
                CC íí rrkkeevvnn íí   ggyymmnnáázziiuumm  PPllzzeeňň   
Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň  

   377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz 
 

 

Hudební exkurze historickým autobusem 

po stopách skladatelů na Plzeňsku 
pro kvintu A 

 

Kdy? V úterý a středu 3. a 4. září 2019 
Sraz je v 8:01 před CG.  
Návrat před CG je plánovaný před 20. hodinou. 
Proč jet? Příjemně (výletně) začneme ten nový školní 
rok, zpestříme si naše hudební vzdělávání se, mrkneme na 

zajímavá místa, užijeme srandu, nasbíráme zážitky… 
1. den: 8:30-9:15 Dolní Lukavice (zámek - Haydn), 9:30-
10:30 Přeštice (pamětní deska v místě narození Ryby), 
10:45 – 12:00 Lužany (Hlávka – Dvořák, Sukovo kvarteto, 

kaple - Lužanská mše), 12:30 - 17:00 Chudenice (zámek: 
Kvapil – libreto k Rusalce; rozhledna Bolfánek, piknik 
v arboretu, divadlo u Rusalčina jezírka č.1)   

Večer si užijeme v chatkách u Nepomuka. Tam si zasportujeme, odvážní vycachtají 
v rybníku a bude-li chuť: zaohňujeme. Jelikož oba dva dny jdeme po stopách autora 
České mše vánoční, můžeme se naladit i zpěvem koled u (vezmeš-li) prskavkování… 
2. den: Rožmitál pod Třemšínem (Ryba: muzeum, kostel, kůr, hrob, místo sebevraždy), Vysoká u Příbrami 
(Dvořák: muzeum v zámečku; tvůrčí workshop u Rusalčina jezírka č. 2…). 
Celá akce bude brána formou soutěže. Dobře promysli, s kým se spáruješ do teamu… ;) 

Co s sebou? Rozhodně foťák, peníze na jídlo, pití, sportovní náčiní, hry (karetní, deskové…), deštník, 
dostatek oblečení. Je pochopitelně zakázáno brát s sebou cigarety, alkohol a jiné návykové látky. 

Něco to samozřejmě bude stát… Autobus cca 280 Kč, 

ubytování cca 180 Kč, vstupy platí gymnázium Kč. Peníze na 

akci vybereme přímo na srazu v autobuse – měj u sebe 
460 Kč. 
Před návratem proběhne vyúčtování (pokud pojedou všichni ze 
třídy, bude se rozdělovat malý přebytek). Pozor: autobus je 

objednán pro celou třídu – každý, kdo nepojede, zdražuje výlet 

ostatním a měl by tak pomoci s dorovnáním rozdílu.  
 

Spíme v chatkách na posteli, vezmi si SPACÁK!       
Jak s jídlem? Vezmi si s sebou své. Oběd prvního dne bude v přírodě – coby piknik – měj tedy 

nějaký sendvič (a deku na posezení, nafukovací míč…). Nezapomeň na dostatek pití - zvláště bude-li 
hic. Neber s sebou takové jídlo, které by se přes perný den mohlo v autobuse zkazit. K večeři 
bych ti doporučil opéct nějaký buřt na ohni – uděláme podvečerní nákup v Nepomuku. Ke snídani 

radím sušenky. Oběd druhého dne bude v rožmitálské restauraci (výborné levné hotovky, velký výběr).  
                                  Těším se, těšte se také. 

 Mgr. Jakub Šedivý 
 

.....................................zde odstřihnout a odevzdat na začátku akce ...................................   
 

Potvrzení od rodičů: 
  

Přihlašuji své dítě ..................................................... ze třídy 5. A na dvoudenní hudební exkurzi  
v termínu 3. – 4. září 2019                            

                                                                    ................................................ 

                          (podpis zák. zástupce) 
(výhled z rozhledny Bolfánek na Chudenice) 
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Hudební exkurze historickým autobusem 

po stopách skladatelů na Plzeňsku 
pro kvintu B 

 

Kdy? Ve čtvrtek a pátek 5. a 6. září 2019 
Sraz je v 8:01 před CG.  

Návrat před CG je plánovaný před 20. hodinou. 
Proč jet? Příjemně (výletně) začneme ten nový školní rok, 
zpestříme si naše hudební vzdělávání se, mrkneme na zajímavá 
místa, užijeme srandu, nasbíráme zážitky… 
1. den: 8:30-9:15 Dolní Lukavice (zámek - Haydn), 9:30-
10:30 Přeštice (pamětní deska v místě narození Ryby), 10:45 – 
12:00 Lužany (Hlávka – Dvořák, Sukovo kvarteto, kaple - 

Lužanská mše), 12:30 - 17:00 Chudenice (zámek: Kvapil – 

libreto k Rusalce; rozhledna Bolfánek, piknik v arboretu, 
divadlo u Rusalčina jezírka č.1)   

Večer si užijeme v chatkách u Nepomuka. Tam si zasportujeme, odvážní vycachtají 
v rybníku a bude-li chuť: zaohňujeme. Jelikož oba dva dny jdeme po stopách autora 
České mše vánoční, můžeme se naladit i zpěvem koled u (vezmeš-li) prskavkování… 
2. den: Rožmitál pod Třemšínem (Ryba: muzeum, kostel, kůr, hrob, místo sebevraždy), Vysoká u Příbrami 

(Dvořák: muzeum v zámečku; tvůrčí workshop u Rusalčina jezírka č. 2…). 
Celá akce bude brána formou soutěže. Dobře promysli, s kým se spáruješ do teamu… ;) 
Co s sebou? Rozhodně foťák, peníze na jídlo, pití, sportovní náčiní, hry (karetní, deskové…), deštník, 
dostatek oblečení. Je pochopitelně zakázáno brát s sebou cigarety, alkohol a jiné návykové látky. 

N ěco to samozřejmě bude stát… Autobus cca 280 Kč, 

ubytování cca 180 Kč, vstupy platí gymnázium Kč. Peníze na 

akci vybereme přímo na srazu v autobuse – měj u sebe 
460 Kč. 
Před návratem proběhne vyúčtování (pokud pojedou všichni ze 

třídy, bude se rozdělovat malý přebytek). Pozor: autobus je 

objednán pro celou třídu – každý, kdo nepojede, zdražuje výlet 
ostatním a měl by tak pomoci s dorovnáním rozdílu.  
 

Spíme v chatkách na posteli, vezmi si SPACÁK!       
Jak s jídlem? Vezmi si s sebou své. Oběd prvního dne bude v přírodě – coby piknik – měj tedy 

nějaký sendvič (a deku na posezení, nafukovací míč…). Nezapomeň na dostatek pití - zvláště bude-li 
hic. Neber s sebou takové jídlo, které by se přes perný den mohlo v autobuse zkazit. K večeři 
bych ti doporučil opéct nějaký buřt na ohni – uděláme podvečerní nákup v Nepomuku. Ke snídani 
radím sušenky. Oběd druhého dne bude v rožmitálské restauraci (výborné levné hotovky, velký výběr).  
                                  Těším se, těšte se také. 

 Mgr. Jakub Šedivý 
 

.....................................zde odstřihnout a odevzdat na začátku akce ...................................   

 
Potvrzení od rodičů: 
  

Přihlašuji své dítě ..................................................... ze třídy 5. B na dvoudenní hudební exkurzi  

v termínu 5. a 6. září 2019                            
                                                             ................................................ 

                          (podpis zák. zástupce) 

(výhled z rozhledny Bolfánek na Chudenice) 


