
ZO OSŽ Mladá Boleslav ve spolupráci se 

zaměstnavateli pořádá 

 

 

14.9. – 20.9.2019 

 

14.9. sobota Odjezd z Mladé Boleslavi ve večerních hodinách(bude upřesněn, cca 22-23h), noční přejezd přes 

Slovensko a Maďarsko. 

15.9. neděle  Dopoledne zastávka v Sibiu - které je považováno za nejdůležitější město Sedmihradska a v roce 

2007 bylo prohlášeno městem Evropské kultury. Při procházce centrem budeme obdivovat mohutné opevnění 

s věžemi (z původních 39 se dochovalo 9) a tři půvabná náměstí v historickém centru - Piata Mare, Piata Mica, 

Piata Huet. Zastavíme se u budovy Staré radnice, Brukenthalova barokního paláce, navštívíme evangelický farní 

kostel ze 16. století, v jehož kryptě je uloženo tělo Drákulova syna - Mircey Zlého, kterého ubodali před tímto 
kostelem. Projdeme se po prvním železném mostě Rumunska, kde se také dozvíme, proč se mu říká Lhářův 

most. Prohlédneme si i ortodoxní katedrálu, která je zmenšeninou Agia Sofia v Istanbulu.  

Brašov - přijedeme do největšího města Sedmihradska, Brašova, které je také nazýváno "rumunský Salzburg". 

Při příjezdu z vyhlídky uvidíme panorama města. Prohlédneme si historické jádro města, kterému vévodí 

budovy Staré radnice a Černý kostel. Pár kroků od náměstí se nachází brána Poarta Schei i nejužší ulička v 

Rumunsku Strada Sforii. Večeře a nocleh. 

16.9. pondělí  Prejmer - – zachovalé saské městečko 18 km severovýchodně od Brašova, jehož osídlení se dokládá 

již kolem roku 1240. Aby mohlo čelit hrozícímu nebezpečí v době tureckého i jiného obležení, bylo vytvořeno účinné 

opevnění v centru města kolem kostela. Pevnost z 15. století byla považována za jednu z nejodolnějších 

v Sedmihradsku. 12 m vysoké hradby s pěti věžemi obklopují gotický kostel ze 13. století, který se může pyšnit 

nejsilnějšími zdmi ze všech podobných saských kostelů – měřily až 4,5 m. Uvnitř citadely nalezneme 272 cel ve 

čtyřech patrech (nejčastěji šlo o ubytování obyvatel během obléhání), dále tu byly spižírny a pod střechou celého 

opevnění zásobárny, lze vidět i suché záchody vystupující ze zdí. Povinností každé rodiny v době ohrožení bylo 

donést co nejvíce zásob do pevnosti. Stavbě nechyběly ani podzemní chodby, ty však byly v 70. letech uzavřeny. 

Ochrana vstupní věže je pojištěna další opevněnou stavbou, Starostenským dvorem vystavěným v 16. a 17. století, na 

který navazuje arkádovitá chodba. Opevněné kostely tohoto typu jsou hromadně zapsány na Seznam UNESCO, tento 

v Prejmeru patří mezi nejlépe dochované. Sinaia - zde navštívíme klášter a vychutnáme půvaby 

nejluxusnějšího horského střediska Rumunska, které se nazývá "Perlou Karpat" Zámek Peleş – patří 

k nejoblíbenějším rumunským památkám. Svým vzhledem může připomínat zámky v Bavorsku – obsahuje více 

než 100 pokojů, téměř 800 vitrážových oken a interiérová výzdoba je opravdu honosná. Pokoje jsou zdobeny 

perletí, ebenem, kůží, na stěnách jsou umístěna benátská zrcadla, cenné malby a perské koberce. Jedná se 

o neopevněnou letní rezidenci krále Carola I. obklopenou parkem v anglickém stylu. Samotná budova byla 

postavena převážně v německém novorenesančním slohu na přelomu 19. a 20. století. V té době šlo o vůbec 

první evropský zámek s ústředním topením, vysáváním a elektřinou. V průběhu 20. století zámek sloužil i jako 

soukromé sídlo pro vysoce postavené státníky a příznivce komunistické strany z celého světa, později zde bylo 

muzeum. Díky rozsáhlé renovaci v roce 1990 byl zámek opět zpřístupněn. Poté pojedeme na návštěvu 
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jednoho z Drákulových hradů - Bran, kde prý nocoval sám kníže Vlad Tepes (Drákula), a který se stal 

populární zejména díky knize "Hrabě Drákula" od Brama Stokera. Odjezd na ubytování, večeře nocleh.  

17.9. úterý  Hrad Poenari, nazývaný také citadela, je zřícenina hradu v údolí tvořeném řekou Arges, v 

blízkosti Fagarašských hor. Nachází se na nepřístupném svahu. Byl založený ve 13. století prvními vládci 

Valašska. V 14. století byl tvrzí vládců Besarábie, ale v následujících desetiletích chátral a nakonec byl opuštěn.V 

15. století si všiml potenciál hradu Vlad Napichovač, který obnovil a posílil zdi tvrze, a tak z ní vytvořil jednu ze 

svých hlavních pevností. 

Horezu - klášter patří k největším skvostům Rumunska a zároveň se nachází na seznamu UNESCO. Vznikl za 

vlády Constantina Brâncoveana v 17. století a stavba trvala pouze čtyři roky. Vede k němu dlouhá, půvabná 

cesta. Stavba je zdařilým a pěkným propojením východní a západní architektury. Zajímavostí v  interiéru je 

masivní oltář vyřezaný ze dřeva australského čajovníku. V 17. a 18. století se v Horezu nacházela 

nejprestižnější škola učící malbám fresek. Potom se přesuneme do údolí řeky Dunaje, k  soutěsce Železná 

Vrata. Železnými vraty se někdy nazývá celé průlomové údolí Dunaje od města Baziaș po město Turno Severin. 

Soutěska odděluje Karpaty a Staré hory (Stara planina). První výrazné zúžení Dunaje je za rumunským 

ostrovem Moldova Veche a tato část je známá jako soutěska Golubac. Její délka je 14,5 km a v nejužším místě 

230 metrů široká. Na začátku na srbském břehu leží středověká pevnost Golubac. Za údolím Ljupovska je druhá 

soutěska pojmenovaná Gospodjin Vir, která je 15 km dlouhá a v nejužších místech se zúžuje na 220 m. Výška 

okolních svahů dosahuje 500 metrů nad hladinu Dunaje. Údolí u města Donji Milanovacspojuje s Velkou a 

Malou Kazanskou soutěskou o celkové délce 19 km. Údolí Oršovy je poslední širší místo než Dunaj 

dosáhne Valašských nížin soutěskou Sipu.  Večeře a nocleh. 

18.9. středa  Celodenní výlet v okolí Dunaje, fakultativně možnost plavby lodí po Dunaji. Návrat na ubytování 

večeře, nocleh. 

19.9. čtvrtek Po snídaní odjedeme do Temešváru. Pro českého turistu je oblast Banát, jejímž centrem je město 

Temešvár, zajímavá především díky zbytkům českého osídlení a několika vesnicím, kde se ještě dochovaly 

zbytky české kultury. Město, jež je považováno za kolébku revoluce, drží některá zajímavá prvenství - např. 

patřil k prvním městům v Evropě, kde byla zavedena koněspřežná tramvaj a elektrické pouliční osvětlení. 

Po prohlídce Temešváru bude následovat zpáteční cesta do ČR přes Maďarsko a Slovensko. 

20.9. pátek  V časných ranních hodinách příjezd do Mladé Boleslavi. 

 

Cena  9.900,- Kč /os 

- cena pro člena OSŽ Mladá Boleslav 9.500,- Kč /os 

- cena pro zaměstnance s nárokem na dotaci a jednoho rodinného příslušníka – 8.200,- Kč / os  

Cena zahrnuje: 

Dopravu lux.autocarem  

4x ubytování s polopenzí v ***hotelu 

Průvodce po celou dobu zájezdu 

Audioguide (sluchátka) 

Zákonné pojištění CK proti úpadku 

 

Přihlášky a dotazy u Lindy Liškové na tel. č. 737 24 77 01  do 15.07. 2019. 
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