
Proběhla akce - zájezd do Plzně 25.-27.10.2019 

Odjezd byl v pátek 25.10. z nádraží Blansko 9.15.hod. Přestup 
Praha hlavní nádraží, odjezd 12.15. směr Plzeň 
Příjezd do Plzně 13.40.hod Ubytování bylo v Domově 
mládeže Plzeň Slovany.  V pátek po ubytování odjíždíme 

MHD směr Starý Plzenec. 
Čekala nás tam od 16.00 
hodin prohlídka Bohemia 
Sekt, kde pro nás 
připravili téměř 
dvouhodinový program, 
během kterého nám 

poodhalili tajemství výroby nejznámějších českých sektů. 
Dozvěděli jsme se například, jaký je rozdíl mezi klasickou 
a charmatovou metodou výroby, jakým způsobem se 
setřásají kvasinky či jak se sekty odkalují. Dostali jsme se 
přímo do středu dění, kde jsme na vlastní oči mohli sledovat 
jak „Bohemka“ vzniká. Prohlídka výrobních prostor, sklepů se 
zrajícím sektem a nakonec i malá degustace některých 
výrobků. Naprosto perfektní 2 hodinky strávené s přáteli při 
prohlídce továrny na výrobu nejznámějšího sektu u nás. 

Sobota 26.10.2019 v 9.00 exkurze 
Škoda Plzeň cca do 12.00hod. 
Poznali jsme zákulisí strojírenské 
firmy, místa, kde vznikají nová 
vozidla pro 
veřejnou dopravu, 
kde se rodí 
unikátní projekty 
pro světový trh. 



Přestože výrobní program firmy je nabitý, otevřela se nám 
šance podívat se do zázemí strojíren. V doprovodu 
kvalifikovaných specialistů jsme si mohli prohlédnout místa, 
odkud do světa míří moderní vlaky, lokomotivy a tramvaje se 
znakem okřídleného šípu.   
Po chutném obědě jsme někteří ještě 
využili volný čas a na náměstí jsme 
vystoupali po 299 schodech na věž 
katedrály Svatého Bartoloměje, 
abychom se mohli pokochat krásným 

výhledem na 
celou Plzeň.    

V 15*15 Pivovar Plzeňský Prazdroj. Je nejen 
moderním pivovarem, ale patří zároveň mezi 
unikátní památky evropského významu. 
Během pro nás připravené VIP prohlídky 
pivovaru jsme prošli všemi klíčovými místy, 
včetně samotného srdce pivovaru –historické a 
současné varny nebo moderní stáčírny s kapacitou 120 000 
lahví za hodinu. Ve smyslové expozici jsme ochutnali 

suroviny, ze kterých se 
slavný ležák vyrábí. 
Součástí prohlídky bylo 
i panoramatické kino, 
kde nám pustili 
pozoruhodný příběh 
úspěchu piva Pilsner 
Urquell. V expozici Lidé 



Pilsner Urquell nám přiblížili jeho nedílnou součást, zdejší 
zaměstnance. Prohlídka byla nabitá zajímavostmi, potěšila i 
velmi náročné návštěvníky. Milovníky historie zaujal model 
pivovaru z konce 19. století nebo sklepy, kde se dodnes 
vyrábí pivo tradiční metodou. Postup vaření piva Pilsner 
Urquell, který je stále identický, jak jej v roce 1842 zavedl 
Josef Groll. A na závěr samozřejmě nesměla 
chybět ochutnávka piva. K vítanému osvěžení nás dovedl 
labyrint ručně hloubených historických sklepů, které se 
rozšiřovaly spolu s pivovarem a měří neuvěřitelných 9 
kilometrů. Nachází se zde dubové kádě a sudy, z nichž jsme 
ochutnali nefiltrované a nepasterizované pivo Pilsner 
Urquell.  Po návštěvě a prohlídce pivovaru jsme zašli do 
restaurace na Spilce, která je přímo v areálu pivovaru. Poté 
volný program. Mnozí jsme využili nabídky našeho 
pořadatele zájezdu Zdeňka France a šli si společně zazpívat, 
zatančit a pobavit se při večeru s harmonikou. Neděle 
27.10.2019 Individuální program. Sraz na nádraží 12.00.hod. 
Odjezd Plzeň hlavní nádraží 12.20hod směr Praha hl. nádraží, 
odkud se skupinka pražských přátel rozešla do svých 
domovů. Bohužel pro nás, účastníky zájezdu z Moravy, spoj 
na Brno jsme kvůli zpoždění na trati nestihli a jeli vlakem až 
16.00 hod. Do Blanska, ale všichni dorazili v pořádku, 

s úsměvem 
na tváři, s 
uspokojením 

z povedené 
akce. 
 
     -HanZa- 


