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Březen

Praha

Kostel sv. Cyrila a Metoděje Karlín, Invalidovna, Podolí Muzeum pražského vodárenství

Duben

Duchcov + Most

Duchcov – zámek, Most – kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Korozluky - zámek

Květen

Vrchotovy Janovice

Vrchotovy Janovice – zámek, Čapí hnízdo, Vodní dům
Hulice, Švihov – vodní nádrž

Červen

Krupka + Bohosudov

Hornické muzeum, bazilika, muzeum, hrad a Komáří
Vížka
Petrof, botanická zahrada FaF UK, Hučák, Jiráskovy sady

Hradec Králové
Září

Mělník
Kuks

Muzeum, chrám,vinné sklepy a Mělnické podzemí a
plavba na soutok Labe s Vltavou.
Hospital, Žíreč – betlém, Les Království , Zvičina

Říjen

Praha

Projížďka historickou tramvají

Listopad

Stará Boleslav

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Paladium, kostel sv.
Václava, Bon Repos

Prosinec

Praha + Kladno

Výstava betlémů v NG, výrobní závod "LEGO" a muzeum
Kladenských věžáků
Zámek Loučeň – příběh vánočního stromku, Dobrovická
muzea

Loučeň

Výlet první: 17.3.2022
Praha - Karlín

Kostel sv. Cyrila a Metoděje patří mezi největší církevní stavby
19. století v Čechách. Byl zbudován v polovině 19. století a řadí se
k nejvýznamnějším architektonickým památkám novorománského slohu.
Kostel je postaven ve stylu pozdně románské baziliky se silně
převýšenou hlavní lodí a dvěma věžemi.

Praha - Invalidovna

Invalidovna
Rozsáhlý barokní areál byl postaven v letech 1731-37 podle
projektu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Invalidovna
měla sloužit k péči o válečné invalidy. Původně měla být stavba
větší, postavena byla pouze devítina.

Praha - Podolí
Muzeum pražského
vodárenství bylo poprvé
zpřístupněno veřejnosti už v
roce 1952. V rámci muzejní
expozice se návštěvníkům
nabízí přes skleněnou stěnu
výhled do tzv. Engelovy
"katedrály" s filtry.
Celá expozice dodržuje chronologické členění historického vývoje
pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století,
přes vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy
konce 19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou.
Najdeme zde originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830,
vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby
Rudolfa II. a řadu dalších exponátů.

Výlet druhý: 14.4.2022
Duchcov - zámek

Původně renesanční lobkovické sídlo z let 1675-1711, kdy se
vlastníkem stal Jan Josef z Valdštejna, přestaveno na barokní zámek,
dle návrhů Jeana Baptiste Matheye. Současný klasicistní vzhled získal
v letech 1814-1818 za správy Josefa Karla z Valdštejna. Součástí
areálu je rozlehlý francouzský park se soustavou bazénů, vodotrysků,
fontán
a
sochami
od
Matyáše
Bernarda
Brauna.
Zámek je úzce spjat s významným italským dobrodruhem Giacomo
Casanovou, který na zámku prožil svá poslední léta.

Most – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pozdně gotický kostel
Nanebevzetí Panny Marie
byl vystavěn v letech 1517-1548
na místě raně gotické baziliky z
50. letech 13. století.

V roce 1964 bylo rozhodnuto o postupné demolici zástavby města,
které stálo na bohatém ložisku uhlí a pro historickou a kulturní
hodnotu o záchraně kostela Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1975
byl kostel pomocí hydraulických podvozků a ocelové konstrukce
přemístěn na bezpečné místo mimo oblast těžby. Mohutná stavba se
posunovala rychlostí asi 2 cm za minutu a za 27 dní urazila 841
metrů, zapsala se tak do Guinessovy knihy rekordů jako přeprava
nejtěžšího předmětu po kolejích.

Korozluky - zámek
• Na místě původní středověké
tvrze nechal v roce 1775
F. V. Rajský z Dubnice vystavět
pozdně barokní jednopatrový
zámeček. V roce 1806 byl
klasicistně upraven. Dnešní
podoba pochází z roku 1870.Od
roku
1994
probíhá
jeho
postupná rekonstrukce.
• Těšit se můžete na zámecké
interiéry,
historická
vozidla
a zámeckou oboru s jeleny
a daňky. Po areálu se můžete
projet historickými kočáry.

Výlet třetí: 12.5.2022
Vrchotovy Janovice - zámek

Původně vodní tvrz byla koncem 16. století přestavěna na renesanční
zámek. Ten prošel několika úpravami, které v 19. století završily úpravy
ve stylu romantické gotiky. Zámek je spojen s rodinou Nádherných.
Uvidíte expozice dokumentující vývoj české společnosti v průběhu 19.
st. nebo v původním gotickém sklepení expozici českého zvonařství.

Čapí hnízdo
Čapí hnízdo je rekreační
areál, nacházející se v místní
části Olbramovic - Dvůr
Semtín.Ten vznikl ve druhé
polovině 17. století.
Současný areál začal vznikat po
roce 2006 a své označení získal
podle čápů zde hnízdících již od
roku 1926. Centrální budova
jízdárny má tak podobu právě
čapího hnízda. Dále se zde
nachází hospodářská farma a
ekocentrum pro zachráněné
živočichy.

Vodní dům Hulice
Vodní dům je návštěvnické
středisko u vodní nádrže Švihov.
Návštěvníci
zde
naleznou
moderní expozici, která je
seznámí s dvěma tvářemi vody.
Ukazuje vodu jako životní
prostředí vodních rostlin a
živočichů,
ale
také
jako
nezbytnou
součást
našeho
života. Vodní dům nabízí dvě
expozice. Jednu uvnitř domu a
jednu v jeho atriu.

Výlet čtvrtý: 15. 6. 2022 (středa)
Krupka a Bohosudov
•

•

•

Město Krupka se nachází přibližně 5 km severně
od Teplic na úpatí Krušných hor. Žije zde přibližně 13
tisíc obyvatel. Leží v okrese Teplice, v Ústeckém kraji.
Rozloha katastrálního území Krupky je 4 687 ha se
značnými výškovými rozdíly. Centrum města leží
v nadmořské výšce 262 m n. m. Nejvýše položeným
místem je vrchol Komáří vížka v nadmořské výšce
807 m n. m., na který vede lanová dráha.
Město je známé především svou hornickou minulostí.
Po celá staletí se v Krupce těžil cín, po třicetileté válce
byly v oblasti dva stříbrné doly. V novodobé historii se
dále těžil i molybden,
živec, wolfram, fluorit (Vrchoslav). Horské svahy,
porostlé buky a jehličnany, ukrývají četné odvaly a
štoly.
Hornická kulturní krajina Krupka byla jako součást
"Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří" zapsána
do Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. O zápisu bylo rozhodnuto dne 6. 7.
2019.

Hornické muzeum a hrad
• Hrad Krupka

• Štola Starý Martin – Krupka
• Kulturní památka štola Starý Martin
bývala jedním z nejvýznamnějších
starých důlních děl krupského revíru.
Otevírala jednu z nejbohatších
cínových rudních žil – žílu Lukáš.
Dolování zde začalo v průběhu 14.
století, těžba ustala před druhou
světovou válkou.

• Byl postaven před rokem 1330 jako
strážní pevnost na ochranu cínových
dolů, hornického městečka a
obchodní
stezky
do
Saska.
Šternberkové nechali v letech 16951697 na nádvoří postavit budovu pro
panský horní úřad.
• V současné době se přístupová cesta
ke hradu opravuje, nutno jít cestu
cca 300 m pěšky.

Bazilika a hasičské muzeum

• Bazilika Panny Marie Sedmibolestné
• Barokní bazilika Panny Marie Sedmibolestné v
centru města Bohosudov je dílem italských
architektů Giulia a Octavia Broggiových z let
1701-1706. Nedílnou součástí poutního
kostela je i komplex bývalého jezuitského
kláštera s biskupským gymnáziem založeným v
roce 1679.
• Ambity se sedmi kaplemi
Zákupskou,
Teplickou,
Kolovratskou
nebo
také
Duchcovskou a Bleylebenskou
sedm bolestí Panny Marie.

- Oseckou,
Litoměřickou,
Chlumeckou,
- symbolizují

• Krupka – hasičské muzeum
• V opravené budově bývalé fary u kostela
Nanebevzetí P. M. v Husitské ulici vznikly
prostory, kde jsou instalované unikátní sbírky
hasičské techniky a výstroje.
• Za desítky let trvání SDH Krupka nashromáždili
jeho členové spoustu unikátních exemplářů
techniky, výzbroje, výstroje a dalších předmětů
souvisejících s činností hasičů. Nedílnou
součástí sbírky jsou dokumenty, fotografie a
mnoho různých písemných a obrazových
artefaktů.

Výlet pátý: 23.06. 2022
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.

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.

Výlet šestý: září 2022

Mělník

•

Mělník je proslulý jako vinařské centrum. Území dnešního města a okolí je osídleno už od neolitu. Podle historiografickýchnázorů byl
Mělník v 9. a 10. století centrem slovanského kmene Pšovanů.

•

V místě dnešního zámku se nacházelo hradiště Pšov – rodiště svaté Ludmily.

•

Město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. Zakládací listinu město nemá. A tak první zpráva, podle níž se
Mělník považoval za město, se objevila až vlistině Přemysla Otakara II. z 25. listopadu 1274, kterou byl Mělnickým darován kdobudování
obce podíl na výnosu labského obchodu.

•

Od konce 18. století se Mělník stal součástí zemědělského zázemí pro pražskou aglomeraci a také průchozí stanicí dálkového obchodu
a exportu. Jen málo se ho dotklaprůmyslová revoluce. Někdejší královské věnné městose změnilo na téměř provinciální městečko.
Továrny zde vznikaly jen v souvislosti s vývojem zemědělství. Typické byly trhy, jarmarky, živnosti, řemesla a tradiční vinařství.

•

V letech 1911, 1922 a 1933 se poprvé uskutečnily slavnosti vinobraní. Od roku 1933 se stala ze slavnosti tradice, která se dodržuje dodnes,
i když v poněkud jiné podobě.

Chrám sv. Petra a Pavla – věž a kostnice
• Chrám sv. Petra a Pavla patří
k nejvýznamnějším, nejhodnotnějším
a nejstarším stavbám nejen města, ale i celých
Čech. V jeho stavbě najdete románský, gotický,
renesanční, barokní sloh. První písemné zprávy
o mělnickém kapitulním kostele, tehdy
pravděpodobně zasvěcenému jen sv. Petru,
jsou z doby prvního českého krále Vratislava I.
Ke gotické přestavbě došlo ve 14. stol. Svědčí
o tom dnešní sakristie.

• V následujícím století došlo kdalší gotické
úpravě chrámového trojlodí a velké věže
vysoké více než 65,5 metru, dokončena byla
dle letopočtu na římse r. 1488.
• V kryptě proboštského kostela sv. Petra a Pavla
pod kněžištěm se nachází kostnice. Spolu s
kostnicí v Sedlci u Kutné Hory patří k největším
v České republice. Tato krypta je strohou
gotickou místností s pozůstatky 10 až 15 tisíců
lidí.

Zámek Mělník a vinné sklepy Lobkowiczů
a Mělnické podzemí
• Starý přemyslovský hrad byl od poloviny 13.
století do konce století 15. hradem českých
královen. Gotické období dnes připomíná
především kaple sv. Ludmily. V polovině 16. století
prošel hrad zásadní přeměnou v renesanční
zámek. Epochu baroka připomíná obrazová galerie
italských, nizozemských a českých mistrů. V
interiérech spatříte rodinné sbírky Lobkowiczů.
Prohlédnete si zámecké vinné sklepy obohacené o
ochutnávky vín z vlastních vinic

• Podzemní systém, budovaný postupně ve
13. a 14. století v pískovci a opuce mělnického
kopce, se nachází pod celým historickým
jádrem města. V případě požáru nebo
válečného nebezpečí sloužily tyto prostory
jako úkryt pro obyvatelstvo. V nejistých dobách
mohli mít měšťané v podzemí vybudovaný
nouzový úkryt včetně zásob trvanlivých
potravin na několik dní. Velkou výhodou byl
také přímý přístup ke zdroji pitné vody. Studna
pod náměstím byla dlouho jediným zdrojem
vody ve městě s rekordní šířkou 4,54 m

Projížďka lodí po soutoku Labe a Vltavy
a Regionální muzeum Mělník
• Muzeum Mělník
sídlí
v
• Výletní loď „Fidelio“ je pro 22 cestujících o
délce 17 m a sluneční palubou. Při plavbě je
k dispozici WC, podpalubní salonek, bar a
salon s výčepem, kde je možno občerstvit
báječnou kávou i jinými nápoji. Lodí je
možno plout na soutoku Labe a Vltavy, pod
Mělnickým zámkem a k historické plavební
komoře Hořín na Vltavském kanálu z Vraňan

nově
rekonstruovaném
objektu
bývalého
kapucínského
kláštera,
původně
měšťanského domu, jehož počátky lze
položit do 2. poloviny 14. století. V muzeu
se nachází stálá expozice, v níž může
návštěvník nahlédnout do středověkého
města i všedního života obyvatel venkova,
prohlédnout si měšťanský i venkovský
interiér a lidovou architekturu.

Výlet sedmý: září 2022
Kuks - hospital

Unikátní barokní lázeňský areál se špitálem a bohatou sochařskou
výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna, který nechal v letech
1692–1724 vybudovat hrabě František Antonín Špork. Najdeme zde
také jednu z nejstarších barokních lékáren.

Žíreč – Braunův betlém
Braunův betlém je soubor
soch a pískovcového reliéfu
uprostřed lesa nedaleko od Kuksu.
Tyto sochy vytesal známý sochař
M. B. Braun v letech 1711 až 1734.

Les království
Přehrada Les království –
nejkrásnější přahrada ČR je
gravitační
přehradní
nádrž
postavená v letech 1910-1919 na
Labi z důvodu rozsáhlé potopy v
roce 1897 slouží jako ochrana před
povodněmi a k hydroenergetickým
účelům. Na hrázi jsou postaveny
pseudogotické stavby a domek
hrázného vypadá jako malý hrad

Zvičina - Raisova chata
Po mnohaletých sporech mezi
německými a českými turisty
vznikla v roce 1925 rozhledna
přístavbou věžovité otáčivé věže.
Od poloviny 80. let 20. století byla
však kvůli špatnému technickému
stavu uzavřena. Po rekonstrukci v
roce 2009 je rozhledna opět
zpřístupněna
návštěvníkům.
Celková výška rozhledny je 10
metrů a vede na ni 65 schodů. Po
vystoupání na zasklenou vyhlídku
spatříte
vrcholky
Železných,
Lužických a Jizerských hor,
Kunětickou horu nebo Říp.

Výlet osmý: říjen 2022
Praha – projížďka historickou tramvají

Jízdu lze zahájit ve vozovně Střešovice a jet po trase: Hradčanská,
Strossmayerovo
náměstí,
Náměstí
Republiky,
Václavské náměstí, Národní divadlo, Staroměstská, Malostranská,
Pražský
hrad,
Brusnice
s
ukončením
ve
vozovně
Střešovice. V průběhu jízdy poskytne výklad kvalifikovaný průvodce.

Výlet devátý: listopad 2022
Stará Boleslav
Kostel
Panny

Nanebevzetí
Marie ve Staré

Boleslavi je jednolodní barokní
kostel postavený v letech 161775 podle návrhu italského
architekta G. M. Filippiho.
Výzdoba interiéru pochází ze 17.
a 18. století. Můžeme obdivovat
monumentální oltář z roku 1723
od Františka Maxmiliana Kaňky
nebo kovový reliéf Madony s
dítětem – Palladium země
české, který byl zhotovený
patrně v první polovině 15.
století.

Kostel sv. Václava
Kostel založil spolu s Kolegiátní
kapitulou sv. Kosmy a Damiána po
roce 1039 kníže Břetislav I.
Jednalo se o akt pokání, které mu
uložil papež za jeho loupeživou
výpravu do Polska, odkud přenesl
ostatky sv. Vojtěcha. Podle
Kosmovy kroniky byl kostel
vysvěcen 19. 5. 1046 pražským
biskupem Šebířem.
Původní kostel sv. Kosmy a Damiána, před jehož dveřmi byl zavražděn
sv. Václav, byl zahrnut do nové stavby. Jednalo se románskou trojlodní
baziliku, s kryptou zasvěcenou sv. Kosmu a Damiánovi pod vyvýšeným
východním chórem. Tuto podobu si kostel zachoval dodnes

Bon Repos
Barokní zámeček byl

Zajímavostí je, že v letech 1844-47
působil na zámku jako učitel hudby
Bedřich Smetana.

postaven Františkem Antonínem
Šporkem v roce 1718. Současně
vznikly kaple sv. Jeronýma a sv.
Simeona Stylity, dům pro kněze a
poustevníka.
Po Šporkově smrti v roce 1769
panství získal Antonín Příchovský
z Příchovic, který zámek přestavěl
a rozšířil.
Později se majitelé několikrát
vystřídali, až v roce 1916 zámek
koupili Kinští.
Po roce 1945 areál využívala
armáda.

Výlet desátý: prosinec 2022
Praha – výstava betlémů NG
Výstavu pořádá naše Aukční síň
na ploše téměř 200 m². Vystaveno
je zde téměř 70 lidových
skříňových betlémů, některé
původně mechanické, ze dřeva,
sádry, papíru a přírodních
materiálů. Ke zhlédnutí jsou zde
betlémy a daráčci z 19. - 20.
století.
Raritou celé výstavy je betlém s figurkami z chlebového těsta
pocházející z 2. poloviny 19. století. Těchto betlémových figurek se
dochovalo naprosté minimum, jelikož základní příměsí hmoty bylo
chlebové těsto, takže si na nich každoročně pochutnávaly myši.

Kladno - LEGO
Firmu Lego s dlouholetou
světovou tradicí není
nutné
představovat.
V
roce
2000
firma
expandovala do České
Republiky,
kde
vznikl
výrobní závod v Kladně.
V roce 2015 firma otevřela
novou výrobní halu, která
dohromady působí na
ploše 50 000 m2.

Muzeum kladenských věžáků
Ve věžovém domě se nachází
muzejní expozice. Otevřela se
na začátku roku 2020. Zahrnuje
vstupní halu, místnost popisující
vznik
sídliště a
osobnost
hlavního architekta domů, kryt
civilní ochrany, ukázkový byt a
střešní terasu.
Jedná
se
o
první
muzeum
věnované sídlištní
architektuře
na
českém
území.
Vstupní hala byla
vrácena do podoby těsně po
dokončení výstavby, ukázkový
byt je též vybaven dobově.

Výlet jedenáctý: prosinec 2022
Loučeň – příběh vánočního stromku

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.
• Expozice dokumentující život
rodiny Thurn-Taxisů.

