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05. OBLÍBENÝM KRAJEM T.G. MASARYKA  
Termín: středa 08.09.2021 

 
V nenápadném středočeském městě HOŘOVICE navštívíte nápadně krásný ZÁMEK. Do 
zámeckého areálu se vstupuje impozantní Slunečnou bránou zdobenou sochami Matyáše 
Bernarda Brauna. Raně barokní zámek upravený v klasicismu Vám představí bohatě 
vybavené autentické interiéry posledních šlechtických majitelů zámku a obytné místnosti 
určené pro šoféra, kuchařku, kancelář správce zámku apod. RAKOVNÍK je půvabným 
historickým městem, o jehož světový věhlas se zasloužilo mýdlo. S místním průvodcem 
poznáte vzrušující příběh mydláře Františka Otty, zakladatele prosperující továrny na mýdlo, 
která byla v roce 1945 znárodněna v národní podnik Rakona. Dozvíte se informace i o 
místním pivovaru Bakalář, dodnes vařícím pivo Bakalář, které můžete ochutnat např. v 
restauraci U Zlatého hroznu nebo navštívit firemní prodejnu pivovaru na Vrchlického 
náměstí, která nabízí kompletní prodejní sortiment piva Bakalář, pivní kosmetiku nebo 
firemní sklo a jiné drobné dárky. Zájemci si mohou samostatně prohlédnout např. Dochované 
gotické brány, interiér kostela sv. Bartoloměje, projít se historickým centrem nebo si 
atmosféru Rakovníka vychutnat v některé z kaváren. Společný oběd je připraven po příjezdu 
do Rakovníka v jedné z místních restaurací. V kouzelné středočeské přírodě na okraji 
křivoklátských lesů nedaleko Rakovníka leží LUŽNÁ, kterou proslavilo největší české 
železniční muzeum. Za doprovodu místního průvodce si prohlédnete celý areál muzea. 
Uvidíte např. nádherné unikáty historických parních lokomotiv, motorové vozy, sbírku 
telefonních aparátů, zažijete ukázky technických zařízení na železnici, podíváte se na řídící 
místa lokomotiv či si prohlédnete noblesní Masarykův salónní vůz se 2 ložnicemi, salónem, 
kupé a vlastní toaletou, který se veřejnosti představuje pouze v nejvýznamnějších dnech 
české státnosti. Nedaleké LÁNY se v roce 1921 staly oficiálním letním sídlem 
československých prezidentů. Prezident Masaryk si Lány a zdejší krajinu oblíbil, protože mu 
připomínala rodnou jižní Moravu. V Lánech navštívíte zámecký park, který tvoří francouzská 
květinová zahrada s litinovým Palmovým skleníkem (1879) upraveným architektem J. 
Plečnikem a anglický lesopark. Příjemná procházka parkem je připravena na cca 1 hodinu. 
Se zájemci zajdeme také k Masarykové hrobu.  
Návrat do Plzně kolem cca 18:30 hod. Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.  
 

Termín: Středa 08.09.2021 

Cena: 860,- Kč/os.   
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, vstupné zámek Hořovice, místní 
průvodce v Rakovníku, vstupné a místní průvodce v Železničním muzeu v Lužné, 
vstupné do parku v Lánech, průvodce CK.  
Pozn.: Oběd: Vlastní nebo v jedné z restaurací v Rakovníku, kde budou předem 
rezervována místa. Objednávka nutná předem při rezervaci zájezdu.    
Předpokládaný odjezd z Plzně: 8:00 hod. 
Předpokládaný návrat do Plzně: cca 18:30 hod.    
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