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Milé žákyně a milí žáci, 

 

vítám vás v novém školním roce a přeji vám mnoho jedniček, pochval a dalších kladných 

ocenění za vaši celoroční práci a píli v hodinách.  S třídou 6. A vám přinášíme první letošní 

číslo školního časopisu Všímálek. Doufáme, že se vám náš časopis bude líbit, a že si v něm 

dobře počtete a inspirujete se třeba nějakým tipem na výlet, anebo se vydáte do lesa na houby 

do některé z houbařských lokalit na Žatecku (klouzky), Lounsku (hřiby, kozáky), 

Podbořansku (hřiby, klouzky, kozáky, bedly), anebo Rakovnicku (hřiby, křemenáče), 

teoreticky vybaveni znalostmi o jedlých houbách, ze kterých si můžete připravit některou 

dobrotu podle naší houbařské kuchařky. Toulky po lese si můžete zpestřit veselými 

básničkami, tematicky se vztahujícími právě k houbám. To a mnohé jiné přináší náš podzimní 

časopis Všímálek.  

Mnoho zdaru ve všech vašich aktivitách přeje Mgr. Radka Henzlová a redaktoři z 6. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proč musíme chodit do školy? 

 

 

Školní docházka je po dobu devíti let ze zákona povinná! Jinými slovy do školy rodiče 

(zákonní zástupci) svoje děti posílat musí, a proto do základní školy tedy nelze nechodit.  

 

Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku protestantské vévodství  

Pfalz-Zeibrücken ve Svaté říši římské. U nás považujeme za datum s velkým D rok 1774  

a za osobu, která v Čechách zavedla povinnost chodit do školy, Marii Terezii. Vydala sice 

Všeobecný školní řád, ale rodičům dětí od šesti do dvanácti let spíš doporučila posílat děti  

do školy. Na venkově se začaly zřizovat obecné školy, kde se chlapci i dívky učili číst, psát  

a počítat. Skutečně povinnou docházku (včetně případných sankcí) zavedl až v roce 1869  

tzv. Hasnerův říšský školský zákon.  

 

Zdroj: rodina DNES: Páteční magazín MF DNES, č. 34/2015, s. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marie Terezie 

 

(13. května 1717 Vídeň – 29. listopadu 1780 Vídeň), z rodu Habsburků byla arcivévodkyní 

rakouskou, královnou uherskou (1740–1780) a českou (1743–1780). Byla vůbec jedinou 

vládnoucí ženou na českém trůně. 

Bývá označována také jako „císařovna Marie Terezie“, ale jako žena se nikdy nemohla stát 

vládnoucí, korunovanou císařovnou Svaté říše římské. Císařem byl 13. září 1745 zvolen její 

manžel František I. Štěpán Lotrinský, čímž se stala císařovnou – manželkou. Marie 

Terezie nezůstala jen dcerou císaře a císařovnou, ale stala se i matkou dvou císařů, Josefa II. 

a Leopolda II. 

 

Zdroj: Encyklopedie Wikipedie  
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            Můj první den v první třídě 

 

Maminka už na mě křičí: "Evi, pojď, přeci nechceš zmeškat svůj první den ve škole!" 

"Už jdu mami!“, odpověděla jsem.  

Chvíli jedeme autem, a pak jsme tam.  

V mysli žasnu, je to hodně velká škola i na pohled,  

oproti škole, kde jsem byla u zápisu. 

Byla jsem ve stresu, když jsme vešly hlavním vchodem, první, co mě zaujalo, byly skříňky  

na klíče, každý měl svůj klíč a tím si odemykal skříňku. Byla jsem z toho úplně překvapená  

a nejvíc z těch dlouhých schodů, jakmile jsem je uviděla, zaklela jsem, protože mé tušení  

mi říkalo, že po nich budu chodit hodně, ale hodně dlouho. 

Když už jsme byly úplně na vrchu zeptala jsem se: "A teď kam?"  

Maminka ukázala na pravou stranu, kde byla jen jedna třída. 

Vešly jsme tam a já uviděla prázdnou lavici až úplně vzadu u okna. Sedla jsem si do ní, dívala 

jsem se po třídě a vůbec jsem si nevšimla, že si někdo sedl vedle mě.  

Po chvilce, jakmile jsem si jí všimla, jsem se zeptala: "Ahoj, já jsem Eva. Jak se jmenuješ 

ty?“ Ona mi odpověděla: "Ahoj, já jsem Kristýna." 

A tak jsme si povídaly, dokud nezazvonilo. 

Najednou do třídy vešla paní učitelka, stoupla si před tabuli a řekla: "Dobrý den, jsem vaše 

třídní učitelka." Pak poprosila rodiče, aby odešli a ti také tak udělali. Potom, co rodiče odešli, 

řekla, abychom si sedli do nějaké lavice. Byla to druhá lavice ve druhé řadě. Já už v ní měla 

jasno, nikdo k ní nešel, tak jsem si tam sedla a zabrala místo i Kristýně. Jakmile jsme si sedli, 

všichni na svoje místa, řekla paní učitelka, abychom se představili, nastražila jsem uši,  

a až když byli skoro u mě, trochu jsem se zasekla, ale nakonec jsem řekla tu větu: "Jmenuji se 

Eva Kulhánková. "No dobře, mám to za sebou“, řekla jsem si v duchu. Moc se mi to říct 

nechtělo, nejen kvůli mému příjmení, ale i kvůli tomu, že jsem byla v jiném prostředí, neznala 

jsem to tu. Potom nám paní učitelka dala pastelky a nějaké papírky, na kterých byl obrázek, 

abychom si kreslili. Ještě než zazvonilo, řekla paní učitelka, že zítra dostaneme klíče  

od skříňky. Já jsem se rozloučila s Kristýnou a šla jsem za maminkou. 

 

Autorka: Eva Kulhánková 

 

 



Můj první den v první třídě 

Můj první školní den vypadal asi takhle: 

První bylo to, že jsem se tvářil jako kaktus, no asi takhle: 

 

pak kornout s bonbóny, všichni měli nový a já takový starý  

po kamarádce, byl strašně malý, asi takhle: 

 

potom jsme se seznámili s paní učitelkou, rozdala nám papíry na kreslení, vzala si rodiče za 

dveře a něco s nimi vyřizovala, potom jsme se rozloučili s paní učitelkou a šli jsme domů. 

Autor: Michal Kořán 



 Pranostiky na září                                                                        

 Zdroj: www.obrazky.cz 
 

Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří. 

Jsou-li v září noci jasné a suchy, nebude po houbách ani potuchy. 

Co srpen nedovařil, září nedosmaží. 

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 

Jaké počasí je v září, takové bývá v příštím květnu. 

Na podzim počasí čisté, v zimě vánice jisté. 

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

Zářijová slota (nečas, ošklivé počasí) - hrstka deště, fůra bláta. 

Svatá Teklička maluje jablíčka. 

Září víno vaří. 

Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří. 

Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek. 

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

Září, na léto jde stáří.                                  

 

                    

 

 

http://www.naturfoto.cz/hrib-hnedy-fotografie-18410.html


Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 

 

 

Zdroj: http://www.znovin.cz/o-znovinu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znovin.cz/nase-vino


Pranostiky na říjen 
 

Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. 

Svatý František zahání lidi do chýšek. 

Mnoho bukvic - mnoho vánic. 

Po teplém září zle se říjen tváří. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. 

Říjen když blýská, zima plíská. 

V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

Studený říjen - zelený leden. 

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 

Říjen a březen rovné jsou ve všem. 

 

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 

 

 

Zdroj: http://www.obrazky.cz/?q=%C5%BEaludy+a+bukvice&sourceid=szn-HP 

 

 

http://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/fejeton-vaclava-vetvicky-jako-prase-v-bukvicich/


 

Zdroj: http://www.obrazky.cz/?q=%C5%BEaludy+a+bukvice&sourceid=szn-HP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/fejeton-vaclava-vetvicky-jako-prase-v-bukvicich/


Podzimní básničky 

PODZIM 

 

Podzime, podzime, 

zas už nosíš deště, 

pěkně tě prosíme, 

počkej chvíli ještě. 

 

Kam vkročíš podzime, 

tam je plačtivý den, 

pěkně tě prosíme, 

počkej ještě týden. 

 

 

SLUNÍČKO A PODZIM 

 

Sluníčko se rozloučilo 

s kytičkami, s travičkou, 

na cestu jim zamávalo 

paprskovou ručičkou. 

Jděte všichni honem spát, 

musím podzim přivítat. 

 

 

PODZIM 

 

Samé louže, samé bláto, 

Víme, kdopak může za to.  

Podzime, podzime, padá listí, jak by ne. 

 

 

PODZIM KLEPE NA DVEŘE 
 

Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře. 

Stromy se už chvějí, moc se neohřejí. 

Venku hustá mlha, ale už se trhá. 

Už se třepí, už se páře, 

sluníčku jsou vidět tváře. 

 

 

PODZIMNÍ 

  

Děti už jdou pouštět draky, 

vem si svetr a pojď taky. 

Vítr fouká víc a více, 

brzy vezmem rukavice. 

Zdroj: http://detske-basnicky.7x.cz/rubriky/rocni-obdobi/podzim 

 



Podzim vchází do dveří 

 

Podzim vchází do dveří, 

žloutne listí, den se krátí, 

nikdo ani nevěří, 

že už krásné léto končí, 

podzim vchází do dveří. 

Ze stromů se hrušky smějí, 

jablíčka jsou červená, 

podzim, ten z nás pro každého 

na zahradě něco má. 

Hejna ptáků odlétají, 

naposled jim máváme,                Zdroj: https://www.google.cz/obrazky-podzim 

letí, letí pod oblaky 

do té dálky neznámé. 

Pole jsou už bez obilí, 

vítr na nich skotačí, 

každé ráno více studí, 

každý den je jinačí. 

A kdo zlatem barvil stráně, 

víme to či nevíme, 

je to podzim, krásný podzim,  

zdravíme tě, podzime.  

Zdroj: http://napadydoskolky.blogspot.cz/2012/08/podzimni-basnicky-rikanky.html 

 

Autor: Petr Provazník 



 

Podzimní 

 

Obloha je šedivá, 

jak kožíšek myšky, 

veverky jsi na zimu 

schovávají šišky. 

Listí už je na zemi, 

dělá cesty zlaté, 

po nich Podzim přichází: 

“Tak, tady mě máte!”                   Zdroj: https://www.google.cz/obrazky-podzim 

 

Zdroj: http://napadydoskolky.blogspot.cz/2012/08/podzimni-basnicky-rikanky.html 

 

Autor: Petr Provazník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. září – Den české státnosti  

 Socha svatého Václava na Václavském náměstí v Praze 

Zdroj: Encyklopedie Wikipedie 

 

Tímto významným státním svátkem si připomínáme smrt patrona českých zemí svatého 

Václava.  Svatý Václav byl katolický světec, český přemyslovský kníže a patron naší 

země. Nepřipomínáme si však jen svatého Václava, ale i ostatní panovníky, kteří nesli toto 

jméno. Mezi ně patřili Václav II., Václav III. a Václav IV. Český kníže Václav I., nazývaný 

také svatý, se narodil, někdy kolem roku 907, jako syn knížete Vratislava I. (mladšího syna 

knížete Bořivoje a kněžny Ludmily) z dynastie Přemyslovců a jeho ženy Drahomíry, z kmene 

polabských Stodoranů (pohanů).  

  

Václav byl v pořadí čtvrtým historicky doloženým vládnoucím Přemyslovcem. 

Přemyslovský kníže Václav I. byl dne 28. září roku 935, před kostelem ve Staré Boleslavi, 

přepaden a zavražděn Boleslavovou družinou na příkaz svého vlastního (mladšího) bratra, 

Boleslava I., který si tak uvolnil cestu k vládě, a stal se poté Václavovým nástupcem. 

Důvodem bylo zejména to, že Boleslav nesouhlasil s Václavovou smířlivou zahraniční 

politikou a chtěl se dostat na trůn. V 10. století se Václavův život a jeho zavraždění stali 

zdrojem náboženského Svatováclavského kultu. V 11. a 12. století se jeho uctívání šířilo 

http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Soubor:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg


nejen po celé zemi, ale například i do sousedního Polska či Ruska. Václavova vražda a oslava 

prvního českého světce a mučedníka, se staly vděčnou látkou církevních oslavných spisků  

a legend, které se pak šířily nejen doma, ale i za hranicemi. Připomínalo se hlavně, že zbožný 

kníže Václav, dal v zemi stavět kostely a povolal do země kněží ze všech křesťanských zemí. 

Na Pražském hradě dal Václav založit kostel sv. Víta. Tam byly také nakonec pochovány jeho 

ostatky. V kapli katedrály sv. Víta na Pražském hradě se také nachází socha Václava I.  

od sochaře Petra Parléře. 

 

Svatý Václav 

Byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol 

české státnosti. 

Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže,  

po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu 

a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi, sídle svého 

bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván 

jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání,  

péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. 

Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo  

na Myslbekově pomníku, a také na pomníku Čech (který byl v rozmezí mezi první   

a druhou světovou válkou zničen).  

Zdroj: Encyklopedie Wikipedie 

 

Zdroj: http://www.obrazky.cz  

Autorka: Karolína Škopová  
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_I._Pt%C3%A1%C4%8Dn%C3%ADk
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28. října – Den vzniku samostatného československého státu 

 Tomáš Garrigue Masaryk 

Zdroj: Encyklopedie Wikipedie 

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918. Jednalo se o jeden z 

nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší Československo zahrnovalo 

území Čech, Moravy, Slezska (konkrétně jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), 

Slovensko a Podkarpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry.) Vzniku První republiky 

vděčíme i prvnímu prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi. Oficiální označení 

Československá republika vydržela v různých obměnách až do roku 1989, s výjimkou dob 

válečných, kdy byl používán název Česko-Slovenská republika a následně v dalších 

obměnách jako socialistická či federativní. Od roku 1945 (tj. po 2. světové válce) se naše 

území skládalo z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské Rusi (někdy též 

nazývaná jako Zakarpatská). Další dělení republiky nastalo v novodobých dějinách – na 

Českou republiku a Slovensko v roce 1993.  

 

Zdroj: Encyklopedie Wikipedie 

 

 

 

 

 

 



Tipy na výlety 

 

Zámek Libochovice 
 

 
 

Zdroj: http://www.zamek-libochovice.cz/ 

 

Zámek Libochovice se nachází v malebné krajině dolního Poohří, lemované romantickými 

kopci Českého středohoří.  

 

Zdroj: http://www.zamek-libochovice.cz/ 

Zámek patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách. V letech 1683-1690 byl 

vybudován italským stavitelem Antoniem della Portou.  

 

Zdroj: http://www.zamek-libochovice.cz/ 



Na zámku je umístěna náznaková interiérová expozice, která představuje průřez jednotlivými 

historickými slohy a styly. Expozice obsahuje bohaté sbírky porcelánu, kolekce vzácných 

nástěnných tapiserií (tkaných nástěnných koberců) a obrazů.  

 

Zdroj: http://www.zamek-libochovice.cz/ 

U zámku se rozléhá rozsáhlý park, který se skládá z francouzské zahrady a přírodně 

krajinářského parku.  

Státní zámek Libochovice byl 1. 1. 2002 prohlášen Národní kulturní památkou.  

 

Otevírací doba zámku: 

Září 

9.00 – 17.00 h denně mimo pondělí 

začátek poslední prohlídky v 16.00 h 

Říjen 

10.00 h – 16.00 h sobota, neděle, svátky 

začátek poslední prohlídky v 15.00 h 

Délka prohlídky: cca 60 minut. 

Mimo uvedenou dobu je objekt přístupný výpravám po předchozím souhlasu správy kulturní 

památky. 



Zámecký park je volně přístupný: 

v podzimních a zimních měsících 8.00 – 18.00 h  

Vstupné: 

Základní vstupné:                                                          90,- Kč 

Snížené vstupné:                                                            60,- Kč 

Hromadné vstupné děti do 6 let s pedagog. dozorem   10,- Kč 

Děti do 6 let v doprovodu rodičů                                   zdarma 

Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti)                    240,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zámek Stekník - v moři chmelnic 

 

Zdroj: http://www.zamek-steknik.cz/ 

 

Zámek se nachází na ostrohu nad údolím žatecké pánve, která je proslulá pěstební tradicí 

kvalitního žateckého chmele. Pohledově je otevřen do krajiny utvářené povodím řeky Ohře. 

Zámek patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Od roku 1997 prochází 

celkovou rekonstrukcí. Veřejnosti budou v letošním roce poprvé zpřístupněny nově 

zrestaurované prostory: zámecké kaple a chodby prvního patra.  S průvodcem se také 

podíváte do salónů jižního a západního křídla zámku. Samostatně jsou zpřístupněny chodby 

přízemí zámku, kde je umístěn výstavní prostor a zámecká terasovitá zahrada. 

 

Lze navštívit:  

-   interiéry zámku (s průvodcem)  

-  zámecké zahrady (samostatně) 

-  výstavní prostor (samostatně) 

 

http://foto.mapy.cz/original?id=160661


Co na zámku uvidíte: 

 nově zrestaurovanou chodbu a halu v prvním patře zámku 

 jižní salóny zámku s výstavou historických kočárků a hraček sběratelky Hanky 

Mullerové. Cestou do západního křídla, nahlédnete do hlavního sálu, který je 

před rekonstrukcí 

 západní salóny (jídelnu, kuchyni), v tzv. kuřáckém pokoji a rohovém pokoji probíhá 

v současnosti stavební a restaurátorská obnova  

 nově zrekonstruovanou kapli Navštívení Panny Marie s původním mobiliářem z r. 1772 

 

 

Zdroj: http://www.zamek-steknik.cz/ 

 

Zdroj: http://www.zamek-steknik.cz/ 

 

 

 

http://www.zamek-steknik.cz/data/editor/48cs_2_big.jpg?gcm_date=1422619966
http://www.zamek-steknik.cz/data/editor/48cs_3_big.jpg?gcm_date=1422620053


Zámecká kaple 

Kaple Navštívení Panny Marie  

  

Prostor prošel v roce 2014 náročnou restaurátorskou obnovou, která se dotkla 

nejen malířské a štukové výzdoby, ale také původního mobiliáře z roku 1772. 

 

 

Zdroj: http://www.zamek-steknik.cz/ 

 

 

Zdroj: http://www.zamek-steknik.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zamek-steknik.cz/data/editor/22cs_10_big.jpg?gcm_date=1420892587
http://www.zamek-steknik.cz/data/editor/22cs_13_big.jpg?gcm_date=1420892458


Italská terasovitá zahrada 

Zámecká zahrada patří k jedněm z mála zachovalým italským zahradám u nás v Čechách. 

Nechal ji vybudovat hrabě Jan František Kulhánek z Klaudensteina, a to pro svou budoucí 

ženu, hraběnku Marii Franciscu z Hohenembs. 

 

Zdroj: http://www.zamek-steknik.cz/ 

 

Zahrada vznikla terénní úpravou jižního a jihozápadního svahu pod zámkem, stalo se tak 

kolem roku 1765 -1770, kdy došlo k velkolepé přestavbě nejen zámku samotného, ale celého 

jeho okolí. Základem zámecké zahrady je ústřední osa, tvořená hlavní cestou,  směřovanou 

na střed zahradního průčelí.  

 

Zdroj: http://www.zamek-steknik.cz/ 

 

Zahrada položená na této ose probíhá v různých úrovních terénu, vyrovnávací terasy pak 

zpevňují zídky se širokými schodišti. Hlavní funkcí zahrady bylo v podstatě rozšířit obytnou 

plochu zámku, byla tedy především zahradou okrasnou a odpočinkovou. 

 

http://www.zamek-steknik.cz/data/editor/6cs_1_big.jpg?gcm_date=1379076845


Otevírací doba zámku: 

 

Září 

9.00 – 16.00 h    ST – NE a svátky (prohlídky do patra vždy v celou hodinu) 

Zavíracím dnem v září je kromě pondělí, také úterý. 

 

Říjen 

9.00 – 16.00 h    SO, NE a svátky    

Mimo výše stanovenou dobu lze prohlídku uskutečnit jen po předchozí dohodě se správou 

zámku v počtu minimálně 10 osob.  

  

Prohlídka interiérů zámku trvá 30 – 40 minut.  

Prohlídky zámecké zahrady probíhají samostatně pomocí informačních cedulí 

s naváděcími šipkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vstupné:  

 

I. okruh - zámecké zahrady 

(samostatně) 
  

základní                                    40,- Kč 
 

snížené: děti od 6 do 15 let      30,- Kč    

                 

 

 

  

rodinné (2 dospělí + 3 děti do 15 let) 110,-Kč 

děti od 3 do 6 let v doprovodu rodičů  zdarma 

děti do 6 let v hromadné výpravě    10,-Kč 

  

  

  

II. okruh - kaple + patro zámku (s 

průvodcem) 
  

základní   60,-Kč 

snížené: děti od 6 do 15 let   40,- Kč 

               

 

 

 

rodinné (2 dospělí + 3 děti do 15 let)  160,-Kč 

děti od 3 let do 6 let v doprovodu 

rodičů 
  zdarma 

děti do 6 let v hromadné výpravě     10,-Kč 

  

III. okruh - výstavní prostor 

(samostatně) 

jednotné     20,- Kč  

  

  

 

 
 

 

 



Hrad Hazmburk 

                                                  TAK NA CO JEŠTĚ ČEKÁTE? 
 

 

 

 

 

Adresa:  Zřícenina hradu, Zámek 1 

411 17 Klapý 

Telefon:  606 820 015 

Email:  info@zamek-spool.cz 
 

   

 

Vstupné: 

 

20,- plné       

10,- snížené 

 
Otevírací doba: 

 

 

září: denně kromě pondělí 1000 - 1800 

říjen: sobota, neděle, svátky 1000 - 1600 

 

Jindy pouze po předchozí dohodě. 

 

 

 

Autor: Pavel Astaloš 

 

 

Zdroj: http://www.hrad-hazmburk.cz/ 

 

 

 

 

  

 

http://www.pruvodce.com/_pages/email.php?mail=info@zamek-spool.cz&d=m


CHRÁM CHMELE A PIVA 

 

Chrám chmele a piva je zábavným, poučným komplexem, který svými kořeny sahá do tradice 

světoznámého chmelařského regionu na severu Čech. Součástí turistického areálu Chrám 

chmele a piva je Chmelařské muzeum Žatec. Chmelařské muzeum Žatec vlastní největší 

expozici svého druhu na světě. Na ploše 4 000 m² naleznete vývoj chmelařství od raného 

středověku až do současnosti. Samotné Chmelařské muzeum Žatec je technickou památkou a 

příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století. Chrám Chmele & Piva je 

zábavným, poučným komplexem nacházející se v zóně technických památek chmelařství, 

který svými kořeny sahá do tradice světoznámého chmelařského regionu na severu Čech – 

právem je tedy označován za "Mekku všech chmelařů a pivařů". Zároveň je čekajícím 

kandidátem na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

V chrámu je pro vás připravena prohlídka, jejíž náplň zaujme široké spektrum návštěvníků. 

Areál nabízí svým návštěvníkům program vhodný pro všechny věkové kategorie. Chcete-li 

odhalit tajemství pěstování chmele a vaření dobrého piva, pak chrám chmele je určen 

právě vám. 

CO VŠE UVIDÍTE V CHRÁMU CHMELE A PIVA 

 vyhlídková věž nesoucí název Chmelový maják s vnitřním výtahem a unikátní 3D projekcí, 

jenž simuluje let balónem nad  Žatcem. 

• v navazujícím objektu starého chmelového skladu se nachází temný Labyrint sestavený 

z originálních chmelových žoků, který skrývá poklad regionu. V dalším patře je 

umístěna expozice nesoucí název Erbovní síň. Tyto části tvoří základní část prohlídky 

v délce 45 minut. 

• plně funkční Chmelový orloj ukazuje čas, astrologické údaje, znamení zvěrokruhu a práce 

na chmelu v jednotlivých měsících. Každou celou hodinu se spustí odbíjení společně 

s pohybem objektů portálu a melodickým doprovodem. 

• originální Minipivovar a nekuřácká Restaurace U Orloje pro 100 hostů, relaxační zahrada 

pro děti, terasa pro dospělé, dětská herna, dětská jízdárna ve které se děti mohou 

prohánět na šlapacích traktůrcích. 

• jen pro nejodvážnější je určen vnitřní Výstup do komína vysokého  18 metrů s jištěním. 

 

http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Severozapadni-Cechy/Ceske-stredohori-a-Zatecko/Zatec.aspx


Chmelařské muzeum je kooperující součástí areálu s možností prohlídky největšího muzea 

tohoto typu. Prohlídka trvá cca 60 minut, přičemž po absolvování prohlídky si návštěvník 

uvědomí co znamená stručný výraz „dobré české pivo“. 

 

 

Zdroj: http://www.chram-chmele-a-piva.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chram-chmele-a-piva.cz/
javascript:;


 
 
Zdroj: http://www.chram-chmele-a-piva.cz 

 
 

Otevírací doba:  

úterý – neděle: 10:00 – 17:30 h 

 

Vstupné pro žáky: 

1) Prohlídka s průvodcem:   

     Chmelový maják + Labyrint + Erbovní síň          60 minut      70,- Kč 

2) Pěší výstup na maják + prohlídka vnitřních expozic s průvodcem + Labyrint +  

     Erbovní síň                                                        60 minut       60,- Kč 

3) Pěší výstup na Chmelový maják bez průvodce      30 minut       30,- Kč 

Autorka: Kristýna Hornáková   

http://www.chram-chmele-a-piva.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


