Za děda Bořivoje a báby Ludmily
– Výlet na Levý Hradec (a Budeč) –
Podrobný popis programu
V počátku českých dějin hrála významnou roli místa – hradiště, která dnes často leží na okraji center
našeho moderního světa a života. Jsou však kolébkou naší kultury i našeho současného státu. Byla
kdysi obývána lidmi, jejichž jména mají dodnes v této zemi zvuk. Žáci se v průběhu výletu na Levý
Hradec (a případně i Budeč) setkají prostřednictvím připravených aktivit s knížecí rodinou Bořivoje
a Ludmily, kteří sídlili dříve než v Praze na Levém Hradci. Dále budou moci žáci nahlédnout do událostí
odvíjejících se v době vlády Bořivojových synů a vnuků, stejně jako do svatováclavské tradice – pro tu
je nabídnuto připojit k cílům výletu i Budeč, kde byla škola, v níž se vzdělával mladý Václav.
Součástí výletu je také návštěva kostelů na Levém Hradci a na Budči. Lze zvolit jednu ze čtyř různě
dlouhých tras a domluvit se na konkrétním přizpůsobení programu dané třídě.

Doba trvání:
jednodenní pěší výlet s návratem dle zvolené trasy a potřeb třídy, nutná domluva předem, podle
počasí lze program upravit i během cesty

Popis programu:
Žáci budou cestou ve skupinách řešit úkoly na základě informací, které dostanou. Tak obdrží klíč
k dalším poznatkům, souvisejícím s přemyslovskou knížecí rodinou a s významem Levého Hradce
a Budče pro českou historii. Součástí programu je návštěva také kostelů na místech dřívějších hradišť.

Informace k trasám:
Odjezd vlakem z Prahy, Masarykova nádraží v 7:38, popř. z Holešovic v 8:16 hod. společně s naším
lektorem, jízdné pro třídu zabezpečuje doprovázející učitel.
Trasa A: Úholičky – Levý Hradec, 3,5 km, přejezd z Roztok – Žalova do Zákolan, krátký výstup na
Budeč, vlakem zpět do Prahy, délka trvání výletu cca 8 hodin; návrat do Prahy kolem 16. hodiny
Trasa B: Roztoky u Prahy – Levý Hradec, 2,5 km, přejezd z Roztok – Žalova do Zákolan, krátký výstup
na Budeč, vlakem zpět do Prahy, délka trvání výletu cca 8 hodin; návrat do Prahy kolem 16. hodiny
Trasa C: Úholičky – Levý Hradec, 3,5 km; vlakem z Roztok-Žalova zpět do Prahy, délka trvání výletu
cca 6 hodin; návrat do Prahy mezi 13. a 14. hodinou
Trasa D: Roztoky u Prahy (popř. Žalov) – Levý Hradec, cca 2,5 km (popř. 1 km), zpět do Prahy vlakem
z Roztok-Žalova, délka trvání výletu cca 5 hodin (popř. 4 hodiny); návrat do Prahy mezi 12. a 13.
hodinou

Termíny cest:
Program výletu „Za děda Bořivoje a báby Ludmily“ bude možné uskutečnit první tři týdny v září 2018,
a to zpravidla od pondělí do čtvrtka, objednávky přijímáme do obsazení termínů.
Prosím, zvolte preferovaný týden. Po zjištění aktuálních možností zpřístupnění kostelů v daném týdnu
Vám obratem odpovíme.
Další cesty bude možné realizovat v květnu a červnu 2019.
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