V rámci celoroční činnosti DSK Motýlek se koná jeden z výletů vlastivědného cyklu:

„Památná místa naší země a našich dějin“
V letošním roce pokračujeme s výlety po krásách naší země s připomenutím historie ať
už bájné nebo skutečné.
Výlet

„Na Budeč a Okoř“

se koná v sobotu dne 27. 9. 2014 dle následujícího programu:

Sraz všech účastníků v 8:30 hod. v odjezdové hale Masarykova nádraží (u informační tabule za zarážedly).
Odjezd: Praha Masarykovo nádraží

9:10 (Os 9780 Cyklohráček)

Příjezd: Zákolany zast.

10:26

Pěšky po červené cca 1 km k hradišti a starému kostelu sv. Petra a Pavla na Budči. Po prohlídce památného
místa a dalších míst v okolí včetně pouti, která se zde koná, pokračujeme dál po červené a zhruba po 5 km
dojdeme na hrad Okoř. Zde předpokládáme prohlídku zříceniny hradu a okolí případně další atrakce, které
jsou zde plánované. Z Okoře pak budeme pokračovat dále po červené přes Čičovice do Tuchoměřic odkud
se pak vlakem vrátíme na Masarykovo nádraží.
Celá tato trasa je délky 12 km, to znamená zhruba 3 hodiny chůze. 4 hodiny jsou pak plánovány na
prohlídky, jídlo a odpočinek.
Odjezd: Tuchoměřice

17:52 (Os 9783 Cyklohráček)

Příjezd: Praha Masarykovo nádraží

18:49

Rozchod:

19:00

Účastnit se mohou všichni: děti, ženy, starci i polo......, členové i nečlenové přátelé i nepřátelé DSK Motýlek.
Vezměte si sebou: dobré oblečení (hlavně dobrou obuv), jídlo a pití na 10 hodin, 200,‐ Kč na jízdné,
případně vstupné. V ceně není zahrnuta žádná pouťová atrakce a další nákupy.
Výlet se koná za každého počasí s výjimkou dlouhotrvajícího deště. Zároveň tento výlet berte jako
vzpomínku na letní tábor a seznámení s možnými účastníky podzimních halových přeborů.
Výlet má na starosti děda Pavel HAT Tikman a koná se pod záštitou prezidenta SK HARMONY Pavla Horáka.
Kontakt: pavel.tikman@sudop.cz

+420 605 229 022

BUDEČ
Památné místo Budeč, zbytky hradiště, tradicí spojovaného s památkou na knížete Václava, se nachází
17 km severozápadně od centra dnešní Prahy u obce Zákolany a její části Kováry v okrese Kladno. Jedenáct
století starý kostel sv. Petra a Pavla na Budči je v jádru nejstarší stojící budovou v České republice.
Vzhůru k rotundě sv. Petra a Pavla
Zhruba po jednom kilometru chůze nad obcí Zákolany dojdete k původnímu opevnění. Archeologové podali
důkaz osídlení tohoto místa knovízskou kulturou, tedy již v pozdní době bronzové a na počátku starší doby
železné v 8. až 6. stol. př. Kr. Ve druhé polovině 9. století našeho letopočtu si zde zbudovali své hradiště
Přemyslovci a Budeč patřila k centrálním středočeským hradům. Kníže Spytihněv I. tu pak nechal po roce
895 postavit rotundu sv. Petra, v níž se podle svatováclavských legend učil i kněžic Václav, budoucí světec a
patron české země. Stával zde i druhý kostel, ze kterého se však dochovaly jen základy. Budeč je bezesporu
významné místo z přemyslovských počátků českých dějin. Výzkumy prokázaly, že tato rotunda je se svými
základy jedinou stojící předrománskou památkou a nejstarší dochovanou kamennou stavbou v Čechách.

OKOŘ
Obec Okoř se nachází v severozápadní
části
okresu
Praha‐západ,
kraj
Středočeský. Leží v údolí Zákolanského
potoka necelých 15 km severozápadně
od centra hlavního města Prahy. Ve
vzdálenosti 9 km severovýchodně od
Okoře se nachází město Kralupy nad
Vltavou, 11 km západně město Kladno.
Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 76 obyvatel, k
1. 1. 2009 pak jen 68.
Na hradě Okoři, světla už nehoří…
Mohutné hradní trosky se tyčí na
skalisku vystupujícím z kotliny, která
bývala v dávných dobách zalita vodou
rybníka. Rozkládá se ve stejnojmenné
vísce asi 10 km na severozápad od
hranice hlavního města. Zatímco obec
Okoř je připomínána již roku 1228, hrad
byl
pravděpodobně
vybudován
bohatým
pražským
měšťanem
Františkem Rokycanským až v roce
1360. Na počátku roku 1421 byl hrad
dobyt husity a na konci 15. století se
stal majetkem rodu pánů z Donína,
kteří zde vybudovali dolní hrad a v
podstatě i nové vnější opevnění.
Renesanční úpravy paláců nechal
provést v 16. století Bořita z Martinic.
Další pohromu hrad zažil za třicetileté války, kdy byl vypálen a těžce poškozen a noví majitelé, jezuitská
kolej sv. Klimenta na Starém Městě pražském, jej museli pro své potřeby barokně upravit. Když Josef II. řád
zrušil, byl hrad ponechán svému osudu a rychle zchátral. Bohužel, co jezuité opravili, to po zrušení řádu
zničili obyvatelé širokého okolí hradu. Postupně z něj odváželi stavební materiál a Okoř byla ponechána
svému osudu až do roku 1921, kdy ruinu převzal stát. Zřícenina se pak dočkala zabezpečovacích prací a
nejnutnějších oprav. Nezaměnitelná silueta zříceniny inspirovala mnoho umělců a do dnešních dnů patří
k nejčastěji zobrazovaným hradům.

Děti mladší 15 let, které půjdou na výlet bez doprovodu svých rodičů nebo jiné osoby starší 18 let, musí mít
svými rodiči vyplněnou následující přihlášku:

Přihláška
Přihlašuji tímto své dítě
Jméno

……………………………………………

Příjmení

……………………………………………

Datum narození

……………………………………………

Na výlet, který se koná dne 27. 9. 2014, v rámci činnosti DSK MOTÝLEK při SK HARMONY. Jedná se o
celodenní výlet na Budeč a Okoř.
Datum:

……………………………………………

Jméno rodiče:

……………………………………………

Podpis rodiče:

……………………………………………

Telefon:

……………………………………………

