
CO VYPRÁVĚLY SOCHY NA KARLOVĚ MOSTĚ      
Nádheru Karlova mostu můžeme obdivovat z mnoha míst, nic ale nenahradí vlastní
procházku. Projdeme si unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a
povíme si příběhy těch nejzajímavějších z nich. Jak to bylo se samotnou stavbou
mostu a jestli jsou v něm opravdu vajíčka si povyprávíme přímo pod dohledem
samotného Karla IV. Pokračujeme pověstí o lazebnici Zuzaně ze zdejších lázní,
spočítáme ledňáčky na Staroměstské mostecké věži a pokusíme se dohlédnout na
plastiku Bradáče. 
Na samotném mostě nás pak čeká třicítka soch a sousoší, aby nám prozradily, čím si
zasloužily své místo tady. 
Začátek: Křižovnické náměstí pod sochou Karla IV.
Konec: Malostranské mostecké věže v Mostecké ulici

BÁJE A MÝTY VYŠEHRADU                      
Podle legend patří k nejpamátnějším místům české historie opředeným mnoha
pověstmi. 
Vyšehrad však nabízí mnohem víc... při naší vycházce věnované spíše Jiráskovým
Starým pověstem českým než skutečné historii se projdeme po starobylých hradbách,
nahlédneme do chrámu sv. Petra a Pavla, odhalíme ty nejkrásnější náhrobky českých
velikánů a pokocháme se jedinečným výhledem na Prahu. A to vše v oáze klidu a
zeleně, přitom v blízkosti historického centra města.
Začátek: stanice metra Vyšehrad na trase C - směr ke Kongresovému centru
Konec: Čertův sloup v ulici K Rotundě

JAK SE ŽILO VE STŘEDOVĚKU                                                                 
Na této vycházce na nás dýchne přeci jen závan atmosféry starých časů. Vynecháme
totiž hlavní turistické trasy a vydáme se do bočních úzkých uliček, průchodů starými
domy a tajemných dvorků, kde se to jen hemží duchy a přízraky jejich bývalých
obyvatel, kostlivci, bezhlavými rytíři a dalšími roztodivnými postavičkami, které ke staré
Praze neodmyslitelně patří.
Naše vyprávění ale bude zasvěceno hlavně životu zdejších obyvatel ve středověku.
Jak asi vypadal každodenní život zdejších obyvatel... co jedli, jak se oblékali a s čím si
třeba hrály malé děti? Nejen to si povíme v nejstarší části města, která se do dnešních
dnů změnila k nepoznání.
Začátek: Prašná brána na Náměstí Republiky
Konec: Křižovnické náměstí



VZHŮRU NA HRAD!
Také vás zajímá, jak to všechno začalo; kde se vzali čeští panovníci a jak je vůbec
napadlo usadit se právě na ostrohu nad Vltavou a založit tu hrad? A víte, že právě ten
náš - Pražský hrad je zapsán v Guinessově knize rekordů? 
Tato vycházka je výborným základem k výkladu o počátcích našeho státu i českých
národních symbolech. Zavzpomínáme na první knížata a zákulisí jejich vladaření
včetně dvou vražd z nejvyšších kruhů. Zmíníme také nevšední osudy těch, kteří se
stali patrony našeho státu a vše okořeníme samozřejmě nezbytnou dávkou pověstí
spjatých právě s Hradem. 
Vzhledem k tomu, že navštívíme i objekty PH (katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří a
Zlatou uličku s Daliborkou) je nutné zakoupit vstupenku za 150 Kč pro celou třídu.
Začátek: u Lvího dvora, před Prašným mostem
Konec: Černá věž Pražského hradu

Doba trvání: 2 hodiny (vč. přestávky na svačinu)
Cena: 80 Kč/žák
ANGELO BREWING
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