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Děti z Budějovic si výlet do našeho kraje nemohly vynachválit
Karlovarský kraj – V polovině dubna jsme se školní družinou při ZŠ Dukelská České
Budějovice podnikli školní
výlet do Karlovarského kraje.
Navštívili jsme závod Thun,
vyrábějící světově proslulý
český porcelán. Během exkurze jsme se seznámili s tradičními postupy výroby porcelánu a přímo jsme viděli, jak
výrobky vznikají. Největší zá-

nám současnou tvorbu. „Skládání písniček není sport, ale
výpověď člověka určitých životních zkušeností. Dobrá
písnička mi musí kolovat v žilách dávno předtím, než ji přenesu na papír. Musím ji prostě cítit,“ tvrdí Jaroslav Wykrent, který je rovněž autorem básnické sbírky „Třikrát
jenom tak“, kterou jsme si přivezli do Českých Budějovic na
památku.
Každá akce přináší dětem i
nám dospělým nové poznání –
učíme se sociálním vztahům,
pravidlům, kulturním zvyklostem, potkáváme a poznáváme senzační lidi. A právě
jim patří velké poděkování.
Jménem celé naší školní skurůzné zajímavosti. V centru
lázeňského města jsme obdivovali historické budovy a honosné lázeňské domy. Procházku po místních promenádách jsme si opravdu vychutnali a nevynechali jsme
ochutnávku tradičních lázeň-

žitek však byl, když si zdobení
porcelánu mohl každý z nás
sám vyzkoušet! Ozdobený
vlastní hrneček jsme si po vypálení mohli odnést domů jako památku na úžasnou exkurzi. Naši žáci si z novorolské porcelánky Thun odnesli
mnoho důležitých poznatků a
informací, ale i nezapomenutelné zážitky. Exkurze v Nové
Roli se vydařila na jedničku!
Poté jsme zamířili do Karlových Varů, kde na nás čekali průvodci – divadelníci z
Karlovarského hudebního divadla – Kateřina Janstová a
Honza Balák. Krásné slunečné odpoledne jsme využili k
příjemné procházce po kolonádě za poznáním pramenů
léčivé vody. Díky průvodcům
jsme se dozvěděli více o pramenech, historii lázeňství i

ských oplatek.
Všichni jsme také ocenili
krásný pohled prakticky na
celé město i na Krušné hory z
místní rozhledny Diana na

Výšině přátelství, k níž jsme se
dopravili lanovkou. Odtud
jsme se vydali značenými
stezkami příjemným prostředím lázeňských lesů zpět do
města.
Výlet jsme obohatili o zážitek z návštěvy koncertu Jaroslava Wykrenta – přerovského skladatele, textaře a hudebníka. Koncert s názvem
„Hudební trojtečka“ se uskutečnil v divadle Kapsa. Zazněly nezapomenutelné hity –
Slunečnice, Pentle růžová,
Ágnes…, v doprovodu skupiny In Blue Ivana Němečka. Populární a vyhledávaný umělec Jaroslav Wykrent v programu zavzpomínal i na ve své
době úspěšný televizní cyklus
„Můj táta byl“ a představil

Předplaťte si svůj regionální Deník
a získejte jako dárek
zdarma předplatné časopisu Gurmet
Časopis Gurmet
přináší každý měsíc
skvělé recepty
a tipy.
Všechny recepty jsou originální, připravované těmi
nejlepšími profesionálními
šéfkuchaři, kuchaři a cukráři nebo kuchaři-amatéry.
Ti všichni učí vařit naše
čtenáře způsobem, který
je jednoduchý, přehledný
a dává kvalitní základ
bravurnímu zvládnutí
kulinářského umění.

Vzrůstající obliba kvalitních a nových surovin,
televizních pořadů o vaření
a kuchařských kurzů odráží
skutečnost, že lidé chtějí jíst
lépe a jinak než dříve. Proto
jim Gurmet přináší tu
nejlepší školu vaření,
která je naučí zvládnout nové
trendy v gastronomii, a nabízí
tak možnost jíst i doma stejně
dobře jako v restauraci.

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro předplatné,
které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz nebo na všech redakcích
Deníku. Nabídka platí pouze pro nové předplatitele do vyčerpání zásob.
Minimální týdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 1 rok.

Objednejte si své předplatné:
www.mojepredplatne.cz
840 336 459
ve vaší okresní redakci (viz tiráž)

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč
včetně DPH za každou započatou
minutu pro volání z pevné linky.
Volání z mobilního telefonu
dle tarifu mobilního operátora.

piny bych chtěla vyjádřit poděkování všem za úžasný přístup, děti byly naprosto nadšené! Výlet naplnil veškerá
očekávání – bohatý program,
výprava za poznáním, krásné
město, obětaví průvodci…,
nádherný koncert a především podvečerní milé setkání
s
osobností
Jaroslavem
Wykrentem…
Poděkování
náleží taktéž řediteli Divadla

dětí Liboru Balákovi, jenž se
nemalou měrou podílel na přípravě programu pro českobudějovické děti.
V Karlovarském kraji si
každý z nás našel oblíbené
místo a věřím, že následující
školní rok se do kraje lázeňství, památek i přírodních
krás opět vrátíme.
Vlasta Šťastná, vychovatelka,
ZŠ Dukelská České Budějovice

