Týden praktického vyučování
Název akce: „Žijte, cestujte, děkujte a neomlouvejte se.“ (Jack Kerouac). Dobrá, uděláme to...
Stručná anotace akce: „Jediní opravdoví lidi, co znám, jsou blázni. Blázni do života, ukecaní blázni,
cvoci k spasení, kteří chtějí mít všechno – a hned!, kteří nikdy nezívají a nikdy neříkají věci, co se
sluší. Ale hoří...“
Jack Kerouac - „On the Road“
Budeme na to mít pět dní a napříč Amerikou se nevydáme. Proč tedy nezačít třeba Prahou
a středními Čechami? Nevadí, že to není daleko. Hlavní je začít…
Místo(a) konání: Praha a střední Čechy – Camping & pension Drusus, K Řeporyjím 4, 155 00
Praha 5 – Třebonice.
Personální zabezpečení (počet osob, interní/externí): Zdeněk Záhrobský
Program po jednotlivých dnech:
1. 30.5.2022 – ráno odjezd z Rokycan do Prahy – ze stannice Malostranská Starými zámeckými
schody na Pražský hrad – obráceným směrem Stará královská cesta + přilehlé historické památky
Starého Města
Přejezd na ubytování – Camping & pension Drusus, K Řeporyjím 4, 155 00 Praha 5 – Třebonice.
Pozdě odpoledne návrat do Prahy – podvečerní Kampa, Čertovka, dům Jana Wericha, Lennonova
zeď.
Společná večeře ve stylové a nedrahé hospůdce na Starém Městě
2. Odjezd vlakem do Benešova u Prahy – pěší výlet na Konopiště (3 km), prohlídka zámeckého
parku a vybraného zámeckého okruhu. Dnes je zámek známý především jako hlavní a poslední
sídlo následníka trůnu rakousko-uherského, arcivévody Františka Ferdinanda d'Este a jeho české
manželky Žofie Chotkové, jehož zavraždění v Sarajevu bylo záminkou zahájení první světové války.
Přejezd na zámek Jemniště (20 minut)- unikátní zámek v soukromém vlastnictví Šternberků, kteří
pro jeho zakoupení v roce 1868 získali prostředky z prosperujících uhelných dolů na rokycanském
panství Radnice. Historie se však k této dnes už zase krásné památce nechovavala vždycky
ohleduplně…
A večer – dohodneme se. Nabízí se divadelní představení v Činoherním klubu „Linda Vista“komedie o tom, co má v životě smysl pod heslem „Moje rada zní – udělej to, co uděláš“ v režii
Ondřeje Sokola (lístky jsou a dlouho nebudou). Pokud pohrdneme duchovním zážitkem a zůstane
zase jen ono materiálno, můžeme pokračovat ve včerejší večerní „On the Road“ za netradiční
večeří kdesi ve staré Praze. A možná někdo z účastníků bude umět hrát na kytaru a vezme ji
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s sebou a někoho jiného napadne, že by nebylo špatné zůstat s kytarou a večeří v kempu na
pražském venkově. Možné je všechno. I po další večery…
3. vlakem do Kutné Hory – prohlídka historického města, chrám svaté Barbory = unikátní dílo
vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města
zapsané na seznamu památek UNESCO. Vlašský dvůr = někdy nazývaný Kutnohorská mincovna, je
zachovaný zeměpanský hrádek v Kutné Hoře v sousedství kostela svatého Jakuba. Razily se zde
stříbrné mince – pražské groše, a tolary.
Přejezd na zámek Kačina – (10 minut) = Nejkrásnější český empírový zámek nabízí klasické
zámecké prohlídky, procházky anglickým parkem, ale i muzejní expozice Národního
zemědělského muzea.
4. největší RETRO MUZEUM v České republice, mapující design, trendy a běžný život v 70. a 80.
letech 20. století v Československu. Jeho cílem je připomenout toto období studentům, kterým
mohou reálie života před jejich narozením přinést zajímavá překvapení.
„20. století“ - Národní muzeum v Praze = zcela nová expozice v Nové budově Národního muzea,
výjimečná jak svým rozsahem, tak i komplexností, přibližuje na téměř 2 000 m2 prostřednictvím
bezmála 1 000 exponátů dějiny českých zemí mezi lety 1914 a 2004. Rozmanitost událostí i osudů
lidí předvádí expozice v různých prostředích – ukazuje vývoj náměstí a ulic, proměnu pracovních,
obchodních či kulturních prostor i soukromí bytů s dobovým vybavením. Expozice Dějiny 20. století
přináší také pohled na proměny české a československé politiky. Představuje klíčové osobnosti,
stejně jako zásadní mocenská rozhodnutí, která pociťovaly všechny vrstvy obyvatel. Expozice je
chronologicky členěna s důrazem na historické milníky let 1918, 1945 a 1948.
Podvečerní Vyšehrad = „Slavínský hřbitov při kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě“, který je od
19. století národním pohřebištěm, místem odpočinku významných českých osobností a jejich
rodin.
5. Páteční dopoledne si necháme volné pro to, co jsme nestihli a ještě můžeme stihnout, pro to,
co jsme nenavštívili a ještě můžeme navštívit. Řekneme si, co bylo dobré a osvědčí se i
v budoucnu. A také možná vymyslíme, co by bylo účelné pro případné účastníky v budoucnu
„udělat“ jinak. Zhodnotíme tedy naše putování.
A pak se vydáme domů…
Cílová skupina (oborově a NG/VG/všichni): VG
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: 15
Náklady: ubytování 250,- x 4 = 1000,- Kč
Doprava – meziměstská na skupinové slevy – 350,- Kč (ceny se mohou změnit)
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Pražská doprava – studenti 15 – 18 let mají při registraci do systému Lítačka slevu 75% . Je to dost
komplikované, ale poradíme si – 200,- Kč ?
Vstupy do památkových objektů – uvedu všechny, budeme se však na návštěvě placených
interiérů domlouvat – nemusíme vždy nutně všechny interiéry všichni navštívit, i když by to byla
škoda.
Konopiště – 110,- Kč , Jemniště 145,- Kč , Chrám sv. Barbory – 110,- Kč , Vlašský dvůr 150,- Kč ,
Kačina 100,- Kč , Národní muzeum 50,- Kč
Stravování je v individuální režii účastníků.
Celkem se všemi vstupy – 2500,- Kč
Finanční náročnost při průměrném naplnění akce: počet nemá na cenu vliv
Finanční náročnost při minimálním počtu účastníků: počet nemá na cenu vliv
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