
VÝLET DO DĚTENIC
Ceník vstupného:

• Celý objekt - 115 Kč

• Zámek a park - 80 Kč

• Pivovar a park - 60 Kč

• Park - 45 Kč

PROHLÍDKA ZÁMKU - 10.00 hod.

Pozdně barokní zámek Dětenice je kulturní památka. Každá z místností byla citlivě 
restaurována. Můžeme zde vidět nástěnné malby al seco i al fresco, barokní a rokokové štuky. 
Salonky jsou zařízeny dobovým nábytkem, stylovými hodinami, českými křišťálovými 
popřípadě mosaznými lustry, kachlovými kamny, vzácnými koberci a obrazy převážně 
barokními. Určitě na návštěvníka zapůsobí překrásné závěsy, květinová výzdoba, ukázka 
porcelánu a další zámecké doplňky. V dolejší síni je ojedinělá sbírka zbraní Maltézských 
rytířů čítající cca 350 kusů převážně z třicetileté války včetně unikátních lodních děl z 
památné bitvy roku 1522 o ostrov Rhodos. Na zámku se také nachází velká sbírka loveckých 
trofejí. Po prohlídce se můžete projít v zámeckém parku..... 

PROHLÍDKA PIVOVARU - 11.00 hod.

První zmínka o vaření piva v Dětenicích pochází z roku 1307 za panování Beneše z Dětenic a 
Valdštejna. Pověst vypráví o loupeživém rytíři Arturovi, který do českých zemí přišel 
odněkud ze severu a který se svojí chátrou přepadal vesnice v okolí Staré Boleslavi. Vždy 
vtrhl do vyhlídnuté vesnice, pobil všechny muže, ženy i děti. Na živu nechal jen mladé panny. 
Ve vesnici se zdržel tak dlouho, dokud nevyjedl zásoby. Panny jemu a jeho mužům musely být 
zcela po vůli, měl je jako své otrokyně. Při každém úplňku si Artur vybral vždy tu 
nejkrásnější pannu, která mu musela podle jeho tajného receptu uvařit zázračné pivo lásky. 
Aby se recept nikdo nedozvěděl, nechal ubohé panně vždy uříznout jazyk. Pivo nechal ležet do 
příštího úplňku. Tímto způsobem si obstarával toto kouzelné pivo, které v hojné míře se svými 
kumpány popíjel a údajně jim toto pivo dávalo sílu nadlidské chuti na sex a tím je nutilo 
páchat všechny ty násilnosti.... 

CHOV HOLŠTÝNSKÝCH KONÍ - 11.30 hod.

Momentálně stáje čítají 55 prostorných boxů, porodní boxy a volné ustájení. K dispozici jsou 
pastviny o rozloze cca 100 ha, 2 pískové jízdárny a krytá hala. V blízké době bude dokončena 
velká prostorná jezdecká hala s tribunami a zázemím pro pořádání závodů, aukcí apod. 
Samozřejmostí je i kolotoč, trenažér a solárium pro koně.  V jezdeckém areálu se nacházejí 
dvě klubovny se sociálním zařízením, v sousedství je pivovar se středověkou krčmou, zámek a 
pěkný zámecký park, hotel Rustikal a tenisové kurty. V budoucnu se plánuje výstavba 
golfového hřiště s hotelem a beauty centrem.

PROHLÍDKA PARKU - 11.30 hod.



MLADÁ BOLESLAV - 13. 00 hod.

Mladá Boleslav je město s bohatou historií a široce rozvinutým průmyslem. Nejstarší historie 
města sahá asi do poloviny 10. století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské 
hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku 1262. Ve více jak tisícileté historii města se 
střídala období vzestupu i úpadku. Od konce 15. století do počátku 17. století bylo město 
významným centrem Jednoty bratrské. To se příznivě projevilo ve školství, architektuře i 
úrovni společenského života.
Velký význam pro další rozvoj města měly v 19. století stavby železnice, silnice a výstavba 
továrny Laurin & Klement, která vyráběla nejdříve jízdní kola a motocykly a v roce 1905 
vyrobila i svůj první automobil. V roce 1925 se stala součástí Škodových závodů a dnes je 
významnou částí koncernu Volkswagen. Právě historie i současnost automobilky významně 
přispěly k proslulosti města i za hranicemi České republiky. 

ČERNOŠICE - 16.00 hod.

Město Černošice leží v romantickém údolí Berounky na samém jihozápadním okraji velké 
Prahy. Černošice se rozprostírají na 906 hektarech velmi členitého terénu, který na mnoha 
místech zasahuje do chráněné krajinné oblasti Český Kras. Tato výjimečná poloha předurčila 
Černošice k vilovému residenčnímu bydlení. Černošice jsou spíše zahradním městečkem než 
typickým městem s městskou zástavbou. Černošice patří díky svému přírodnímu prostředí a 
blízkosti hlavního města k oblíbeným letoviskům v okolí Prahy. Leží na železniční trati 
spojující Prahu s Plzní a na silnici č.II/ 115. 

Další výlet:

Prosím na přiložený papírek napište námět na další výlet. 
Vyplněný lísteček odevzdejte Miroslavu Strejčkovi. 
Předem děkujeme.


