Vydejte se na výlet s Klasáčkem
Za medvědími bratry
do Berouna
Stručný popis výletu:

Procházka historickým centrem města s návštěvou známých medvědů
z večerníčku Méďové.

Délka trasy:
4 km

Obtížnost:

Velmi lehká trasa vhodná pro všechny děti – i pro ty v kočárku. Můžete ji
absolvovat na kole i vzít s sebou psy.

Výchozí bod výletu:

Husovo náměstí v Berouně, který se nachází necelých 50 kilometrů
od Prahy směrem na Plzeň.

Parkování:

Na Husově náměstí placené – o víkendech zdarma.

WC:

V restauracích na trase.

Možnost občerstvení:

Téměř na každém kroku, ale svačinka do batůžku připravená z kvalitních
potravin se hodí vždycky!

Za medvědími bratry
do Berouna
Legenda pro rodiče a popis trasy:

Milí cestovatelé,
pokud máte rádi večerníčky a zvířátka, je tenhle výlet určený přímo vám. Po krátké
procházce mezi starobylými branami vás společně s Klasáčkem pozveme do místního medvědária za Kubou a Matějem – medvědy ze slavného večerníčku. A pokud vás neuspokojí
zvířátka a ani překrásné přilehlé dětské hřiště, můžete vylézt na rozhlednu, která je hned
vedle a je tak akorát pro děti – málo schodů, hezký výhled. K tomu trocha historie, veselé
historky, spousta hádanek a samozřejmě luštění tajenky – vše pro děti od tří let. Ať se vám
výlet líbí!

Dopis dětem:

Ahoj, kluci a holky,
dnešní cesta za hádankou povede za známými medvědími bratry. Pamatujete si,
jak se jmenovali? Možná že dnes uvidíte, jak za těch více jak dvacet let vyrostli. Stejně jako
k ostatním našim výletům jsme i k tomuto připravili originální mapu s vyznačenou trasou.
Když půjdete správnou cestou, budete se pozorně rozhlížet, číst texty a poslouchat, co říkají
rodiče, jistě splníte všechny úkoly. Pokud nám pošlete tajenku na e-mail info@eklasa.cz,
zařadíme vás do slosování o drobné ceny. Soutěžit můžete s námi až do 31. 10. 2022.
Jdeme na to!
Přicházíte či přijíždíte na hlavní a historické Husovo náměstí v Berouně. Je krásně opraveno
a stojí na něm spousta pozoruhodných domů. Zaparkujte na parkovacích místech blízko
radnice, protože tady naše putování začíná. Utáhnout tenisky, nasadit rukavice a čepice,
pokud je zima, a tradá směr honosný dům v dolní části náměstí.
Dva obři podpírají balkon a pod hodinami můžete vidět znak města Berouna. Jsou na něm
dvě věže s cimbuřím, rytíř v brnění a medvěd. Vidíte ho?
Městský znak je také poskládaný z kostek přímo před vchodem domu.
Kdo se na něj postaví jako první?
Nad balkonem je v červeném erbu jedna zlatá věc.
1. Jak se říká královskému symbolu, který najdete nad balkonem radnice?
Hledejte dál… Kdo najde ruku napravo a Davidovu hvězdu nalevo?
Budova berounské radnice pochází z roku 1903, kdy byla provedena nákladná rekonstrukce
areálu staré radnice. Jednou z nejpůsobivějších částí radnice je obřadní síň se zajímavým
stropem, soškami a bohatými ornamenty. Hlavními motivy jsou trilobiti. Tyto zkameněliny
se totiž vyskytují v okolí Berouna velmi často.
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Víte, co to je trilobit? Tak schválně – rostlina, nebo živočich?
My vám pomůžeme. Trilobiti byli členovci, kteří žili v mořích. Jejich článkované tělo bylo
pokryto takovou zvláštní schránkou – exoskeletem. Exoskelet trilobiti v průběhu růstu
svlékali a odhazovali. Jejich zkameněliny můžete dodnes najít na mnoha místech republiky.
Otočíme se zády k radnici a vydáme se po pravé straně náměstí směrem ke kostelíku,
který vidíme na konci náměstí.
Vidíte sochu Jana Husa? A víte, kdo to byl? Jeden moudrý kazatel, kterého nakonec za jeho
kázání upálili. Víte, školáci, kdy a kde? V roce 1415 v Kostnici... V jaké zemi byste hledali
Kostnici? Poradí rodiče? Nebo kamarád internet? :)
Hledejte nyní dva domy s obrázky – na jednom je zlatý kalich a hned vedle něj je na domě
vyrytý obraz nemocného muže, kterého navštívil lékař. Pod obrázkem je nápis, který říká,
kdo nechal dům opravit.
2. Jaký titul má pán z nápisu před jménem?
A kdo najde na obraze meč? A brnění? A vedle beránka a hroznové víno?
Vinná réva se do českých zemí dostala nejspíše zásluhou římských legií v druhém století.
Zřejmě nejstarší vinice v Čechách, kterou podle legendy založila na přelomu devátého
a desátého století kněžna Ludmila a pracoval na ní i sám patron české země sv. Václav,
se nachází na jižním svahu u obce Dřísy severovýchodně od Prahy.
Stále kráčíme směrem ke kostelu. Než k němu dojdeme, řekneme si něco o náměstí.
Husovo náměstí tvoří přirozené centrum města. Po ničivé povodni v srpnu 2002 prošlo
náměstí kompletní opravou. Opravené fasády domů zazářily a byla podtržena starobylost
historického jádra města. Do jeho horní části se vrátila po 85 letech původní kašna z roku
1729 i s kopií sochy sv. Jana Nepomuckého. Na náměstí dále najdete pomník padlým
v I. světové válce se sochou Záboje a také sochu mistra Jana Husa.
Ale o tom už jsme mluvili. Takže, kdo si vzpomene, kde byl mistr Jan Hus upálen? :)
Pro berounské náměstí je charakteristická skupina měšťanských domů na jeho jižní straně.
Patří mezi ně hotel Český Dvůr, kde byla v roce 1720 zřízena první berounská pošta s hostincem, nebo třeba dům U Tří korun, kde podle pověsti měla být mincovna a kde je
uschován poklad, který ještě nikdo nevyzvedl.
Tak my bychom se tedy hlásili… Nám by se poklad docela hodil. Určitě bude zakopán
v levém rohu domu. Má s sebou někdo rýč? :)
Před hlavním vchodem do kostela stojí morový sloup, který byl vztyčen na náměstí v době
morové epidemie v roce 1680. Této nemoci tehdy padlo v Berouně za oběť 341 lidí, což byla
tehdy téměř polovina obyvatel města.
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Pomalu přicházíte ke kostelu z 13. století, který byl až do 16. století obklopen hřbitovem.
Zkuste přes bývalé hroby, které se nachází někde pod vašima nohama, doklopýtat až k němu
a zjistit, jak se jmenuje.
3. Jak se jmenuje světec, jemuž je kostel zasvěcen?
Jmenuje se někdo z vás taky tak? Že ne? Ale určitě je ve vašem okolí nějaký chlapeček, který
se jmenuje stejně, je to totiž velice populární jméno. Dnes ho ještě uslyšíme. Hádejte kdy?
Správně, u medvědů!
Tak už jste vypátrali jméno?
Nyní se podívejte vzhůru. V 17. století byla ke kostelu přistavěna barokní zvonice, která se
od roku 2000 může pochlubit čtyřmi novými zvony. Zvony získaly jména po českých světcích
– Václavovi, Ludmile, Anežce a Vojtěchovi.
Před kostelem stojí strom, je takový trošku nahnutý a jsou na něm turistické značky.
Jakou mají barvu? A co je to za strom? Vydejte se nyní doprava, ulicí Kolářskou projdete
do malebné uličky Zámečnické. Cestou potkáte několik velkých kamenů – kolik jich je?
A kdo vidí břízu?
Zámečnická ulička svými malými domečky připomíná pražskou Zlatou uličku. Když se
dobře podíváte, uvidíte, jak do domečků prorůstají hradby. Na ty dnes budeme narážet
na každém kroku.
Berounské městské opevnění je jedním z nejzachovalejších hradebních systémů v Čechách
a na Moravě. Bylo zde vybudováno z popudu krále Václava II. na přelomu 13. a 14. století, kdy
byly hradby šest až devět metrů vysoké, asi dva metry silné a bylo do nich vestavěno
37 bašt. Představte si to – 37 věží!!!
V ulici zabočte doprava, ale pozor, jdete jen pár metrů, protože na rohu této a Biřické ulice
vklouznete do tajného průchodu ve žlutém domě, který nás dovede až k Duslově vile.
4. Která instituce sídlí v Duslově vile?
Její součástí je i zimní zahrada, která vede do Pakostova sadu. Interiéry vily s překrásnými
nástropními malbami a štukovou výzdobou jsou přístupné veřejnosti vždy druhý zářijový
víkend v rámci oslav Dnů evropského dědictví.
Jak se vám v zahradě líbí? Vidíte ty hradby? A sochu paní?
Pokud je vám vedro, na chvíli si na lavičce odpočiňte, v létě je zde příjemně…
Vidíte koně na protějším domě?
Nyní se průchodem vraťte na náměstí (najděte cedulku, kam až sahala Berounka v době
povodní) a pokračujte ulicí Dolnohradební až k ulici Česká. Z ní odbočíte do Čertovky a ta
vás společně s ulicí Na Příkopě dovede k Pražské bráně.
Kolik na ní spočítáte okýnek? A vidíte dvě korouhvičky?
Než přejdete most tam a zpátky (naprosto chápeme, že to si nemůžete nechat ujít :)),
něco si o ní řekneme.
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Pražská brána byla postavena na přelomu 13. a 14. století přímo proti původnímu
brodu přes řeku. Jejím hlavním účelem bylo chránit vstup do města a zároveň sloužit jako
pozorovatelna. Interiéry brány jsou přístupné veřejnosti a z jejích okének je krásný výhled
na centrum města. Nikam však lézt nemusíte, na konci výletu vás čeká rozhledna, tam si
výhledů užijete do sytosti.
Přešli jste po mostě? Tak to jistě budete znát odpověď na naši další otázku.
5. Jak se jmenuje mlýn za vodou?
(Je to ta bílá budova…)
Teď jdete po mostě zpátky, podívejte se nalevo. Jak se jmenuje mlýn na druhé straně?
Je to žlutá budova…
Projděte Pražskou branou, kterou si dobře prohlédněte ze všech stran. Stojíte kousek
od informačního centra, tam si můžete koupit suvenýry nebo získat mapy a propagační
materiály. Odsud je vidět i druhá městská brána, ke které míříte, jen to vezmeme oklikou
kolem hradeb.
Ulice Na Klášteře nás dovede k Hradební ulici. Kdo vidí hradby? A další a další…
Teď budete chvilku šlapat klidnou ulicí…
Ocitáte se v ulici Hrdlořezy – to zní strašidelně –, pokračuje dále ulice Hornohradební… a už
jsme u Plzeňské brány.
Plzeňská brána je patrně nejstarší částí městského opevnění. Touto branou procházela
obchodní stezka z Prahy do Plzně a vybíralo se zde až do roku 1752 clo. Ještě v roce 1972 býval
v bráně byt hlásného, dnes je zde k vidění expozice věnovaná Berounu a jeho privilegiím.
Pro návštěvníky je zajímavá prohlídka mechanismu věžních hodin a z ochozu je krásný
výhled na celé město.
Podívejte se dobře na malbu na věži. Poznáte, jaký je na ní strom?
A vidíte nápis pod malbou?
6. Napište třetí slovo z nápisu do tajenky.
Že už vidíte šipky k medvědáriu? Dobře, dobře, vždyť už jdeme. Opatrně projděte pod branou a najděte semafor. Převede vás na druhou stranu. Nyní pokračujete kousek rušnou
Plzeňskou třídou. Po pár metrech z ní ale hned první uličkou vpravo odbočíte do parku.
Před vámi je několik schodů a vy jdete rovně, přímo za nosem – napravo vidíte stromy
obrostlé břečťanem, nalevo úplně holý strom, ve kterém nějaký pták vydlabal několik děr.
Pěšinka vás vede mírným kopcem vzhůru – ukazatele zde nejsou, protože každá z těchto
pěšinek vás dříve či později dovede k medvídkům. Zkuste jít podle naší mapy,
ať toho vidíte co nejvíce.
A cestou nám můžete říct, jaké listnaté stromy jsou kolem vás?
Některé najdete i ve výběhu medvědů.
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Přicházíte ke krásnému dětskému hřišti. Tady raději nechte své psí kamarády, pokud
jste je s sebou vzali na výlet. Medvědi je nevidí rádi. Až si medvědy prohlédnete, vraťte
se zpět a pohrajte si tu.
Vidíte je? Z ochozu je můžete pozorovat úplně zblízka. Ale pozor, i když medvídci vypadají
mírumilovně, nepřibližujte se k nim. Nikdy nevíte, co může šelma udělat.
Méďové ze stejnojmenného večerníčku Václava Chaloupka od dob natáčení už vyrostli.
Medvědí trojčata se narodila 13. ledna 2000 v Českém Krumlově čtrnáctiletým rodičům
Kateřině a Vokovi. Bohužel jeden z bratříčků – méďa Vojta – už uhynul. V jejich berounském
království se o zbylé dva bratry pečlivě starají ošetřovatelé. Symbol medvěda má město
Beroun nejen ve znaku, ale i na svém praporu. Možná proto pro medvědí bratry vybudovalo na svahu Městské hory medvědárium s třemi ložnicemi, přípravnou krmiva a výběhem
o rozloze téměř 25 arů. Vidíte, jaké tady mají medvědí hračky?
Existuje i jiný večerníček o medvědích kamarádech. Je animovaný a vymyslel ho Břetislav
Pojar… Ten večerníček se jmenuje: „Potkali se u…“
7. Doplň…
Pokud jste si medvědy prohlédli, vydejte se po pěšince dál k vrcholu. Cesta na rozhlednu
je jasná a budete tam cobydup. Rozhledna není moc vysoká a vyleze na ni i tříleté dítě.
Zkuste to. Nejprve si však musíte koupit vstupenku.
Patnáct metrů vysoká rozhledna na Městské hoře byla poprvé otevřena o velikonočních
svátcích v roce 1936. Provozovalo ji město a za návštěvu rozhledny vybíralo vstupné, které
v té době činilo 50 haléřů. V devadesátých letech byla částečně zchátralá rozhledna uzavřena.
K jejímu znovuotevření pro veřejnost došlo po rekonstrukci v roce 1999. Každý návštěvník
obdrží za symbolické vstupné pamětní list s razítkem.
Vy se teď podívejte pěkně do dálky do Středočeského kraje. Díváte se na jednu
z nejúrodnějších oblastí naší republiky. Teplo a úrodná půda umožňují pěstovat pšenici,
ječmen, cukrovku, kukuřici a nejrůznější zeleninu. Zemědělské produkty jsou surovinou pro
zdejší četné potravinářské závody.
Ale zpátky k zeměpisu a poslední dnešní otázce. Veřte, že je opravdu jednoduchá.
8. Jak se jmenuje řeka, která protéká Berounem?
Kdo to neví, udělá 20 dřepů! :)
Nyní se vraťte zpátky dolů na start, zkuste jít malinko jinou cestou, než jste přišli…
Na náměstí budete za chvilinku.
Spusťte se přímo z kopce dolů, potom kolem školy a domu, který je celý počmáraný sgrafity.
Pak projděte ulicí Křenovka, opět Plzeňskou branou, a už jste na náměstí. Tentokrát jděte
směrem k radnici po opačné straně náměstí. Už to bude jen krátké povídání, a to
o Jenštejnském domě.
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Nejstarším historicky doloženým domem v Berouně je právě Jenštejnský dům. Původně zde
stával dům gotický, který byl celý zničený při požáru na konci 16. století. Nový dům nechal
postavit císařský rychtář, ve své době nejbohatší a nejvlivnější muž Berouna, Jindřich Čížek
z Jenštejna. Od roku 1965 sídlí v Jenštejnském domě Muzeum Českého krasu. Při prohlídce
portálu domu zkuste najít také tabulky na jeho levé straně. Je na nich zaznamenána hladina
vody při povodních v roce 2002, kdy voda dosáhla v tomto místě náměstí výšky 186 centimetrů, a v roce 1872 se hladina zastavila na 259 centimetrech. To musela být hrůza!
Pokud máte ještě sílu, zajděte se do muzea podívat... Anebo už šupajděte k autu. Podívali
jste se do doplňovačky? Vidíte, co na vás kouká z tajenky…? Je to postava z dalšího
večerníčku, kde hraje medvěd. Víte, jak se pohádka jmenuje celým názvem? Jsou tam
hned tři jména na písmeno K. Chybí už jen strašidlo Barbucha. :) Tak snad vás cestou
domů nebude strašit.

Rekapitulace otázek do křížovky:

1. Jak se jmenuje královský znak na balkoně radnice?
2. Jaký titul má pán z nápisu před jménem?
3. Jak se jmenuje světec, jemuž je kostel zasvěcen?
4. Která instituce sídlí v Duslově vile?
5. Jak se jmenuje mlýn za vodou?
6. Napiš třetí slovo z nápisu.
7. Doplň poslední slovo z názvu večerníčku.
8. Jak se jmenuje řeka, která protéká Berounem?

Věříme, že jste si cestu za naší tajenkou užili. Těšíme se, že vás na některém
z našich Klasáčkových výletů zase někdy potkáme. Přejeme šťastný návrat domů!

		
Chcete se dozvědět další zajímavosti a informace o značkách kvality?
		
Vše najdete na jednom místě zde:
		www.akademiekvality.cz

		Recepty na doma i na výlety inspirované produkty značek kvality najdete zde:
		www.akademiekvality.cz/recepty

		
Někdy je nutné zůstat doma v teple a pak se budou hodit tipy, jak zabavit
		
neposedné děti. Zde najdete pracovní listy, fotonávody i další inspiraci pro
		
malé i velké.
		www.akademiekvality.cz/pospolu-u-stolu
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Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR. Správce: Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, IČ: 48133981 DIČ CZ48133981, kontaktní e-mail: gdpr@szif.cz, pověřenec pro
ochranu osobních údajů: Mgr. Filip Sova, LL.M., Email: poverenec@szif.cz, datová schránka: jn2aiqd. Rozsah zpracovávaných údajů: E-mailová adresa; účely zpracování: vylosování a kontaktování výherců; právní
základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. Údaje budou uloženy pouze po dobu nutnou k naplnění účelu zpracování. Poučení: máte právo na přístup k osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování; právo vznést u správce námitku proti zpracování z důvodů stanovených GDPR a právo na přenositelnost údajů. Sdělení správci lze uskutečnit písemně
dopisem, datovou schránkou nebo Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
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Křížovka

Za medvědími bratry
do Berouna
Tajenku zašlete e-mailem
na adresu info@eklasa.cz
nejpozději do 31. 10. 2022.Ze
správných odpovědí vylosujeme
každý měsíc 10 výherců, kteří
získají drobné výhry. Výherce
budeme kontaktovat na
e-mailové adrese, ze které
tajenku odeslali.

