VIAMILK CZ družstvo
Pořádá čtyřdenní tematický zájezd
od 14. června 2014 do 17. června 2014 k Bodamskému jezeru
s návštěvou dvou sýráren pod patronací předsedy představenstva Českomoravského svazu
mlékárenského Ing. Jiřího Kopáčka, CSc. a Mlékárenského svazu Rakouska a Švýcarska
Program:
1. den – sobota 14. června 2014
 odjezd v 7:00 hod. z Hradce Králové – Zemědělská 897 (sídlo společnosti)
 trasa Praha – Plzeň – Rozvadov – Regensburg – München – Bregenz
 příjezd k Bodamskému jezeru cca 16:00 hod.
 pěší prohlídka města Bregenz
 cca od 17:30 hod. ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu DEUTSCHMANN
 uvítání majitele hotelu a společná večeře
 večerní volný program

2. den – neděle 15. června 2014
 8:00 hod. snídaně
 9:00 hod. přejezd na ostrov Mainau (Květinový ostrov)
 10:00 až 14:00 hod. prohlídka – ostrova květů s „domem motýlů“ a
zoologickou zahradou
 14:30 až 17:00 hod. návštěva města Kostnice a Husova domu
 17:30 hod. odjezd do hotelu
 18:00 hod. společná večeře
 „opět si zatanči“ – taneční bar Nachtigall
3. den – pondělí 16. června 2014
 8:00 hod. snídaně
 9:00 hod. odjezd na severovýchod Švýcarska kanton Appenzell
 od 10:30 hod. do 13:00 hod. návštěva ukázkové sýrárny ve Steinu
 od 13:00 hod. odjezd na nejvyšší horu Appenzelleru – hora Säntis
 14:00 hod. příjezd k lanové dráze hory Säntis
 od 14:30 do 17:00 hod. vrchol hory Säntis – restaurace
 18:00 hod. společná večeře
 od 19:00 hod. večerní Bregenz na břehu Bodamského jezera
4. Den – úterý 17. června 2014
 8:00 hod. snídaně
 9:00 hod. odhlášení z hotelu, předání pokojů
 9:30 hod. odjezd do moderního tavírenského provozu v Hörbranz u Bregenzu
 od 10:00 do 13:00 hod. prohlídka sýrárny
 od 13:00 do 14:00 hod. společný oběd
 od 14:00 hod. odjezd
 cca 22:00 hod. příjezd do Hradce Králové

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových nekuřáckých pokojích se sociálním zařízením
a polopenzí. V hotelu je možno využít turecké parní lázně, saunu, solária, restaurace a bar.
Více informací naleznete na internetových stránkách (www.deutschmann-bregenz.at)
Cena zájezdu na jednu osobu – 4.600,- Kč
Cena zahrnuje: doprava, ubytování s polopenzí a vstupné do ukázkové sýrárny a placené
vstupy na ostrov Mainau, Husův Dům a lanovka na horu Säntis. Příplatek za jednolůžkový
pokoj je 1.000,- Kč (celková cena 5.600,- Kč).
Z důvodu upřesnění míst Vás žádáme o vrácení závazné přihlášky do 30. dubna 2014.
Kapacita autobusu je 44 míst – přihlášky budou potvrzeny dle pořadí přijetí od pondělí
17. března 2014.

PŘIHLÁŠKA
na tematický zájezd k Bodamskému jezeru od 14. června 2014 do 17. června 2014, který
pořádá VIAMILK CZ družstvo, se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové
Jméno účastníka: ..........................................................................................................................
Společnost, farma: ...............................................................................................................

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

E-mail, tel.: ...................................................................................................................................
Požadujeme zajistit jednolůžkový pokoj

ANO*

Přihlášku, prosíme, zaslat nejpozději do 30. dubna 2014 na e-mail:
prochazkova@viamilkcz.cz nebo na adresu družstva.
Faktura Vám bude zaslána po uskutečnění zájezdu.
Pozn. *nehodící se škrtněte

NE*

Příloha k přihlášce

Kostnice
Husův dům
Květinový ostrov

Cíl cesty: Bregenz
ubytování

1. Bodamské jezero
Bodamské jezero můžeme bez nadsázky označit jako rakouské moře. Na mnoha místech jeho
břehu, který má délku 263 kilometrů, totiž není vidět za horizont. Toto největší rakouské
jezero dosahuje rozlohy 540 čtverečných kilometrů. Se svým objemem 48,5 miliard
kubických metrů je největším evropským zdrojem pitné vody. V nejhlubším místě má jezero
hloubku 252 metrů. V létě dosahuje voda průměrné teploty asi 23 oC. Do Bodamského jezera
přitéká Rýn, jeden z evropských veletoků. Při ústí se řeka půlí a vzniká tzv. Rheineck na
hranicích Švýcarska a Rakouska. Rýn pak z jezera zase vytéká v Německu.

2. Bregenz
Bregenz je hlavní město rakouské spolkové země Vorarlberska s počtem obyvatel 27 tis. Leží
na východním břehu Bodamského jezera.
3. Mainau

Majitelé ostrova
Bettina and Björn
Gräfin Bernadotte

Ostrov patří k městské čtvrti Litzelstetten-Mainau města Kostnice a nachází se ve vlastnictví
původem švédské šlechtické rodiny Bernadotte. Díky zdejšímu klimatu rostou v zámeckém

parku palmy a další středomořské rostliny. Proto bývá Mainau označován jako ostrov květů.
Ostrov je častým cílem výletů a túr. Na ostrově se nachází kromě zahrad i „motýlárium“ (dům
motýlů) s tropickými, převážně jihoamerickými motýli, kteří volně poletují mezi návštěvníky,
a paví obora a několik gastronomických zařízení. Speciálně pro děti je zde hřiště s vory a tzv.
Streichelzoo – zoologická zahrada, v níž jsou chovány druhy, které mohou děti bezpečně
hladit.
4. Kostnice - Husův dům
Kostnice je město ležící na jihozápadě
Německa ve Švábsku v Bádensku –
Württembersku na hranici se Švýcarskem.
Byla založena původně jako keltské, později
římské opevněné sídlo. Se svými zhruba
80 000 obyvateli je největším městem na
březích Bodamského jezera.
Husův dům se nachází v Hussenstrasse 64.
Hus se svým doprovodem zde měl být
ubytován od 3. do 28. listopadu 1414
u vdovy Fidy Pfisterin (šestisté výročí).
První muzejní expozice byla otevřena
roku 1965, v roce 1980 proběhla rozsáhlá
rekonstrukce budovy a expozice.

5. Kanton Appenzell a hora Säntis
Säntis je hora ležící v pohoří Appenzellské Alpy, v kantonu Appenzell ve Švýcarsku. Zároveň
se jedná o nejvyšší vrchol pohoří a první vrchol Západních Alp viděno od východu. Hora je
výborným výhledovým bodem a pro svou osamocenou polohu a převýšení nad ostatními štíty
byla také na vrcholu vystavěn vysílač, restaurace, meteorologická stanice a lanová dráha.
V případě pěkného počasí je výhled na celé Alpy na tisíc vrcholů vyšších než 3 000 metrů nad
mořem.
Každoroční volební
shromáždění
na náměstí
Landsgemeindeplatz
v Appenzellu

6. Ukázková sýrárna Appenzeller Schaukäserei ve Steinu
Ukázková sýrárna je poměrně moderním
provozem, ale přesto ve výrobním postupu
zachová všechny tradiční prvky technologie
výroby sýra. Mléko do ní denně dodává
nejrůznějším způsobem asi 70 sedláků z okolí
a sama sýrárna vyrobí 700 tun sýra ročně.
Podstatou výroby Appenzelleru je zpracování
čerstvého, syrového kravského mléka. Mléko
pochází od místního plemene švýcarských
hnědých krav, které spásají šťavnaté alpské
traviny na horských a podhorských loukách.
V zimních obdobích se výlučně používá kvalitní
seno, které zaručuje výslednou chuť (buket)
appenzellského sýra.
7. Mlékárna rodiny Ruppů – sýrárna Hörbranz

Dnešní společnost Rupp A. G. produkuje ročně 30.000 tun tavených a přírodních sýrů a
zaměstnává na 350 pracovníků. Roční obrat představuje 105 tis. mil. EUR a 75% produkce
(především tavených sýrů) putuje do více než 60 zemí světa. Největší rozvoj společnosti se
datuje od roku 2008, když se na zelené louce bregenzském předměstí Hörbranz vybudoval
super moderní unikátní závod s vysokým stupněm automatizace.
Těšíme se.

za VIAMILK CZ družstva
Pavel Lhoták, ředitel družstva

