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MISTR JAN HUS A JEHO ODKAZ DNEŠKU – 600 LET OD UPÁLENÍ
Rok 2015 je mj. rokem českého teologa a reformátora Jana Husa a jeho druha Jeronýma Pražského –
vzpomínku na něj připomenou různé mezinárodní a ekumenické pořady, které mají dát podnět
k vyrovnání se s tématy jako je spravedlnost, tolerance, přístup k jinověrcům nebo hodnoty a jejich
proměny. Zájezd směřuje do tří států okolo Bodamského jezera: Rakouska, Bavorska a Švýcarska.

Termín: pátek 3. – úterý 7. července
Program zájezdu:
1.den: odjezd z Pardubic / Slatiňan v 6 hodin / Prahy v 7:30 hodin, transfer do Bavorska:
cesta podél Bodamského jezera:
rakouská BREGENZ správní středisko spolkové země Vorarlbersko, obchodní a výletní
přístav na břehu Bodamského jezera. Původně keltská osada, později římský tábor
Brigantium (nálezy z těchto období v místním muzeu). R. 1451 jej koupili Habsburkové.
Dolní město se rozkládá při břehu jezera s promenádou, kulturním střediskem a
jevištěm pro letní operní festival na jezeře, Zemským muzeem a divadlem, barokní
radnicí a jezerní scénou pro letní pořádání oper. Horní staré město představuje oázu
klidu s charakteristickou věží Martinsturm s cibulovým zakončením (r. 1602), schodištěm
je spojená s klášterem kapucínů - korzo po příjezdní promenádě
bavorské LINDAU, zachovalé ostrovní město na břehu Bodamského jezera s přístavem
- prohlídka města, výklad o pravidlech výstavby středověkých měst, domů různých stylů, obchodní
a společenský život obyvatel, ochrana proti nepřátelům

Meersburg - Konstanz - jezerní trajekt přes jedno z ramen Bodamského jezera (v ceně)
německo-švýcarská KOSTNICE Internetový zdroj-Mistr Jan Hus, Zdroj
Původně keltské a římské opevněné sídlo, v letech 1414-1418 dějiště ekumenického
koncilu – řešil otázku velkého západního schizmatu (dva papežové), během jeho trvání
byl odsouzen a upálen Mistr Jan Hus, rodiště Ferdinanda von Zeppelina, v okolí zkoušky
vzducholodí, řada výstavných domů

Slavnostní vzpomínkový akt u Husova kamene (18. hod.)
Pietní akt zahájí primátor města Ulrich Buchard a další hosté v budově
Koncilu v horním sále: vystoupí též pěvecký sbor ze ZUŠ Bedřicha
Smetany v Karviné; po skončení vzpomínkové akce se všichni sejdou k
česko- německé slavnosti naproti Husovu kameni v tzv. Palmenhausu,
jenž již šest let slouží jako centrum Německo českého spolku v Kostnici.

odjezd na ubytování do v hotelu-restaurantu Grüner Baum v Bad
Waldsee http://www.baum-leben.de/ 60 km severně od Kostnice
2.den: Reichenau, původně ostrov v Überlingerském
zálivu Bodamského jezera se třemi kláštery: mezi léty
800 – 1.100 se vyvinul v přední kulturní a duchovní
středisko Svaté říše římské: zachovaly se tři kláštery:
chrám Panny Marie, kostel sv. Jiří a kostel sv. Petra a
Pavla – vynikající památky církevní architektury
raného středověku s cennými nástěnými malbami,
iluminacemi rukopisů s výjevy z Nového zákona,
života Ježíše Krista a z evangelií - zastávky
MAINAU, květinový ostrov, http://cs.wikipedia.org/wiki/Mainau barokní zámek s parkem
a zahradami, pavilon motýlů, růžová zahrada a Palmenhaus se středomořskou florou –
návštěva, vstupné 14,90€
prameny Dunaje, druhá nejdelší řeka Evropy pramení ve Schwarzwaldu, zpravidla se
uvádí soutok horských řek Breg a Brigach na okraji Donaueschingenu – v tamějším
zámeckém parku, v prosté studně, vzniká Dunaj – zastávka u pramene
KOSTNICE: odhalení sochy Jan Hus – cesta ke smíření
- účast na slavnosti (čas zatím neznámý, úprava programu dle potřeby)

3.den: na skok do Švýcarska Stein am Rhein, bývá označované jako nejkrásnější
středověké městečko země s úžasnými freskami na fasádách a malebné poloze na
břehu Rýna - prohlídka
nejmohutnější vodopády na Rýnu, 24 m výškového rozdílu kataraktu na více než 150
metrech šířky koryta, procházka podél vodopádů s vyhlídkami (celý areál je po
rekonstrukci), možná plavba k ostrovu uprostřed Rýna, cesta podél vodopádu zdarma
ZURICH, bankovní a ekonomické srdce Švýcarska - cesta podél jezera se zastávkami:
„perpetum mobile“ Heuréka (překvapení), vila Le Corbusiera, Großmünster a jeho
protějšek Fraumünster (s Chagallovými okny v chóru), projdeme se po nejdražší ulici
Evropy s četnými bankami, slavné Bahnhofstrasse, a objevíme prapůvod města na
vrcholku Linderhof - prohlídka města a návrat na ubytování do Bavorska

4.den: Friedrichshafen, univerzitní město na břehu Bodamského
jezera, v 19. století zde založil Ferdinand von Zeppelin továrnu na
výrobu vzducholodí, dvě třetiny města bylo za 2.svět války zničeno
Zeppelin muzeum – největší sbírka informací, modelů a zařízení
související s historií a technologií výroby vzducholodí Zeppelin, 3D
film s originálními nahrávkami prohlídka, 7€
- odpoledne volno, bude-li hezké počasí, relax spojený s koupáním
na břehu Bodamského jezera nebo alternativní program
- večer účast na slavnosti v Kostnici
Ekumenická vzpomínková bohoslužba za Jana Husa (18.hod.)
návrat na ubytování do Bavorska
5.den: po snídani odjezd směr MNICHOV,

Prohlídka tří objektů ve městě:
* Muzeum automobilky BMW (9€): druhé nej
muzeum ve městě v těsné blízkosti mnichovského
Olympijského stadionu. Zaujme nejen samotnými
exponáty, ale především celkovou koncepcí - nesnaží
se ukázat každý historický model, ale klade si za cíl
předvést především její filozofii a celkový přístup k
automobilům a dopravě jako celku.
* BMW Welt (zdarma), unikátní
futuristická stavba s řadou architektonických ocenění. Zaujme především technickou prezentací aktuálních modelů BMW,
v několika modelech se vyfotíte, jiné si
prohlédnete z nadzemní rampy. Nechybí
značkový
obchod
s oblečením
a
příslušenstvím k BMW,příjemné posezení
v restauraci s pokrmy z celého světa.

* Olympijský areál (LOH v roce 1972, zdarma), nadčasová architektura, které dominují tři
objekty: olympijský stadion, hala a plavecký bazén, využíván je olympijský park.
Projížďka a následná procházka po centru města:
* městská architektura mimo centrum: zavítáme do oblasti, jejich architektura z 1. poloviny 19.

P

století má zcela jiný charakter než historické město samotné. Král Ludvík I., ctitel řecké klasické kultury,
jí spolu s architektem Leonem von Klenze vtiskl svou představu antické architektury se sloupovými
průčelími a branami (Propylaje), otevírajícími se k širokým třídám, muzeím a galeriím, patřící
k nejbohatším v Evropě: Glyptotéka, Stará a Nová Pinakotéka ad.

* městské budovy v okolí náměstí Marienplatz (založen ve středověku jako solný a obilný trh)
s impozantním božím stánkem Frauenkirche s charakteristickými věžičkami (v letech 1944-45 zničený,
goticky přestavený), Nová radnice v novogotickém stylu s umně provedeným průčelím s postavami
z bavorských mýtů a dějin a bronzovou sochou na vrcholu, hlavní shromaždiště a modlitebna
Bürgersaal nebo západní brána Karlstor, součást bývalého městského opevnění.
* exteriéry vybraných kostelů (krátká prohlídka): monumentální Michaelskirche, barokní
Nejsvětější Trojice nebo rokokový kostel sv. Jana Nepomuckého a nejznámnější sv. Michala - konec
16. stol., v kryptě mj. pohřben „stavitel romantických zámků“ král Ludvík II.
odjezd z Mnichova do ČR okolo 17. hodiny, návrat do Prahy / Slatiňan / Pardubic v noci

Cena 5denní varianty 8.900 / 8.700 / 8.450 Kč /osobu při 30 / 35 / 40 platících zahrnuje:
* autobusovou dopravu autokarem
* 1x trajekt přes Bodamské jezero
* 4x ubytování v hotelu 3*Superior s bufetovou snídaní
* služby průvodce
* komplexní cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku
* tištěného miniprůvodce a sladké pokušení
Cena 4denní varianty (bez návštěvy Švýcarska nebo 4. dne Friedrichshafenu-koupání)
7.590 / 7.400 / 6.900 Kč / osobu při 30 / 35 / 40 platících zahrnuje stejné služby:
- o 1 ubytování a program 3. nebo 4. dne je méně
Ubytování: v hotelu-restaurantu Grünen Baum 3*Superior s bufetovou snídaní:
ve středověkém města Bad Waldsee na hornošvábské barokní cestě, ve městě pohoda,
elegance, švábský životní styl a elegance,… a dvě jezera, http://www.baum-leben.de/
Kategorie Superior: označuje se jím špičkový podnik, který má znatelně více hodnotových
bodů než potřebuje, „pocitově“ odpovídá vyšší třídě
Poznámka k ceně:
a) ubytování: vrcholná sezóně začínajících prázdnin v oblasti jednoho z mála rekreačních jezer
Bavorska obnáší bohužel i drahé ubytování – 41€/osobu vč. místních lázeňských poplatků!:
- na bavorské straně Bodamského jezera a jeho okolí se nacházejí většinou letní byty, penziony, málo
kapacitní hotýlky, větších hotelů pro skupiny je poskrovnu (a bývají třeba rok dopředu vyprodány);
- švýcarská strana pro ubytování nepřipadá po nedávném zpevnění kurzu švýcarského franku k české
koruně (cca 26 Kč/1 frank) vůbec v úvahu
- Rakousko je poměrně daleko a ceny v dosahu jezer a Bregenze jsou podobné
b) doprava:5denní varianta s výjezdem až do Zürichu a dalšími přejezdy obnáší i s menší rezervou
vzdálenost cca 2.300 km (Pardubice – Paříž – Pardubice), při obsazeném autobusu (40 lidí) je cena
za dopravu 2x nižší než při autobusu obsazeném 20 lidmi!... dá se pochopitelně sehnat menší
autobus – nebude na takto dlouhou cestu tak pohodlný, na ceně za dopravu se ušetří několik tisíc
korun / skupinu (i dopravce malých autobusů chce v sezóně pochopitelně vydělat)

Cena nezahrnuje vstupné a služby výše neuvedené, viz níže.

