovských
s okrasnou zahradou. Ze zdejšího kostela sv. Petra a Pavla pochází gotický
obraz Madona ze Svojšína (dnes v NG). Pokud bude pěkné počasí, zařadíme i cca 4 km procházku přírodou.

01.05.2019 středa
Cena 670,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.8

Toulky po jižních Čechách II.

V návaznosti na naše „Toulky po jižních Čechách“ ,
podle slibu pokračujeme v poznávání kraje. Dostatek času bude na prohlídku zoo u loveckého zámečku Ohrada, mimo prohlídky rozlehlého areálu je tam i možnost občerstvení, Kamenný Újezd
má gotický kostel Všech Svatých s cenným sanktuářem a odpoledne si
prohlédneme v Líšově muzeum hudebních nástrojů a hracích strojků.
Prvomájový výlet zakončíme v Ševětíně, kde mají gotický kostel sv. Mikuláše s původním portálem i gotickými malbami na stěnách, které byly
odkryté v roce 1993.

04.05.2019 sobota
Cena 760,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.9

Mezi Hornomoravským úvalem a Drahanskou vrchovinou - Konicko

12.05.2019
neděle
Cena 660,-Kč
Jouzová I.
Odjezd v 8:00 hod.
Výlet č.10

Z pivovaru k Boleveckým rybníkům

Při našem moravském zájezdu se seznámíme s
krajem a řadou zajímavých drobných architektur na
západ od Olomouce až po Drahanskou vrchovinu –
mj. s renesančním zámečkem v Jaroměřicích, památkami města Konice, vilami s přelomu 19. a 20. století na Stražisku
(pobývali mj. O.Wichterle a L.Pešek), barokní sýpkou v Ludéřově, Černou
věží v Drahanovicích (pozůstatek gotické tvrze ze 13. a 14. století).
V Náměšti na Hané navštívíme raně klasicistní zámek inspirovaný francouzskými vzory a obklopený kruhovým parkem a lipovými stromořadími.
Nakonec se zastavíme v lázních Slatinice s řadou minerálních i sirnatých
pramenů.
Zelí je zdravé, proto se za ním vydáme do Křimic,
kde je známá zelárna Jaroslava Lobkowicze. Zároveň si prohlédneme exteriér zámku a parku, který
mu byl vrácen v restituci – jak jinak, než zdevastovaný a pomalu vstává z popela. Pak se vydáme
tam, kde se pivo vaří – do Plzeňského pivovaru.
Prohlídka je na 100 – 120 minut, ale určitě bude stát za to, je zakončena
degustací. Po pivu se budeme věnovat vodě – projdeme se okolo unikátní
soustavy Boleveckých rybníků za humny plzeňského severního sídliště.
Turistický okruh v délce cca 8 km s několika místy na odpočinek včetně
občerstvení vás určitě nadchne.

18.05.2019 sobota
Cena 670,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.11

Za středověkými kostely v Pošumaví

Dnešní výlet věnujeme několika dochovaným
stavbám románsko-gotické architektury v okolí
Sušice. Na Zdouni navštívíme kostel
sv.Vavřince ze sklonku
12.století, nad Hrádkem se vypíná tajemný vrch
Svatobor, my se věnujeme prohlídce zámku včetně kaple sv.Valburgy,
poté se vypravíme pěšky cca 3,7 km okolo Mlýnského rybníka, kapličky sv.
Anny do Zbynic (prohlídka románsko-gotického kostela Zvěstování Panny
Marie založeného kolem poloviny 13.stol). Zastavíme se v Sušici (oběd,
prohlídka náměstí).
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Pozdní odpoledne věnujeme Albrechticím (prohlídka interiéru kostela
zasvěceného P. Marii a sv. Petru a Pavlovi z doby kolem roku 1235, jedná
se o stavbu z období rané gotiky se zachovalými nástěnnými malbami).
Nedaleko je nádherná, úžasná prostě krásná Rozhledna Sedlo, vysoká
27.75 m, dílo arch. ing. Pavla Ullmana z roku 2009. Od parkoviště penzionu
Pod Sedlem na vrchol 1,5 km. Po vystoupání se nám za námahu naskytne
úchvatný pohled na Šumavské vrcholy, Český Les a jižní části Plzeňského
kraje.

23.05. – 26.05.2019
Čtvrtek - neděle
Cena 4870,-Kč
Ubytování se snídaní
Abrahámová M.
Odjezd v 07:00 hod.
Výlet č.12

Letos na Chřiby a na Moravské pole

1.den: Střílky jsou město, které je známé unikátním barokním areálem hřbitova a z něj půjdeme
na nejvyšší vrchol Chřib – Brdó (587m), sestoupíme do Roštína, v Uherském Hradišti si prohlédneme historické centrum, a ubytujeme se v hotelu
Grand.
2.den: věnujeme turistice, ze Sedla U Křížku na
hrad Cimburk, dále na Hradiště sv. Klimenta /
velkomoravské hradiště z 9.stol/ ke Koryčanské kapli do Osvětiman, celkem cca 13km, je možno i část trasy naším autobusem.
3.den: dopoledne budeme v Napajedlech, prohlédneme město i zámek,
odpoledne z Plaňavy půjdeme další částí nádherných Chřibů přes Kozinec,
Kudlovickou dolinou do Kostelan.
4.den: dopoledne věnujeme Břeclavi, město i zámek stojí za viděnou,
odpoledne v Rakousku navštívíme Moravské pole, kde byl roku 1278 zabit
Přemysl Ot.II. a jemu je také věnováno muzeum v nedalekém Marcheggu,
který v létě 2018 doplnila socha vladaře od českých sochařů.

!!!ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 28.2.2019!!!
01.06.2019 sobota
Cena 660,-Kč
Jouzová I.
Odjezd v 8:00 hod.
Výlet č.13

Je libo Sobotku v sobotu?

Centrum Sobotky se zachovalou lidovou architekturou nám otevře bránu do Českého ráje a poté
vstoupíme do dominanty kraje zámku Humprecht,
který byl postaven pro Černína z Chudenic Carlo
Luragem. Přírodní rezervací, údolím Plakánek dojdeme zvesela na hrad Kost, kde se nenecháme mučit, ale obohatíme se o
zajímavosti z historie hradu, jehož jméno pochází podle zakladatele Beneše z Vartemberka, který si nechával říkat Benesius di Costi, čímž chtěl vyjádřit pevnost hradu na skále. Na tomto výletě nás čeká cca 5 km turistiky.

08.06.2019 sobota
Cena 730 ,-Kč vč.
cest. pojištění
Abrahamová M.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.14

Za moravskými bratry do Saska

Den začneme prohlídkou centra města Bautzen –
Budyšín. Poprvé zmínil Budyšín jako Budissin kronikář Thietmar z Merseburgu v roce 1002. Historii a
mnoha památkám centra věnujeme dopoledne, po
obědě přejedeme do Herrnhutu - Ochranova je to
sice malé město, ale díky úzkému spojení historie i
současnosti s celosvětovou Jednotou bratrskou vyniká mezinárodní atmosférou. Ochranov byl založen roku 1722 protestantskými náboženskými
uprchlíky z Moravy a rozhodujícím způsobem byl pietisticky ovlivněn hrabětem Mikulášem Ludvíkem Zinzendorfem, na jehož území k založení obce
došlo. Po prohlídce všech míst, které jsou spjata s Jednotou bratrskou se
z Ochranova vracíme do Prahy.

15.06.-16.06.2019
sobota - neděle
Cena 2290 ,-Kč
Ubytování: Hranice
na Moravě
Škochová J.,PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.15

Oderské vrchy a Poodří II.

1.den: Po úspěšném loňském zájezdu do Poodří
a Oderských vrchů nás i letos čeká objevování
krásné přírody i dalších pozoruhodných památek
kraje ne příliš často navštěvovaného. Nejprve
se zastavíme v rybničnaté krajině Poodří na
dohled od Ostravy u půvabného renesančního
zámečku a pozdně gotického kostela s mnoha
renesančními prvky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Poté si prohlédneme městečko Klimkovice i
nedaleký areál lázní na Hýlově s výraznou moderní barevnou architekturou, městečko Bílovec a dále Suchdol nad Odrou s muzeem Moravských
bratří, které připomíná dobu protireformace.
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V kraji, kde se těžily české granáty, najdeme v městečku Třebívlice památky na platonickou lásku J. W. Goetheho – Ulriku Levetzow. Prohlédneme si
malou vzpomínkovou expozici a zajdeme i na místní hřbitov k jejímu hrobu. Výlet zakončíme návštěvou kostela v Libčevsi se zajímavými románskými prvky.

07.09.2019 sobota
Cena 750,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.23

Rosice - Oslavany - Kralice n/O - Březník

14.09.2019 sobota
Cena 640,-Kč
Jouzová I.
Odjezd v 8:00 hod.
Výlet č.24

Z Krakovce do muzea „Amerik“ a pivovaru Krušovice

21.09.2019 sobota
Cena 680,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.25

Cestujte s námi na místa, kde sourozenci
Čapkovi žili, tvořili a kudy rádi chodili

28.09.2019 sobota
Cena 620,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.26

Za pány z Hradce a Emou Destinovou

Na západ od Brna vznikla v minulosti řada výrazných středověkých založení a dodnes se zachovala
románsko-gotická jádra kostelů i zámky
s renesančními arkádami. V Rosicích nás čeká prohlídka renesančního zámku Žerotínů a kostel sv.
Martina s výraznými románskými prvky. 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.
V Kralicích nad Oslavou navštívíme Památník bible kralické umístěný ve
speciální budově postavené arch. B. Fuchsem, kde si prohlédneme expozici věnovanou editorské činnosti bratrské tiskárny i přilehlé tvrziště, kde
tiskárna působila. V Březníku se nakonec zastavíme u kostela Panny Marie, jehož původní románské jádro je přes pozdější úpravy stále patrné.

Náš výlet zahájíme výhledem do Křivoklátské vrchoviny a údolí Berounky z rozhledny Velká Buková. Přejedeme na hrad Krakovec, který se proslavil
pobytem Jana Husa před odjezdem do Kostnice a
projdeme se historií ukrytou v jeho zdech. Další cíle nás přenesou do novodobější historie, a to do obce Lužná u Rakovníka, kde je jedno
z největších muzeí amerických automobilů JK CLASSICS. Najdete zde
expozici několika desítek naleštěných korábů – nádherných legend z řad
amerických veteránů. Uvidíme skvosty, které vlastnil například Elvis Presley, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor nebo třeba Salvador Dalí. Výlet
bude zakončen exkurzí do pivovaru Krušovice s degustací.

V hornickém a lázeňském městečku pod Žaltmanem Malých Svatoňovicích navštívíme rodný dům
Karla Čapka-dnes Muzeum bratří Čapků, prohlédneme si nově restaurovaný poutní areál s kostelem
P. Marie Sedmiradostné, kapličku se 7 prameny zázračné vody, kapli Božího těla zdobenou araukarity a poutní křížovou cestou zvanou Mariánský
sad vystoupáme na nejvyšší vrchol Jestřebích hor-Žaltman, kde ještě stojí
stará rozhledna. Osvěžíme se na Jestřebí boudě a poté sejdeme do bývalé
hornické vesničky Radvanice(dnes vesnická památková zóna s nádhernými
roubenými chalupami), kde bude čekat bus, ujdeme cca 7,2 km pěšky.
Odpoledne věnujeme Jívce, kde si prohlédneme Měděný důl Bohumír, naše putování ukončíme ve Rtyni v Podkrkonoší prohlídkou kostela sv. Jana Křtitele se zajímavou dřevěnou zvonicí a městského muzea
s expozicí zaměřenou na historii města a dobývání uhlí v Jestřebích horách.

Po dvou předchozích návštěvách Jindřichova
Hradce si prohlédneme jen renesanční skvost –
zámek a přejedeme k loveckému zámku Jemčina,
odtud půjdeme cca 6,5km do Stráže nad Nežárkou, když nebude zámek v rekonstrukci prohlédneme i interiér, celý objekt vlastnila začátkem 20.století Ema Destinová,
ve městě navštívíme kostel sv. Petra a Pavla, podíváme se na zvonici, radnici. Další zastávkou bude opravený malý zámek Pluhův Žďár, a jen
z exteriéru se podíváme na zámek v Dirné.
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Po návratu do Krompachu budeme pokračovat pěšky přes malebné horské letovisko Světlá pod Luží, která se dělí na tři části Horní, Dolní Světlou
a Myslivny. Dochovala se zde řada roubených domů lužického typu, čtvercová kaple s věžičkou, možnost občerstvení. Dojdeme na rozcestí
pod Luží (793 m n. m), kde se nachází parkoviště Myslivny a Chata
Luž, která je stylově upravena, nabízí příjemné posezení s občerstvením . Vystoupáme na samotný vrchol, za dobrého počasí je nádherný
kruhový výhled na Lužické a Žitavské hory. Při trase pojede bus přes Světlou pod Luží až na parkoviště , tzn.,že pěší putování lze i zkrátit.

27.07.2019 sobota
Cena 670,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č. 19

Plasy a další zajímavá sakrální architektura severního Plzeňska

17.08.2019 sobota
Cena 650,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.20

Na nejvyšší horu Českého lesa – Čerchov

Hlavním cílem našeho západočeského zájezdu je
prohlídka areálu bývalého cisterciáckého kláštera Plasy. Zahrne jak prohlídku barokních klášterních budov (J.B.Mathey, J.B.Santini), tak i Centra
stavitelského dědictví v bývalém pivovaru. Další kratší zastávky budou u
polygonální Mariánské kaple v Mladoticích (připisovaná Santinimu), u
kostela sv. Václava v obci Žihle (F. M. Kaňka), v Potvorově u románského
kostela sv. Mikuláše. V barokním areálu bývalého cisterciáckého proboštství v Mariánské Týnici (J. B. Santini) navštívíme expozici Muzea a galerie
severního Plzeňska a nakonec se zastavíme v Kralovicích, jejichž kostel sv.
Petra a Pavla je jednou z mála renesančních sakrálních architektur u nás.
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Právě odtud pocházela většina bratrských misionářů, kteří přes saský
Ochranov se vydávali do Ameriky i Asie. Zajedeme ještě do skalnatého
údolí řeky Odry tvořeného vrásovými skalními soubory (přírodní památka)
k místu zvaném Panna Maria ve Skále s bohatým vodním pramenem.
2.den: V Poodří si dále prohlédneme v Loučkách zrekonstruovaný a funkční vodní mlýn Wesselsky, který stojí na náhonu řeky Odry od 16. století.
Ve Vražném se zastavíme v návštěvnickém centru regionu Moravské Kravařsko, původně rodném domě J.G.Mendela. Odborníci se zde snaží o
obnovu selské zahrady s místním genofondem starých odrůd ovoce, okrasných rostlin i léčivek. V lokalitě Kunzov si prohlédneme exteriér bizarní
romantické vily- novogotického hrádku hranického podnikatele Kunze
z první poloviny 20. stol. Moravskou branou vede trať jedné z prvních
železnic, Ferdinandovy dráhy Vídeň-Ostrava. Tehdy blízko obce Slavíč byly
vybudovány železniční tunely, dnes důležitá technická památka, u níž se
zastavíme. Pak nás uvítá Lipník nad Bečvou – renesanční město Petra
Voka z Rožmberka. Helfštýnské panství byla věno jeho manželky Kateřiny
z Ludanic a manželé sem často zajížděli, Petr Vok podporoval zdejší sbor
Jednoty Bratrské. Město je dále známé pozdně gotickou synagogou, poměrně zachovaným prstencem hradeb, zámeckým parkem s tzv. „opičím
stromem“ a kostelem sv. Jakuba se samostatnou zvonicí zakončenou renesanční atikou i přilehlou bylinnou zahrádkou. V závěru výletu se
ještě krátce zastavíme pod Oderskými vrchy u barokního zámku ve Veselíčku, u pozdně gotické tvrze v Tršicích (centru moravské chmelařské oblasti) a u výrazného mariánského poutního chrámu v Dubu nad Moravou.

!!! ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 29.BŘEZNA 2019 !!!
Čerchov je dominantou Chodska a nejvyšším vrcholem Českého lesa, měří 1042m. Kamenná rozhledna, tzv. Kurzova věž, byla postavena v roce
1905,přístupovou cestu z Capartic nechal vystavět
hrabě Bedřich Stadion, majitel zámku Trhanov.
V roce 1938 musel po zabrání pohraničí Klub českých turistů objekty
na Čerchově nuceně vyklidit , po 2. svět.válce zabrala celý vrchol Čs. armáda a na dlouhých 40 let ho pro veřejnost neprodyšně uzavřela. Během
výstupu se z informačních tabulí dozvíme více o historii objektů, fauně
a floře Českého lesa, nově u Kurzovy věže vznikla zajímavá naučná ministezka. Historii Chodska a Chodů se připomeneme návštěvou Újezdarodiště Jana Sladkého Koziny, na vrcholu Hrádek si prohlédneme Pomník
J.S.Koziny a Chodského psa v nadživotní velikosti, v Trhanově si před zámkem, který je dnes účelově využit připomeneme Wolfa Maxmiliána Lamingena zvaného Lomikar a lékaře Josefa Thomayra,v Klenčí navštívíme Muzeum Jindřicha Šimona Baara, kostel sv.Martina a Výhledy se sochou
J.Š.Baara jsou symbolem Chodska. Capartice jsou jedním z výchozích
míst na Čerchov (nahoru cca 4 km pěšky), ale také zastávkou busu, který
v sezóně vozí návštěvníky nahoru i dolu!!!

24.08.2019 sobota
Cena 660,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č. 21

Kolem Starého Plzence s ochutnávkou
sektu.

Ráno si projdeme městečko Starý Plzenec, po
návštěvě firmy Bohemia sekt , kde ochutnáme i 3
druhy „šumivého nápoje“ půjdeme cca 10 km
cestou plnou památek – rotunda sv. Petra + Pavla /
nejstarší památka v západních Čechách/, základy kostela sv.Vavřince a sv.
Kříže, kolem kychty vysoké pece býv. Sedleckých železáren a Starého rybníka ke královskému hradu Radyni a pomalu sestoupáme do Starého
Plzence.

31.08.2019
sobota
Cena 620,-Kč
Náprstková J., Mgr.
Odjezd v 7:30 hod.
Výlet č.22

Klášter na břehu Ohře

Klášter Doksany, nádherná románská a barokní
památka, připomíná dětství sv. Anežky České, o
kterou zde pečovaly místní premonstrátky. Blízké
Brozany jsou zajímavou obcí s gotickou tvrzí,
renesančním mlýnem a pěkným barokním zájezdním hostincem, kde i dnes dobře vaří.
V nenápadných Vrbičanech majitel místního zámečku (Sempra Vrbičany,
s.r.o.) provádí postupnou rekonstrukci objektu a k prohlídce již dává
k dispozici řadu místností.

22.06.2019 sobota
Cena 680 ,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.16

Do kraje zaniklých obcí mezi Krušnými a
Doupovskými horami

29.06.2019 sobota
Cena 690,-Kč
Škochová J.,PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
Výlet č.17

Až do Aše

20.07.2019 sobota
Cena 690,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet č.18

Na nejvyšší vrchol Lužických hor Luž a
k rozhledně Hvozd

Trasa výletu nás zavede do pietního Parku zmizelých sídel mezi Krušnými a Doupovskými horami
do Perštejna a Klášterce nad Ohří. Po prohlídce zámku v Klášterci, podzemních prostor kostela
Nejsvětější Trojice tzv. Thunovskou hrobku, vystoupáme do výšin věže
radnice s vyhlídkou, případně navštívíme i Muzeum hodin, projdeme Křížovou cestu „Sedm zastavení bolesti Panny Marie“ v zámeckém parku a na
okraji města navštívíme krásný areál Lázní Evženie. Od lázeňského domu
zahájíme naše pěší putování do Perštejna, kde si prohlédneme pomník
zaniklých obcí, kostel sv. Vendelína (barokně empírový interiér, výstava
k zaniklým obcím, 28 zachráněných soch), v bývalé továrně na prýmky
navštívíme Pivovar Chalupník (prostory restaurace mají industriální
vzhled) a nejkratší cestou vystoupáme až ke zřícenině hradu Perštejn. Na
trase pěšího putování budeme procházet údolím řeky Ohře, navštívíme zříceninu hradu Šumburk, kapličku Zmrtvýchvstání Ježíše Krista
v Černýši a další. Z Klášterce do Perštejna ujdeme cca 10 km. Během trasy
při pěším putování pojede bus, takže je možné trasu zkrátit.
Zájezd nás zavede do nejzápadnějšího cípu republiky, do Ašského výběžku, kde si nejprve prohlédneme město Aš, které lokalitě dalo název a které
bylo v minulosti významným textilním centrem.
Pak navštívíme krásně opravený hrad Seeberg u
Ostrohu, jehož historie sahá do 11. stol. a jehož poslední úpravy proběhly
v renesanci, dále se zastavíme u zřícenin hradu Starý Rybník a podíváme
se na exteriér hradu Skalná. Cestou zhlédneme řadu hrázděných domku a
statků typické chebské architektury. Závěrem nás čeká příjemná zastávka
ve známých Františkových Lázních, v pozoruhodném celku klasicistních
lázeňských budov rozmístěných v rozsáhlém parku.

Naše putování začneme v Mařenicích, po prohlídce
interiéru nádherného barokního kostela sv. Maří
Magdalény, zajímavého sousoší a lidových staveb
vyjedeme busem do obce Krompach, kde rostou 3
chráněné tisy červené, je zde zámek (prohlídka exteriéru) a kouzelná lidová architektura. Z vesnice se vypravíme pěšky na druhou nejvyšší horu
Hvozd(750 m n. m.) zvaný Hochwald, ležící na samé hranici Česka
s Německem, ke kamenné rozhledně a turistické chatě s restaurací (tam i
zpět cca 6 km, platí se vstupné v eurech).

