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PODZIM 2020



Výlety za poznáním

Září Frýdlant 250 Kč/os Frýdlant – hrad a zámek, Hejnice – poutní 
kostel, Libverda - lázně

Říjen Praha 200 Kč/os Skleník Fata Morgana, botanická zahrada, 
vinařství sv. Kláry

Listopad Krkonošské 
betlémy

200 Kč/os Vysoké nadd Jizerou – muzeum, Jilemnice –
Metelkův betlém

Prosinec Loučeň 200 Kč/os Cukrovar Dobrovice, Zámek Loučeň – advent

Účastníci ve věku do 60 let hradí cenu zájezdu o 50 Kč vyšší. 



24.9.2020 čtvrtek

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.  



říjen 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


listopad 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


prosinec 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

mailto:clu3v@seznam.cz

