
Relaxační program – neděle 17.4.2016 
 

Tenis 
Místo: Tenisový klub Strakonice, Máchova 178, Srakonice, 

http://www.tkstrakonice.cz/ 

Popis: Moderní tenisová hala Tenisového klubu ve Strakonicích 

nabízí příjemné zázemí pro čtyřhry. Pro 4 hráče je vyčleněn čas 1 

hodiny.  

Potřebujete: sportovní oblečení a obuv, raketu (pokud budete mít 

zájem) a míčky Vám zapůjčíme. 

 

Komentovaná prohlídka Měšťanského pivovaru 

Strakonice a degustace ve Strakonicích vyráběných piv 
Místo: Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, 
Strakonice, http://www.pivovar-strakonice.cz/ 
 
Popis: DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. je posledním 
středním pivovarem v České republice, který je ve vlastnictví 
města. Tradice vaření piva je spojená s bohatou historií Pootaví a 
traduje se od roku 1649. Pivovar se vyznačuje tradiční výrobou piva 
z výhradně českých surovin pocházejících z oblasti Moravy a 

Žatecka. Strakonické nepasterizované pivo je vysoce kvalitním produktem, který oslovuje svou 
neotřelou chutí a barvou. Strakonický Dudák je pro své vysoké kvality již tradičně oceňován 
tuzemskými i mezinárodními cenami. Svým sortimentem plně konkuruje i velkým pivovarům.  
Prohlídka trvá cca 80 minut a její součástí je i ochutnávka několika druhů piva přímo u ležáckých 
tanků ve sklepě, každý návštěvník obdrží PET lahev Sklepáka jako dárek.  
 
 

Komentovaná prohlídka Muzea středního Pootaví 
Místo: Muzem středního Pootaví, 2. nádvoří strakonického hradu, 

Zámek 1, Strakonice, http://www.muzeum-st.cz/cs/ 

Popis: Muzeum středního Pootaví Strakonice sídlí v areálu 

strakonického hradu, který založil rod Bavorů ze Strakonic na 

soutoku řek Otavy a Volyňky v 1. čtvrtině 13. století. Areál hradu 

svou dochovalostí patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v Čechách a 

v roce 1995 jej Ministerstvo kultury prohlásilo za národní kulturní 

památku. V jedenácti sálech je návštěvníkům představena historie regionu od pravěku, přes 

http://www.pivovar-strakonice.cz/
http://www.muzeum-st.cz/cs/


středověk až po druhou polovinu 20. století. Mimořádné jsou expozice dud a dudáctví v Čechách, 

motocykly a další exponáty legendární značky ČZ či expozice připomínající Rožmberky a řád 

maltézských rytířů na Strakonicku. Lákadlem je taktéž vyhlídková hradní věž Rumpál, kapitulní síň s 

ambitem a dochovanými nástěnnými malbami ze 14. - 15. století, nově zrekonstruovaná černá 

kuchyně. 

Prohlídka trvá cca 90 minut a její součástí je (za dobrého počasí) i výstup na věž Rumpál. 

 

Minikurz fotografování 
Popis: Cca 90 minutový kurz o základních fotografických 

technikách je určen především těm, kteří s fotografováním teprve 

začínají a chtějí se naučit dělat hezké a technicky povedené fotky 

digitálním fotoaparátem. Dovolí-li to počasí, proběhne kurz 

v exteriéru – v lokacích města. Budete potřebovat svůj digitální 

fotoaparát jakékoliv značky a úrovně. Kurz bude přizpůsoben 

požadavkům přihlášených účastníků (budou osloveni předem). Kurz zajišťují Mili a Cyril Duškovi 

(fotoateliér Majluna Strakonice - http://www.majluna.cz/cs/. 

 

 

 


