
Základní škola Střelice zve žáky a veřejnost 
na návštěvu zámku a hřebčína ve Slatiňanech  

Termín: sobota 13. 5. 2017                      
Odjezd: v 8, 00 hodin od školy 
Návrat: přibližně ve 20,00 hodin 
Program: zámek Slatiňany a anglický park 
                  prohlídka stájí 
                  Švýcárna – muzeum starokladrubského vraníka 
                  Kočičí hrádek 
                  Cena: doprava  - 330,- Kč + vstupné – dospělí 205,- Kč, děti, studenti, 
                             důchodci 145,- Kč  
 

        
 
Přihlášky spolu s penězi na dopravu je třeba odevzdat do 6. března, peníze na 
vstupné do odjezdu, případně po domluvě v autobuse.  
Žáci prvního stupně pouze v doprovodu dospělé osoby, samostatně jen po 
dohodě vedoucí zájezdu s rodiči.  
Před odjezdem budou účastníkům zaslány e-maily s pokyny.  

Těšíme se na všechny výletníky  ! 

        
                                                                        
                                                                         Eva Sázavská, tel. +420737927949 
                                                                          caesara@seznam.cz 



  Zámek 
 
Původně gotická tvrz ze 14. století se během 600 let proměnila v moderní sídlo 
šlechtického rodu Auerspergů, který zámek vlastnil až do svého vymření v roce 
1942. Během prohlídky navštívíme panské patro s  reprezentačními, 
společenskými a soukromými prostorami a zázemí zámku v podobě kuchyně, 
umývárny nádobí či kotelny s tisícilitrovým bojlerem. Zámek obklopuje 
nádherný anglický park. 
 
Hřebčín 
 
Slatiňanský hřebčín je od roku 1992 součástí Národního hřebčína v Kladrubech 
nad Labem. Chová se zde starokladrubský kůň v černé barvě, tedy 
starokladrubský vraník. Uvidíme stáj plemenných hřebců, kteří jsou chováni 
v boxech a stáje plemenných klisen, které jsou bez hříbat chovány na vazných 
stájích a s hříbaty v boxech nebo ve volné stáji. V areálu a okolí hřebčína byl 
natočen český seriál Dobrá voda. 

 
 

Švýcárna 
 
Nově zrekonstruovaný objekt, který dal původně podle švýcarské horské salaše 
postavit kníže Auersperg. Dnes slouží jako interaktivní muzeum 
starokladrubského vraníka, které ocení dospělí i děti. Kromě naučné části 
muzea si zájemci vyzkouší jízdu s povozem, ustrojí si koně do postroje, navštíví 
hernu a mnoho dalších aktivit. Švýcárna drží dva rekordy zapsané v České knize 
rekordů. Prvním je největší plyšový koník, kterého obdivuje snad každý 
návštěvník a druhým je historická sbírka bičišťat. 
 
Kočičí hrádek 
 
Miniatura hradu, kterou nechala v letech 1898 – 1901 v duchu romantismu 
postavit paní Vilemína Auerspergová na hraní pro zámecké děti.  
  



 

Závazná přihláška 

Jméno a příjmení účastníka: 

Mobil (u dětí mobil rodičů i mobil, který budou mít s sebou): 

E-mail (u dětí e-mail rodičů) 

 

Závazně se přihlašuji na zájezd do Slatiňan organizovaný ZŠ Střelice 13. 5. 2017 a zavazuji 

se uhradit poplatky zmíněné na informačním letáku. 

 

V ………………………….. dne …………………..                                                    Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


