Nabídka
jednodenních výletů
spolku CLU3V v roce
2022
V letošním roce jsme si připravili jednodenní výlety
po zajímavých koutech naší země.
V tomto soupisu najdete všechny výlety, které jsou
připravované na druhou polovinu letošního roku.
Přihlaste se včas telefonicky na 775 563 683 nebo
emailem na vylety@clu3v.cz či info@clu3v.cz
Informace o odjezdu a příjezdu budou upřesněny
nejpozději cca týden před výletem. Odjezd je v brzkých
ranních hodinách a návrat v pozdních odpoledních
hodinách.
Cena za jednodenní výlet je 600 Kč/osoba. V ceně je
doprava zájezdovým autobusem a služby průvodce.
Pro všechny výlety je cena stejná. Úhrada v hotovosti
nebo převodem na BÚ č. 5632357369/0800 nejpozději
týden před výletem.
Účastník hradí vstupné a oběd v den výletu.
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Krupka 8. 6. 2022
Město Krupka se nachází přibližně 5km severně od Teplic
na úpatí Krušných hor. Žije zde přibližně 13 tisíc obyvatel.
Leží v okrese Teplice, v Ústeckém kraji.
Navštívíme hornické muzeum, které je založené od roku
1919 a je pobočkou teplického muzea. Projdeme si
poutní baziliku Panny Marie Sedmibolestné, jejíž součástí
je i komplex bývalého jezuitského kláštera s biskupským
gymnáziem. Dále nás čeká hasičské muzeum, které je
v rekonstruované budově bývalé fary u kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Výlet uzavřeme výjezdem
na hrad Komáří vížka.
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Hradec Králové
23. 06. 2022
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.
Navštívíme výrobnu klavírů a pianin Petrof, která v roce
2019 oslavila 155leté výročí. Dalším místem je Botanická
zahrada Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, která
zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické
a výzkumné účely. Čeká nás také vodní elektrárna Hučák
byla vystavěna v letech 1909 až 1912. Projdeme se
v krásném prostředí Jiráskových sadů, s kouzelnými
zákoutími a výhledem na Labe.
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Kuks 7. 9. 2022
Začínáme návštěvou unikátního barokního lázeňského
areálu se špitálem a bohatou sochařskou výzdobou
z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Schováme se i do lesa
na prohlídku Braunova betlému, kde je soubor soch
a pískovcového reliéfu nedaleko od Kuksu. Následuje
nejkrásnější přehrada ČR Les Království. Gravitační
přehradní nádrž postavená v letech 1910-1919 na Labi
jako ochrana před povodněmi a k hydroenergetickým
účelům. Celý výlet zakončíme výstupem na rozhlednu
Zvičinu s Raisovou chatou. 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.
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Mělník 22. 9. 2022
Mělník je proslulý jako vinařské centrum. Území
dnešního města a okolí je osídleno už od neolitu. Podle
historiografických názorů byl Mělník v 9. a 10. století
centrem slovanského kmene Pšovanů.
Navštívíme Chrám sv. Petra a Pavla, který patří
k nejvýznamnějším, nejhodnotnějším a nejstarším
stavbám nejen města, ale i celých Čech. V kryptě
proboštského kostela sv. Petra a Pavla pod kněžištěm se
nachází kostnice. Prohlídneme si také Zámek Mělník,
vinné sklepy Lobkowiczů a Mělnické podzemí. Zakončení
bude stylové při projížďce lodí po soutoku Labe a Vltavy
a prohlídkou Regionálního muzea Mělník.
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Praha 12. 10 2022
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.
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Stará Boleslav 9. 11. 2022
Čeká nás kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré
Boleslavi. Jedná se o jednolodní barokní kostel postavený
v letech 1617-75 podle návrhu italského architekta G. M.
Filippiho. Druhou zastávkou bude 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. Barokní zámeček Bon Repos, který byl
postaven Františkem Antonínem Šporkem v roce 1718.
Současně vznikly kaple sv. Jeronýma a sv. Simeona
Stylity, dům pro kněze a poustevníka.
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Loučeň 7. 12. 2022
Začneme prohlídkou zámku Loučeň, který 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. Zúčastníme se prohlídky s názvem
Příběh Vánočního stromku. Uvidíme 21 různě
ozdobených vánočních stromků, dozvíme se nové
informace o vánočních zvycích a tradicích. Uvidíme
expozice dokumentující život rodiny Thurn-Taxisů. Celý
výlet zakončíme návštěvou dobrovických muzeí při
cukrovaru TTD. Uvidíme expozice cukrovarnictví,
lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice.
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