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Pokyny pro účastníky zájezdu do Německa v termínu 9. 11. – 13. 11. 2015 (po – pá) 
 

I. Program zájezdu: 
 
1. den pondělí  9. 11.:       6:45 hod. přistavení autobusu u budovy SZŠ Svitavy 
  7:00 hod. odjezd ze Svitav směr Drážďany 
   
Cestou do Drážďan autobus zastaví u skalního mostu v Bastei (prohlídka). Dále zastávka u pevnosti 
Königstein, která je jedinečným příkladem evropské pevnostní architektury a patří mezi nejoblíbenější výletní 
místa v Sasku. Možnost návštěvy pevnosti, nebo jen prohlídka zvenku (podle zájmu). Jedná se o více jak 400 
let starou horskou pevnost uprostřed bizarní krajiny Saského Švýcarska. Odpoledne příjezd do Drážďan, 
ubytování v mládežnické ubytovně (Jugendherberge International Dresden „Jugendgästehaus“, 
Maternistrasse 22, 01067 Dresden), večeře, nocleh.  
 
2. den úterý 10. 11.: 
Snídaně. V 8:30 hod. odjezd do Deutsche Sprachschule (Martin Luther Platz 7), kde od 9:00 hod. začíná 
výuka. Tři vyučovací hodiny po 45 minutách/1 hodina, konec v 11:30 hod. Oběd – z obědového balíčku, 
který dostanou všichni účastníci ráno u snídaně. 
Odpoledne Drážďany -  procházka po historickém centru města. 
Trasa: Kreuzkirche  (Kostel sv. Kříže) - věž, 91 metrů vysoká, otevřená pro návštěvníky, interiér kostela není 
plně obnoven, aby nesl svědectví o bombardování za 2. světové války. Kostel Frauenkirche (Panny Marie) je 
asi nejznámější dominantou města. Po náletech během druhé světové války v únoru 1945 byl kostel zničen a 
jeho trosky ponechány jako připomínka hrůz války. Po znovusjednocení Německa se přistoupilo k 
rekonstrukci kostela, která byla dokončena slavnostním znovuvysvěcením v roce 2005. Albertinum. 
Rezidenční zámek, stojící v srdci drážďanského Starého města (Altstadt), je místem vzniku a středobodem 
Státních uměleckých sbírek Drážďany. S otevřením Historické Zelené klenby se Rezidenční zámek rázem stal 
cílem návštěvníků z celého světa. Brühlsche Terrasse (Brühlská terasa) – kdysi součást městského opevnění, 
později upravena na velkolepé zahrady Heinrichem Brühlem. Fürstenzug (procesí saských panovníků) – sto 
jeden metrů dlouhý nástěnný obraz vytvořený z 25 000 míšeňských porcelánových kachlíků. Dílo 
vypodobňuje panovníky rodu Wettinů v jezdeckém průvodu, nachází se na vnější stěně zámku Stallhof. 
Theaterplatz (Divadelní náměstí): neorenesanční Sächsische Staatsoper (Semperoper) – jedna 
z nejvýznamnějších operních budov světa, postavena ve stylu italské vrcholné renesance podle návrhu 
Gottfrieda Sempera, patřící mezi dominanty Drážďan, od roku 1985 zde sídlí saská státní opera a orchestr 
(Sächsische Staatsoper a Staatskapelle Dresden). Hofkirche (Kostel sv. Trojice) – největší chrámová stavba 
v Sasku, postavena v letech 1738–1754 v barokním stylu podle Chiaveriho návrhů jako katolický dvorní 
kostel. V roce 1980 byl povýšen jako katedrála Sanctissimae Trinitatis (tj. Katedrála Nejsvatější Trojice) na 
katedrálu Drážďansko-míšeňského biskupství.  
Procházka kolem Zwingeru - v případě zájmu návštěva obrazáren (nebo v některém z následujících dní). 
Zwinger, nejslavnější budova Drážďan, nádherný barokní klenot zbudovaný v prostoru mezi někdejšími 
městskými hradbami. V letech 1709 – 32 ji u architekta Matthäuse Daniela Pöppelmana objednal Augustus 
Silný. Rozlehlé nádvoří, kde se v minulosti pořádaly turnaje, slavnosti a ohňostroje, obklopují galerie, do 
nichž jsou vsazeny pavilony a brány. V Zwingeru dnes pečují o několik uměleckých sbírek.  V areálu naleznete 
sbírku porcelánu (Porzellansammlung), která zahrnuje japonské i čínské kousky, ale zlatým hřebem je sbírka 
míšeňského porcelánu. Dále můžete v areálu navštívit zbrojnici (Rüstkammer), obrazárnu starých mistrů 
(Gemäldegalerie Alte Meister) – jednu z nejlepších uměleckých sbírek v Evropě (k nejzajímavějším dílům patří 
např. Raffaelův půvabný obraz Madony s dítětem, autoportrét Rembrandta se Saskií, Triptych Madona 
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s dítětem od Jana van Eycka). Procházka nádhernou zahradou s vodotrysky a sochami. 
Některé prohlídky památek v Drážďanech mohou být podle zájmu účastníků přesunuty do jiných dní pobytu. 
Večer návrat na ubytování, večeře a nocleh. 
 
3. den středa 11. 11.: 
Snídaně. V 8:30 hod. odjezd do Deutsche Sprachschule (Martin Luther Platz 7), kde opět od 9:00 hod. 
začíná výuka. Tři vyučovací hodiny po 45 minutách/1 hodina, konec v 11:30 hod. Oběd – z obědového 
balíčku. 
Odjezd autobusem do Míšně. Zde je od 14:00 hod. rezervována průvodcovaná prohlídka v porcelánové 
manufaktuře. 
Poté procházka historickým centrem města.  
MÍŠEŇ se proslavila po celém světě výrobou porcelánu. Hlavnímu náměstí vévodí pozdně gotická radnice 
z let 1472 – 78, několik krásných renesančních domů a Frauenkirche, pozdně gotický kostel z 15. století, který 
se honosí nejstarší porcelánovou zvonkohrou na světě, instalovanou v roce 1929.  Vyplatí se zajít i ke kostelu 
St. Afra, založenému ve 13. stol. pro augustiniány. 
Albrechtsburg (bez vstupu do objektu) – rozlehlý opevněný komplex na návrší s dómem a zámkem velkého 
kurfiřta. Zámek vyniká unikátním prvkem, velkolepým vnějším schodištěm. Od roku 1710 zámek sloužil jako 
porcelánka a v původní kráse byl obnoven v roce 1864. Dóm sv. Jana Evangelisty a sv. Donáta se stavěl od 
pol. 13. do poč. 15. stol.  
Staatliche Porzellan-Manufaktur – první porcelánka byla založena v r. 1710 na zámku Albrechtsburg, do 
současných prostor se přestěhovala v r. 1865. Dokumenty související s minulostí manufaktury a mnoho 
ukázek jejích výrobků uvidíte ve výstavních síních. Organizované prohlídky a předváděcí akce přiblíží 
návštěvníkům všechny fáze výrobního procesu.  
Osobní volno, možnost nákupů. 
Večer návrat na ubytování, večeře a nocleh. 
 
4. den čtvrtek 12. 11.: 
Snídaně. V 8:30 hod. odjezd do Deutsche Sprachschule (Martin Luther Platz 7), kde opět od 9:00 hod. 
začíná výuka. Tři vyučovací hodiny po 45 minutách/1 hodina, konec v 11:30 hod. Oběd – z obědového 
balíčku. 
Odjezd autobusem do Německého muzea  hygieny.  
Jedná se o interaktivní muzeum, mezi studenty velmi oblíbené. Hlavním tématem expozic je člověk ve všech 
svých podobách, v popředí stálé výstavy je jediné téma, které je návštěvníkovi jak důvěrně známé tak i 
vzdálené: téma člověk. Muzeum je rozděleno do 7 sálů, kde je znázorněno: „Skleněný člověk „ (Obrazy 
člověka v moderní vědě), „Život a umírání“ (Od první buňky k smrti člověka), „Jídlo a pití“ (Strava jako 
tělesná funkce a kulturní veličina), „Sexualita“ (Láska, sex a životní styly v období asistované reprodukce), 
„Vzpomínání – myšlení – učení“ (Vesmír v hlavě: Mozek), „Pohyb“ (Umění koordinace), „Krása, pleť a vlasy“ 
(Otevřená hranice mezi tělem a životním prostředím). 
Osobní volno k drobným nákupům.  
Primark – Centrum Galerie Dresden, Prager Strasse 15, Po – so 9:30 – 20:00 
TK Maxx – Prager Strasse 3b, Po – so 9:30 – 20:00 
Večer návrat na ubytování, večeře a nocleh. 
 
5. den pátek 13. 11.: 
V 5:45 snídaně. Ukončení ubytování, obědový balíček na cestu. Odjezd do Berlína 6:15 hodin. 
Příjezd do Berlína dopoledne - prohlídka: Alexanderplatz, v 10:30 hod se zarezervovanou návštěvou televizní 
věže (Fernsehturm 365 m; na prohlídku přijít 10 minut předem), jež je stále nejvyšší stavbou v metropoli a 
druhou nejvyšší v Evropě. Jednou z atrakcí věže je otočná kavárna. Jedno otočení trvá asi půl hodiny. 
Společná procházka po Museuminsel (Muzejní ostrov) - Pergamon Muzeum (zde je vystaven Pergamonský 
oltář, Ištařina brána a mnoho jiných památek - t.č. dlouhodobě uzavřeno), Bodemuseum, Altes Museum – 
antická sbírka s ohromující kolekcí řeckého a římského umění, Alte Nationalgalerie.  
Rothesrathaus (Červená radnice), projdete se po Unter den Linden kolem známé Humboldt Universität, kde 
působilo mnoho slavných vědců včetně Alberta Einstein, dále kolem Neue Wache-památník, který je 
považován za jednu z nejkrásnějších ukázek neoklasicistní architektury v Berlíně. Prohlídka bude pokračovat 
okolo Brandenburger Tor -  hlavní symbol města, půjdete kolem Památníku padlým při přelézání Berlínské 
zdi, Holocaust Denkmal, procházkou na Potsdamerplatz-s prohlídkou budov a pasáží s moderní 
architekturou kolem Nationalgalerie – jedinečnou sbírkou moderního umění, Sony Center s věží Sony, která 
je na jedné straně plochá a na druhé zaoblená, je nejvyšší budovou na náměstí Potsdamer Platz. Dále 



Arkaden – otevřené na podzim roku 1998, se okamžitě zařadily k nejoblíbenějším nákupním centrům Berlína.  
Případně možnost osobního volna k drobným nákupům. Na závěr dne navštívíte Říšský sněm (Reichstag) 
včetně výstupu do nově vybudované elipsovité kopule s  panoramatickou vyhlídkou na Berlín – rezervace na  
16:45 / 17:15 hodin.   
Uvedené zajímavosti města budou navštíveny dle časových možností a zájmu skupiny. 
Odjezd z Berlína kolem  18:00 hodiny, příjezd do Svitav kolem půlnoci. 
 

 

 

Příjemný pobyt plný krásných zážitků a šťastný návrat domů Vám přeje kolektiv pracovníků CK BOCA. 

 
 V Pardubicích dne 13. října 2015. 


