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Výlety za poznáním
Březen Rumburk Filipov - poutní kostel, Rumburk – loreta, Dymník 

–strom života

Duben Zubrnice Skanzen – velikonoční zvyky, Ostré – kalvárie, 
Konojedy

Květen Litoměřice Litoměřice, Roudnice nad Labem – zámek, Vrutice 
– muzeum vodárenství

Červen Hradec Králové Petrof, botanická zahrada FaF UK, Hučák, Jiráskovy 
sady

Září Frýdlant Frýdlant – hrad a zámek, Hejnice – poutní kostel, 
Libverda - lázně

Říjen Praha Skleník Fata Morgana, botanická zahrada, vinařství 
sv. Kláry

Listopad Krkonošské betlémy Vysoké nadd Jizerou – muzeum, Jilemnice –
Metelkův betlém

Prosinec Loučeň Cukrovar Dobrovice, Zámek Loučeň - advent



Výlet první: 18.3.2020 

Rumburk a okolí

Rumburk přezdívaný Malá Paříž severu je město

v nejsevernější části České republiky ve Šluknovském výběžku.

V roce 1918 zde proběhla vzpoura vojenských navrátilců

z ruského zajetí. Deset účastníků bylo popraveno a další byli

uvězněni v Malé pevnosti v Terezíně.



Filipov 

• Bazilika Panny Marie 

Pomocnice křesťanů

mohutná novorománská 

stavba s kolejí redenponistů.

• Nejmladší, poutní místo ale 

nejnavštěvovanější. 

• V roce 1866 se zde udál 

filipovský zázrak.

• Od roku 1926 se pyšní 

titulem bazilica minor.



Rumburk - Loreta

• Rumburská loreta                                                    
postavená Janem Lukasem 

Hildebrandtem.

• Je nejsevernější loretou v 

Čechách, ale i v Evropě.

• Uvnitř lorety se nachází 

socha Černé matky Boží 

Loretánské.

• Kolem lorety byly postaveny 

ambity, jejichž součást jsou i 

Svaté schody s křížovou 

cestou.



Dymník – Kamenný Strom 
života

• Kamenná hvězda 

22 štíhlých žulových kamenů, 

uspořádaných do tvaru 

hvězdy.

• Pouze jeden, kterému se říká 

Poutník, stojí opodál.

• Kameny jsou vysoké 5 - 6 

metrů a váží cca 4 tuny.

• Symbolizují dvanáct znamení 

zvěrokruhu.



Výlet druhý: 1.4.2020 

Zubrnice – muzeum v přírodě

Muzeum je tvořeno souborem lidové architektury. Na

návsi najdete barokní studnu, hospodářskou usedlost,

venkovský obchodu, vesnickou školu či nádraží na lokální

dráze. Místním unikátem je malý vodní mlýn.



Památková zóna Úštěk

• Původních gotické domy, 

hrad, městské opevnění a 

kostel sv. Petra a Pavla.

• Ptačí domky jsou 

dřevěné přístavky na 

pískovcové skalní stěně.

• Synagoga kulturní 

památka, je sídlem 

židovského regionálního 

muzea.



Ostré - Kalvárie

• Barokní poutní místo se 

nachází na vrchu Kalvárie.

• K místu vede křížová cesta, 

která ústí na spodní terasu 

objektu. Odtud stoupá na 

vrchol široké pískovcové 

schodiště.

• Na vrcholové plošině se 

nachází dvě totožné kaple a 

v pozadí boží hrob.



Konojedy

• Konojedské bochníky 

přírodní památka  stěny 

čedičového lomu, který se 

tzv. bochníkovitě rozpadá. 

• Zámek čtyřkřídlá budova 

v pozdně barokním slohu.

• Kostel Nanebevzetí 

Panny Marie je součástí 

komplexu konojedského 

kláštera.



Výlet třetí: 13.5.2020 

Litoměřice

Litoměřice město na soutoku Labe a Ohře, často pro svou

úrodnou polohu známé také jako Zahrada Čech. Brzy po svém

založení si vydobylo čelní postavení díky královskému statutu a

četným privilegiím. Sídlí zde biskupství litoměřické diecéze.



Roudnice nad Labem

• Lobkowiczký zámek 

údajně čtvrtý největší v ČR. 

• původní románský hrad, 

který býval oblíbeným 

letním sídlem pražských 

biskupů a prý zde byl Mistr 

Jan Hus vysvěcen na 

kněze.

• Interiéry zámku byly 

dokončovány až počátkem 

18. století i proto, že byly 

tvořeny 180 místnostmi.



Roudnice nad Labem

• Historické jádro města

bylo vyhlášeno městskou 

památkovou zónou v roce 

1992. 

• Mezi nejhodnotnější stavby 

města patří například areál 

zámku, augustiniánský 

klášter, kaple sv. Josefa, 

budova radnice, městská 

hláska či několik 

měšťanských domů.



Vrutice – vodárenské muzeum

• Vodárenské muzeum 
se nachází v objektu 

čerpací stanice z roku 

1902. 

• V roce 2003 došlo ke 

znovuotevření stanice.

• V muzeu je umístěna 

expozice, která vypovídá 

o historii vodárenství na 

Litoměřicku. 



Výlet čtvrtý: 10.6.2020 

Hradec Králové

Ve středověku šlo o věnné město českých královen a této době

vděčí za gotickou katedrálu sv. Ducha na Velkém náměstí, která

vedle Bílé věže a Staré radnice patří mezi městské dominanty.

Město sloužilo jako vojenská pevnost. Pak došlo k využití možnosti

urbanistického rozvoje. Tím nastala zlatá éra královéhradecké

architektury a především díky stavbám Gočára a Kotěry si město

odneslo označení Salon republiky.



HK – Petrof klavíry a pianina

• PETROF je v současnosti 

největším výrobcem 

akustických klavírů a pianin 

v Evropě. 

• Antonín Petrof vyrobil své 

první křídlo v roce 1864 a 

tehdy položil základy výroby 

mistrovských hudebních 

nástrojů značky PETROF. 

• V roce 2019 závod oslavil 

155leté výročí.

https://i3.cn.cz/15/1573222794_petrof1.jpg


HK –Botanická zahrada FaF 

UK
• Botanická zahrada je 

účelovým zařízením 

Farmaceutické fakulty v 

Hradci Králové. 

• Zabezpečuje pěstování 

léčivých rostlin pro 

pedagogické a výzkumné 

účely.

• Zabývá se i sběrem semen 

pro mezinárodní výměnu. 



HK – Hučák

• Vodní elektrárna Hučák 
byla vystavěna v letech 

1909 až 1912. Budovu v 

secesním stylu navrhl 

architekt František Sander.

• IC Obnovitelných zdrojů 

k vidění tu jsou historické 

stroje a jejich modely. 

Interaktivní exponáty Vás 

seznámí s obnovitelnými 
zdroji a jejich využití.



HK – Jiráskovy sady
• Dřevěný kostel sv. 

Mikuláše 

pochází ze slovenské obce Habura, 

pak byl prodán do Malé Polany a 

následně byl zakoupen pro město 

HK. Celodřevěná budova je 

obehnána dřevěným plotem.

• Jiráskovy sady

současný ráz parku pochází z roku 

1910. Do té doby se zde pěstovala 

zelenina a choval dobytek, později 

vznikl soukromý park, ve kterém si 

důstojníci střelbou a kulečníkem 

krátili svůj čas.



Pokud Vás nějaký výlet zaujal, 
neváhejte a přihlaste se.

• Možnosti přihlášení:

– email: clu3v@seznam.cz

– tel.: 704 417 980

– facebook: CLU3V - Českolipský klub 3. věku

– zde na místě zahájení

– případně před nebo po kurzech

mailto:clu3v@seznam.cz


Výlet pátý: 9.9.2020 

Frýdlant

Leží ve Frýdlantském výběžku na okraji Jizerských hor. Město,

jímž protéká řeka Smědá, vzniklo kolem stejnojmenného hradu

a zámku. Jeho historické jádro bylo prohlášeno městskou

památkovou zónou.



Frýdlant hrad a zámek

• Centrum frýdlantského 

vévodství Albrechta 

z Vadštejna.

• Posledními vlastníky byli 

Clam-Gallasové, kteří 

hrad zpřístupnili již roku 

1801veřejnosti.

• Nejstarší hradní muzeum 

ve střední Evropě.



Hejnice 
• Poutní kostel Navštívení 

Panny Marie

• poutní místo jehož počátky 

sahají do 13. stol.

• Na oltáři se v pozlacené 

skříňce nachází soška Panny 

Marie, nazývaná Mater 

Formosa – Sličná matka.

• V ambitech se nachází jedna 

z nejstarších gotických 

památek v Čechách, socha 

Ulricha von Biebersteina.



Libverda - lázně 

• Místní léčivou vodu si 

nechával posílat Albrecht 

z Valdštejna na svá vojenská 

tažení.

• Prameny byly nazývány po 

členech rodiny Clam-Gallasů.

• Léčilo se zde mnoho 

významných osobností např. 

císař Josef II., ruská 

velkokněžna, ale i Josef 

Jungman, Franc Kafka, Jan 

Masaryk či Václav Talich.  



Výlet šestý: 14.10.2020 

Praha - botanická zahrada

Zahrada, založená v roce 1969, se řadí mezi nejmladší

botanické zahrady Česka. Celkem obhospodařuje 70 ha

plochy. Nachází se zde tropický skleník, historická vinice,

expozice Japonské zahrady nebo sbírka vřesovištních rostlin.



Praha – Fata Morgana

• Tropický skleník 

je rozdělen do tří 

samostatných částí.

• V každé z těchto částí se 

nachází expozice rostlin 

tropického a částečně 

subtropického klimatického 

pásma. 

• V dubnu se zde líhne velké 

množství motýlů.



Praha – botanická zahrada

• Japonská zahrada

• Ornamentální zahrada

• Severoamerická prérie

• Pivoňková louka

• Mokřad a jezero



Praha – vinice sv. Kláry
• Byla zde pravděpodobně již 

za vlády Václava II. 

• Z nařízení Karla IV.  byly 

všechny vhodné jižní svahy 

okolo Prahy osázeny révou.

• Barokní viničný domek.

• Barokní je také kaple sv. 

Kláry.

• Výhled na Trojský zámek a 

zahrady.

https://www.botanicka.cz/media-files/thumbs/photo-detail/images/ec/1283.jpg.8249e.jpg


Výlet sedmý: 18.11.2020 

Krkonošské betlémy



Vysoké nad Jizerou

• Vlastivědné muzeum 

• Expozici lyžařství a lyžectví. 

• Historie zdejšího kraje a 

divadla. 

• Vystaveny jsou mimo jiné i 

modely lyží popisující krom 

tradice Ski klubu i vývoj 

samotných lyží.

• Pohyblivý betlém, model 

hradu Nístějka a krkonošských 

chalup.



Jilemnice

• Krkonošské muzeum

• Expozice počátků českého 

lyžování.

• Metelkův mechanický 

beltém, sbírka betlémů.

• Památky na hraběcí rod 

Harrachů.

https://www.denik.cz/galerie/foto.html?mm=krkonose-jilm-metelkuv-betlem113&s=23&back=3829652826-8102-1&photo=1


Výlet osmý: 9.12.2020 

Advent na zámku Loučeň

Po třicetileté válce Karel Arnošt z Valdštejna přestavěl stávající

tvrz na barokní zámek. Autorem návrhu byl F. M. Kaňka.

Přilehlý park byl založen v roce 1831 Karlem Anselmem Thurn-

Taxisem.



Dobrovická muzea

• Expozice cukrovarnictví, 

lihovarnictví, řepařství a  

města Dobrovice.

• Hospodářský dvůr ze 16. 

století.

• Tereos TTD, a.s. je největší 

producent  cukru a lihu v ČR.

• Dobrovický cukrovar založil 

v roce 1831 Karel Anselm 

Thurn-Taxis. 



Loučeň – advent na zámku

• Příběh vánočního 

stromku

• 21 různých stromečků.

• Každý jinak ozdobený.

• Vánoční zvyky a tradice.

• Expozici dokumentující život 

rodiny Thurn-Taxisů.



Pokud Vás nějaký výlet zaujal, 
neváhejte a přihlaste se.

• Možnosti přihlášení:

– email: clu3v@seznam.cz

– tel.: 704 417 980

– facebook: CLU3V - Českolipský klub 3. věku

– zde na místě zahájení

– případně před nebo po kurzech

mailto:clu3v@seznam.cz

