
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD do 

KUTNÉ HORY - 

PERLY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 

ZÁJEZD SE KONÁ V SOBOTU 25.3.2023 

CENA: 1350 Kč (zahrnuje vstupné do skláren, oběd, večeři, degustaci s občerstvením. Doprava je 

hrazena z prostředků spolku.) 

PROGRAM: 

9:00 odjezd z Níhova od kapličky 
 

10:30 Exkurze Sklářská Huť Jakub v Tasicích - Národní kulturní památka  
Sklárna Huť Jakub v Tasicích byla založena v roce 1796 a je nejstarším dochovaným sklářským objektem ve 

střední Evropě. Areál sklárny je provozován jako jedinečný sklářský skanzen. Sklárnu v Tasicích proslavil 

televizní seriál Jaroslava Dietla „Synové a dcery Jakuba skláře“.. Po exkurzi bude možnost navštívit místní 

prodejnu s českým sklem. 

Následuje přejezd do Kutné Hory. 
 

12:30 Společný oběd v restauraci V Ruthardce, kde máme domluvené jednotné menu - 

hovězí vývar se zeleninou a játrovými knedlíčky, grilovaná kuřecí prsa s kůží, zeleninové ragú, pečené brambůrky 

(pro vegetariánské menu mě prosím předem kontaktujte)  

Po obědě je volný program. Kutná Hora s chrámem sv. Barbory, katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a spoustou 

dalších unikátních památek tvoří architektonický skvost evropského významu a právě proto byla roku 1995 

právem zapsána na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Mezi další zajímavá místa patří Vlašský  

dvůr, Muzeum čokolády, Muzeum tabáku, místní pivovar či spousty krásných kaváren a pěkných míst. Z tohoto 

důvodu je každému ponechána možnost výběru památek a muzeí dle svých preferencí.  

Pro zájemce můžeme domluvit přejezd do nedalekého Sedlece – zde se nachází Kostnice Sedlec, Katedrála 

Nanebevzetí Panny Marie, Kostel svatého Jakuba – prohlídky je však nutné domluvit předem, prosím uvést 

do závazné rezervace. 
 

18:30 Degustace 8 vzorků vín s večeří - Vinné sklepy Kutná Hora 
Jedná se o rodinné vinařství založené v roce 2002, kde se společnými silami pustili do obnovování zašlé slávy 

pěstování révy vinné na Kutnohorsku, jehož tradice sahá do dvanáctého století. Legenda o nálezu stříbra v Kutné 

Hoře hovoří o mnichu Dominikovi, který zakopl o stříbrný prut při práci ve vinici. Vína jsou přirozená a obohacují 

hmotné tělo i nehmotného ducha. Mají čistou energii, která není zatížena žádnými aditivy. Šetří tak nejen přírodu, 

ale také naše zdraví. Během posezení bude možnost nákupu místního vína. Večeře – řízek s bramborovým salátem, 

obložené mísy z regionálních potravin. 

22:30 odjezd – nejpozději v 23:00 budeme odjíždět k domovu. Předpokládaný příjezd do Níhova je 

v 00:30 – 01:00. 

ZÁVAZNÉ REZERVACE POSÍLEJTE NA EMAIL: kourilova.luc@seznam.cz nebo na tel.: 608 413 507, 
Žáková, nejpozději do 24.2.2023. Zájezd se bude konat při minimálním počtu 30 účastníků. 

mailto:kourilova.luc@seznam.cz

