
Program exkurze   Praha 24.11.2015- 26.11.2015 VIII.A +4.A 
 
Pedagogický doprovod:  Jitka Pospíšilová (třídní VIII.A) 

Petr Papica         608 931 271 
    Lucie Kalandrová 
Ubytování: Hostel Marabou, Biskupcova, Praha, Žižkov (www.hostelmarabou.cz) 
 
Předběžná kalkulace:  

Zaplacená záloha 2200,-Kč 
Ubytování + snídaně  440,-Kč 
Cena divadla 1.den  240,-Kč  
Cena divadla 2.den  230,-Kč 
Pražský hrad   220,-Kč 
Jewish museum   88,-Kč 
Břevnov    50Kč 
NG    100,-Kč 
Vlak asi   400,-Kč 
Tramvaj dva dny  220,-Kč 
Celkem: asi   1988,-Kč 

Teprve upřesníme (cena vlaku ještě není přesná) 
 
Doporučené věci a instrukce: 
 
Všechny vstupy jsou placeny ze zaplacené zálohy, kterou studenti platili. Stejně tak je 
placena vlaková jízdenka a ubytování. V ceně ubytování je snídaně. Snídaně je 
provozována formou, která je obvyklá u podobných zařízení jinde v Evropě. Studenti si 
platí stravu během dne a tramvaj třetí den (jeden nebo dva krátkodobé lístky). Kuchyňka 
v hostelu je plně vybavena, zde si můžete něco připravit večer po návratu z divadla. 
Doporučujeme vzít si termosku na teplé nápoje. Budeme se mnohdy pohybovat pouze 
v centru města a nápoje v nejbližších restauracích bývají drahé… 
Pokud si budete připravovat teplé nápoje (káva, čaj) na celodenní pití, vezměte si i 
suroviny pro jejich přípravu.  
Na hostel si vezměte přezůvky, aby se dalo ve vašem pokoji bydlet i po dvou dnech. 
Na hostelu je možná příprava pozdních večeří pouze po absolvovaném programu.  
Jedeme na konci listopadu, strávíme většinu času venku nebo v nevytápěných prostorách. 
Je nutné vzít si teplé oblečení (dobré boty, čepice, šála, rukavice, punčocháče… nechte 
doma baleríny, vestičky ani ne do pasu apod. - věřte, víme, o čem mluvíme - nelze se pak 
vymlouvat, že někam nepůjdete, protože je zima  a vy nemáte co na sebe) 
Oblečení do divadla: abychom stihli co nejvíce pražských památek, budeme celý den 
v centru Prahy a na hostel se budeme vracet až po představení. Proto je důležitější 
pohodlí a teplé oblečení… 
Není nutný oblek pro pány nebo šaty či sukně pro dámy - jen berte jiné boty než 
sportovní, žádné roztrhané rifle nebo trika s divokými nápisy... 
Program si vytisknutý noste s sebou a barevně si zvýrazněte srazy a důležité časy. 
Srazy jsou určeny tak, abychom byli v divadlech a na objednaných prohlídkách včas a co 
nejkratší dobu někde čekali. Proto studenti musí být vždy v určený čas na místě. 



Nemůžeme mnohdy čekat ani minutu, protože bychom prohlídky či divadla nestihli. 
Divadla nevpustí nikoho dovnitř po začátku představení!  
Upozorňujeme, že program exkurze je součástí výuky, jeho nedodržení (např. z důvodu 
pozdních příchodů) bude tedy postihováno neomluvenými hodinami nebo kázeňskými 
postihy (viz. školní řád). Totéž platí o konzumaci alkoholu a jiných látek, dodržování 
večerky apod. 
Všichni studenti budou mít s sebou: občanský průkaz, potvrzení o bezinfekčnosti (včas 
obdržíte od třídních), kartičku zdravotní pojišťovny, peníze. 
V hostelu je internet, dole v místnosti jsou (byly ještě loni)čtyři počítače, kulečník a stolní 

fotbal. 

Denní program 
 

Úterý   24.11.2015 
 Individuální odjezd ze Šternberka 
  Bus        6:32 

Vlak        6:58 
Sraz 2  Olomouc hl.nádraží v budově nádražní haly   7:28 
ODJEZD           REGIOJET       7:43 
PŘÍJEZD   Praha hl.nádraží       10:10 
 
Následuje zakoupení jízdenek na veřejnou hromadnou 
dopravu (jízdenka na 24hodin-110Kč, 2x110Kč  ) přesun 
tramvají číslo 9 (směr Spojovací) na Biskupcova, je to sedmá 
zastávka, odtud pěšky 500m do hostelu Marabou, 
www.hostelmarabou.cz, Černínova Praha1. Cena 2x220,-Kč, 
440,-Kč      
PŘÍCHOD  na hostel asi       11:15 
uložení zavazadel v hostelu       11:30-12:15 
svačinka – oběd na hostelu (Z vlastních zásob) 
Sraz   před hostelem       12:15 
Tramvaj číslo 16 nebo 10 směr (Divoká Šárka), výstup Palmovka (druhá zastávka).  
Přestup na metro metro B Palmovka na Náměstí Republiky 
Nebo tramvaj číslo 9 – výstup Hlavní nádraží, přestup na  
tramvaj číslo 26, 5 (směr Divoká Šárka), výstup Náměstí Republiky 
 odtud pěšky 

 ŽIDOVSKÉ MUZEUM –        13:30-15:30 
Maiselova synagoga, Staronová synagoga, 
Španělská synagoga, Židovský hřbitov 

kompletní program muzea s průvodcem, cena 88,-Kč  
po skončení přesun M ze zastávky Staroměstská na Malostranská (1zastávka),přestup na t 
22, výstup Pohořelec prohlídka okolí Strahovského kláštera, Petřína, pak dolů na Kampu 
pěšky zákoutími Nerudovy Malé Strany ke Karlovu mostu   15:30 -17:30 
rozchod na Malé Straně       17:30 – 18:30 
rozdělení do skupin          
skupina 1 (36 studentů,  4.A - 24 Nauč, Šoltésová, Lollková, Vozák, Teplanová, Čepičková, 
Kolář, Horák, Sideradis, Schwarz, Pivoňová, Hrdličková, Javůrková, Křístková, Kratochvílová, 
Adámková, Suchomelová, Hromádková, Bendová, Jurčík, Vltavská, Bajerová, Rábková, 

http://www.hostelmarabou.cz/


Beneš a  VIII.A – 12 Jurák, Kreuziger, Randýsek, Schumlyansky, Šuba, Doseděl, Vašíčková, 
Skácelová, Eliášová, Chudý, Kouřilová, Tichý ) 
sraz na stanici metra Malostranská      18:40 
přesun metrem ze stanice Malostranská na Staroměstská (1zastávka) !pozor výstup ke 
Staroměstskému náměstí, pěšky přes Staroměstské náměstí do ulice Celetná  
DIVADLO V CELETNÉ 
 
Martin McDonagh – Mrzák Inishmaanský     19:30 – 22:00 
SPOLEČNÝ PŘESUN NA HOSTEL 
Zpět na hostel metrem ze zastávky  Náměstí Republiky busem číslo 207  
Jede 22:17 a výstup Černínova přímo před hostelem   22:17-22:26 
Další 207 jede až 22:37, příjezd na hostel 22:46 
Nebo tramvaj 26 (odjezd 22:22) na zastávku Mezi Hřbitovy, přestup na tramvaj 10 výstup 

Biskupcova       22:22-22:37 
          
skupina 2 (13 studentů: VIII.A – Pospíšilová, Kozová, Solařová, Dosedělová, Kubíková, 
Vašková, Poulíková, Sedláčková, Rýznar, Štěpánová, 4.A Majerová, Horáková, Staňková) 
sraz na stanici tramvaje Malostranská     18:25 
tramvají 20 a 12 na zastávku Švandovo divadlo (22 s přestupem)     
ŠVANDOVO DIVADLO  
William Shakespeare – Hamlet      19:00 – 21:30 
SPOLEČNÝ PŘESUN NA HOSTEL 
Zpět na hostel tramvaj č.9, výstup Biskupcova    21:50-22:11 
příjezd na hostel asi         22:25 
Rozbor divadelního představení (dobrovolný), jinak osobní volno na hostelu 
VEČERKA         24:00 
 
 
 

STŘEDA   25.11. 2015 
BUDÍČEK individuální 
ROZCVIČKA   dobrovolná        6:30 – 7:30 
SNÍDANĚ společná       asi 7:30  
SRAZ   před hostelem po snídani     8:45 
Tramvaj číslo 9, výstup Národní divadlo , POZOR! tramvaj vyjíždí v  8:55 
Další T číslo 9 pak jede        9:03 
přestup na tramvaj číslo 22– výstup Břevnovskýklášter 
Tramvaj číslo 16 (stejný směr jako 9 směr Nákladové nádraží)    
– výstup Flora , přestup na metro A,      9:03 
výstup Malostranská, přestup na T 22, výstup Břevnovský klášter  
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER (prohlídka prvního mužského kláštera u nás)  10:00-11:30 
Přestávka na oběd        11:30-13:25 
SRAZ zastávka tramvaje U Kaštanu      13:25 
Tramvaj číslo 22– výstup Národní divadlo     13:28 
Komentovaná prohlídka s průvodcem      14:00-15:30 
Přesun pěšky na Vyšehrad 
Prohlídka Vyšehradu        16:00 – 17:30 



Společný přesun metro  Vyšehrad do  Muzeum  
Rozchod na Václavském náměstí      17:30-18:20 
Skupina 1:  
Sraz na Václavském náměstí na Můstku       18:30  
(6studentů + VIII.A Vašková, Poulíková, Sedláčková, Skácelová, Tichý, Šuba)  
Společný přesun do DIVADLA PALACE na Václavském náměstí )  
DIVADLO PALACE – Václavské náměstí 43 (v pasáži Jalta) 
C.S.Forester – Africká královna      19:00 – 20:45 
SPOLEČNÝ PŘESUN NA HOSTEL 
tramvaj 9 ze zastávky Vodičkova výstup Biskupcova 
 
Skupina 2:   
Sraz na Václavském náměstí na Můstku       18:20  
(19 studentů VIII A – 7 Chudý, Dosedělová, Kubíková, Solařová, Vašíčková, Kouřilová, 

Kozová, 4A – 12 Teplanová, Čepičková, Majerová, Horáková, Hrdličková, 
Staňková, Hromádková, Kolář, Bajerová, XXX, XXX, XXX ) 

pěšky ke Karlovu mostu se skupinou 3 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ, ulice  Anenské náměstí 209 
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 
V.Bódó, J.Róbert – Anamnéza      19:00 – 20:35 
(bez přestávky) 
SPOLEČNÝ PŘESUN NA HOSTEL  
Se skupinou 3 pěšky k Národnímu divadlu, zde na tramvaj 9, výstup Biskupcova 
příjezd na hostel asi         21:00 
Skupina 3:  
Sraz na Václavském náměstí na Můstku       18:20  
 (24 studentů VIII.A – 9 Jurák, Pospíšilová, Eliášová, Štěpánová, Randýsek, Schumlyanskyy, 

Rýznar, Doseděl, Kreuziger 4.A – 15 Bendová, Pivoňová, Šoltésová, Lollková, 
Kratochvílová, Křístková, Javůrková, Adámková, Beneš, Vozák, Suchomelová, 
Schwarz, Jurčík, Horák, Sideradis ) 

pěšky ke Karlovu mostu se skupinou 2 DIVADLO DISK, ulice Karlova 26 
DIVADLO DISK 
Ivan Vyrypajev – Opilí       19:30 – 21:00 
SPOLEČNÝ PŘESUN NA HOSTEL  
Se skupinou 2 pěšky k Národnímu divadlu, zde na tramvaj 9, výstup Biskupcova 
příjezd na hostel asi         22:00 
 
Večerka          24:00 
     
 

ČTVRTEK   26.11. 2015 
BUDÍČEK individuální 
ROZCVIČKA   dobrovolná, běh na Vítkov  s p. Pospíšilovou   6:30 – 7:30 
SNÍDANĚ společná       asi 7:30  
SRAZ   před hostelem po snídani      8:50 
Před odchodem je nutné sbalit všechny věci, uložit je do jedné místnosti. 
Tramvaj číslo 16– výstup Flora , přestup na metro A,    9:03 ! 
výstup Malostranská, přestup na tramvaj 22, výstup Pražský hrad 



Pražský hrad- komentovaná prohlídka     10:00-11:15 
Společná cesta přes Malostranské náměstí a Kampu 
Přesun tramvají č.12 z Malostranské výstup Veletržní palác 
ROZCHOD na Staroměstském náměstí 
PŘESTÁVKA NA OBĚD        12:15 – 13:40 
SRAZ PŘED DOMEM U ZVONU NA STAROMÁKU     13:40 
Národní galerie Anežský klášter (výstava středověkého umění)  14:00 – 16:00 
Sraz před NG         16:15 
NEBO pěšky na tramvaj 24 ze zastávky Dlouhá třída, výstup Veletržní palác 
Národní galerie -NÁRODNÍ GALERIE (sbírka umění 20.století)  14:00–16:00 
Sraz před NG         16:00 
Ze zastávky Náměstí Republiky t 26 nebo 5 na Hlavní nádraží, přestup na t 9, výstup 
Biskupcova 
SPOLEČNÝ ODJEZD NA HOSTEL  
Ze zastávky Veletržní palác tramvaj 24 na zastávku Jindřišská přestup na tramvaj číslo 9, 
výstup Biskupcova 
nebo 12 na zastávku Palmovka, směr Sídliště Řepy, přestup na tramvaj 16 a výstup 
Biskupcova       
Vyzvednutí zavazadel přesun na tramvaj číslo 9 na Hlavní nádraží 
 a odjezd z Hlavního nádraží PRAHA 
ODJEZD   Praha hl.nádraží – RegioJet     17:48 
Příjezd Olomouc       20:11 
Odjezd  Olomouc       20:37 
Příjezd   Šternberk        20:57 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUČENÍ O CHOVÁNÍ STUDENTŮ BĚHEM EXKURZE DO PRAHY 
Vzhledem k tomu, že se jedná o akci školy, jsou studenti povinni řídit se školním řádem. 
Během akce (včetně cesty do Prahy a zpět) je studentům zakázáno požívat alkohol a 
psychotropní látky, a to včetně doby jejich osobního volna. 
Studenti jsou povinni řídit se pokyny pedagogů a po dobu exkurze se chovat slušně.  
V případě jakéhokoli porušení výše uvedeného budou přestupky po návratu řešeny dle 
ustanovení školního řádu. 
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/-a s výše uvedenými pravidly chování a byl 
jsem seznámen s pokyny a programem exkurze. 


