VIAMILK CZ družstvo
Pořádá čtyřdenní tematický zájezd
od 29. srpna 2015 do 1. září 2015 do Bavorska
s raftingem na řece Isar, návštěvou biomlékárny, kláštera s pivovarem a bavorského sedláka
pod patronací předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Ing. Jiřího Kopáčka, CSc.
Program:
1. den – sobota 29. srpna 2015
 odjezd v 7:00 hod. z Hradce Králové – Zemědělská 897 (sídlo společnosti)
 trasa Praha – Plzeň – Rozvadov – Regensburg – München – Bad Tölz
 cca 16:30 hod. ubytování v hotelu Tölzer Hof
 pěší prohlídka města Bad Tölz
 uvítání majitele hotelu a společná večeře
 večerní volný program
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2. den – neděle 30. srpna 2015
 8:00 hod. snídaně
 9:00 až 16:00 hod. plavba na voru na řece Isar (Wolfratshausen – Mnichov –
plavba 30 km )
 16:30 až 17:00 hod. návrat do hotelu
 18:00 hod. společná večeře
 pěší prohlídka historického jádra města Bad Tölz
3. den – pondělí 31. srpna 2015
 8:00 hod. snídaně
 9:00 hod. odjezd do městečka Andesch
 od cca 10:30 hod. návštěva a prohlídka mlékárny Andechser Molkerei Scheitz
(v jednání) a benediktinského kláštera s pivovarem
 v cca 16:30 – 17:30 hod. přejezd do Bad Tölz
 18:00 hod. společná večeře
 Individuální program – večerní Bad Tölz
4. Den – úterý 1. září 2015
 8:00 hod. snídaně
 9:00 hod. odhlášení z hotelu, předání pokojů
 9:30 hod. odjezd do Mnichova
 10:00 – 12:00 hod. prohlídka historického centra Mnichova – Mariánské
náměstí
 12:15 – 14:30 hod. odborný program (zemědělská farma, případně mlékárna –
v jednání)
 cca 14:30 hod. odjezd směr Hradec Králové

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových nekuřáckých pokojích se sociálním zařízením,
TV a polopenzí. Ve čtyřhvězdičkovém hotelu je možno využít wifi, saunu, solária, restaurace
a bar. Více informací naleznete na internetových stránkách (www.toelzer-hof.info)
Cena zájezdu na jednu osobu – 5.450,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování s polopenzí a vstupné, občerstvení při plavbě na řece Isar,
vstupné do biomlékárny a kláštera s pivovarem
Příplatek za jednolůžkový pokoj je 500,- Kč (celková cena 5.950,- Kč).
Z důvodu upřesnění míst Vás žádáme o vrácení závazné přihlášky do 15. května 2015. Volná
kapacita autobusu je 44 míst:
přihlášky budou potvrzeny dle pořadí přijetí od středy 29. dubna 2015.
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PŘIHLÁŠKA

na tematický zájezd do Bavorska od 29. srpna 2015 do 1. září 2015, který pořádá VIAMILK
CZ družstvo, se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové
Jméno účastníka: ..........................................................................................................................
Společnost, farma: ...............................................................................................................

Adresa:...................................................................................................................................

E-mail, tel.: ...................................................................................................................................

Přihlášku, prosíme, zaslat nejpozději do 15. května 2015 na e-mail:
prochazkova@viamilkcz.cz
Změna programu vyhrazena.
Faktura Vám bude zaslána po uskutečnění zájezdu.
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Příloha k přihlášce
1. Bad Tölz
Bad Tölz je lázeňské město v Horním Bavorsku s bohatou historií, která sahá až do dob
římského osídlení. Město leží na řece Isar a je vzdálené asi 50 km jižně od Mnichova. Trvale
zde žije 17 815 obyvatel. Nadmořská výška města je 685 metrů nad mořem. Město se nachází
na severním vstupu do údolí Isarwinkel, které je obklopené nádhernými bavorskými a
tyrolskými Severními vápencovými Alpami. Ve městě a okolí se odehrává detektivní seriál
Big Ben, kde hrál známý herec Ottfried Fischer v roli silného policisty.
http://www.nemeckealpy.cz/bad-tolz/
2. Plavba na okouzlující části řeky Isar
Začátek cesty je ve Wolfratshausenu nedaleko Mnichova, protože vorařství je pevně spojeno
s dějinami této obce. Na voru – Schunkeld si užijeme relaxační den s hudbou, tancem a
pohoštěním. Zážitek pak končí po impozantní plavbě v části Mnichova Thalkirchen. Můžete
poté obdivovat, jak voraři po úspěšné plavbě rozloží na jednotlivé díly 18 tun těžký vor a
odvezou ho opět na start, kde je k dispozici dalším hostům.
http://www.bavorsko.eu/plavba-na-voru-po-rece-isar
3. Andechs – Benediktinský klášter

Benediktinský klášter Andechs, založený roku 1455 vévodou Albrechtem III. Bavorským, leží
na Svaté hoře, tyčící se nad levým břehem jezera Ammersee 30 km jihozápadně od
Mnichova. Klášter byl vybudovaný na místě, kde původně stával rodový hrad hrabat z
Andechsu, na němž se narodila sv. Hedvika, jejíž lebka je uchovávána v klášterním pokladu.
Svatá hora, jež je jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst v Bavorsku, byla
vyhledávaným poutním místem již ve 12. století, kdy se zástupy věřících přicházeli poklonit
svatým ostatkům do hradní kaple. Součástí klášterního komplexu je barokní Kostel sv.
Mikuláše, sv. Alžběty a sv. Marie, který má nádherný rokokový interiér, zdobený štukami a
freskami Johanna Baptisty Zimmermanna. Klášter se stal také místem posledního odpočinku
světoznámého německého skladatele Carla Orffa, autora populární scénické kantáty Carmina
Burana, na jehož počest se zde každoročně koná hudební festival. Vyhlášené je klášterní pivo
Andechs, které můžete ochutnat ve starobylé klášterní hospodě nebo na pivní zahradě. Klášter
zájemcům nabízí i prohlídky pivovaru.
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4. Andechs - biomlékárna
Mlékárenský závod Andechser Molkerei Scheitz je vzdálen od kláštera několik set metrů.
Mlékárna zpracovává zdravé mléko z čisté přírody, a proto usiluje a trvale se snaží, aby ani
ona přírodu nepoškozovala a udržela ji čistou a zdravou pro příští generace. V erbu rodiny
Scheitz, která mlékárnu vlastní, je pták pelikán, jež je symbolem „povinnosti věrně sloužit“.
Zpracovává výlučně biomléko, a to v množství 84 milionů litrů ročně, a k tomu ještě dalších 8
milionů litrů biomléka kozího. S tímto objemem je Andechser Molkerei skutečně největším
evropským zpracovatelem biomléka. Mléko se sem sváží z podalpské oblasti Horního
Bavorska a Algavska (Allgäu), celkem asi od 600 biozemědělců, z toho se jich přibližně 100
věnuje ekologickému chovu koz a 500 ekologickému chovu hovězího dobytka.
Návštěva mlékárny je předjednána, zatím nepotvrzena ze strany mlékárny. V případě
zamítavého stanoviska najdeme adekvátní náhradu.
http://laktoscollection.cz/view.php?nazev=putovani-za-syry-v-mlecnemquotbiokralovstviquot-u-jezera-ammersee&cisloclanku=2013110006
5. Mnichov

Mnichov (německy München, starobyle bei den Mönchen – u mnichů) je hlavní město
Bavorska, které leží v podhůří Alp na řece Isar, s 1,4 miliony obyvatel je třetí největší město
v Německu. Významné průmyslové, dopravní i finanční středisko s mnoha vysokými
školami, je sídlem arcibiskupa a mnoha muzeí a galerií. Patří k nejbohatším a nejrychleji se
rozvíjejícím městům v Německu. Mnichov tvoří jedno z 23 center Svobodného státu
Bavorska. Mezi německými velkoměsty jde o město s největší hustotou osídlení.
Historické centrum – Marienplatz, Mariánské náměstí. Chloubou náměstí jsou Nová a Stará
radnice spolu s kostelem Sv. Petra. Dominantou města je gotický kostel Panny Marie, jehož
věže zdobí nezaměnitelné zelené kopule se zvonkohrou. Skutečné katedrály se nachází pod
širým nebem pod prastarými kaštany – pivní zahrádky s pohoštěním bavorského piva.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov
Těšíme se.
za VIAMILK CZ družstvo
Pavel Lhoták, ředitel družstva
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