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1. den výletu 
Na nádraží ve Žďáru nad 
Sázavou jsem přišel mezi 
prvními. Už jsem se nemohl 
dočkat, co nás čeká. Jonáš 
ještě nepřišel. Je tu zatím jen 
Martin a Petr. Jonáš přišel asi ve čtvrt na osm 

a řekl nám, že už koupil lístky, 

ale ať se necháme překvapit 
kam… Mám rád cestování vlakem. 

Rozhodně je to lepší než 
autobusem. Jeli jsme něco kolem dvou a půl 

hodiny, když nám řekli, že na 
další stanici vystupujeme. 

Z vlaku se nikdy nikomu 
nechce. Je tam sranda… :D 

Dneska to ale bylo jiné. Všichni 

věděli, co nás čeká po příjezdu. 

V Čerčanech (jak jsem si 
přečetl na ceduli na zastávce) 

na nás totiž čekaly lodě. 
Nedočkavostí jsme se přímo 

klepali. Dostali jsme odbornou 

instruktáž a pak jsme konečně 

dostali lodě. 

Čerčany 



Zrovna jsme na lodi. Je to 

super. I když to jednu chvíli 

vypadalo, že se otočíme, 

nakonec jsme to zvládli. Teď 

zrovna jedeme kolem Nespek. 

Je to tu moc 
 
Pardon ale zrovna tu byl jez a 

já ho neviděl… :D 

Tak jsme první, kdo se otočil. 

 
Dlouho jsme sami nezůstali. 

Přidaly se k nám holky na 

dalším jezu… 



Už jsme v Týnci nad Sázavou. 

Blok se mi už podařilo usušit. 

Je totiž krásně a sluníčko 

přímo peče. 

Vytáhli jsme lodě na břeh a 

jdeme do kempu. 

 
Co? My tu nebudeme bydlet? 

Jonáš nám zakázal rozdělat si 

stany a řekl nám, ať jdeme za 

ním. Všichni jsou stejně 

zmatení jako já! 
Přivítal nás kastelán a ukázal 

nám místo, kde si MŮŽEME 

ROZDĚLAT STANY!!! 

 
No ne… ! My snad budeme spát 

na hradě… SUPER! 
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Na hradě nás však čekalo ještě jedno překvapení. Na prostranství pro stany totiž už jeden stan stál. Byl velký a vypadal jako středověký. Najednou z něj vyšlo několik rytířů a zamířilo rovnou k nám. Šli jsme s nimi na noční prohlídku hradu. Tam nás seznámili s jejich plánem: Celý druhý  den prý budeme luštit šifry, které nám pomohou dostat se k pokladu… :D Pak jsme s nimi povečeřeli výborný guláš a natěšení na další den jsme šli spát. 



2. den vý
letu 

Ráno hned po příjemném 

probuzení  výstřelem z děla(:D) 

jsme si došli na snídani do 

nedaleké restaurace a vydali 

jsme se „za dobrodružstvím!!!“ 

Navštívili jsme lanové centrum, 

kde na konci dráhy každý našel 

část souřadnice. Martin měl s 

sebou jako obvykle svůj mobil, 

a tak nebyl žádný problém najít 

bod, kam souřadnice směřovaly. 

Bylo to zpět na hrad, kde už 

nás čekal další úkol. 

Tentokrát jsme měli za úkol 

zasáhnout terče lukem a kuší. 

Za každý zásah jsme obdrželi 

část šifry. Po rozluštění jsme 

se konečně dozvěděli, kde 

máme poklad hledat. 

 
Tak teď už se balíme a 

vyrážíme za pokladem. Co to 

asi bude??? 

Všechna zavazadla necháváme 

na nádraží. Cesta asi nebude 

úplně krátká. 

abc def ghi 
jkl mno pqr 

stu vwx yz . 

       
       

     ┌─
──  

───┐  │
  ●  │ 

 ●│  │ 
 ●  ●  

│ 

●  │  └
───  └─

──┘  └─
──  ───

┘ Výstřel	Recording	1	



Právě přicházíme ke zřícenině 
hradu Zbořený Kostelec. Hele. 
Támhle je velká bedna… Je to 
pro nás?? 
Asi jo!!.. 
Truhla je až po okraj plná! 
 
Jsou v ní naše 

deváťácká trička. 
Jonáš nám je slibuje už 
nějakou tu dobu a 

CD s fotkami 
z těch 9 let, které jsme 
společně prožili. 

Paráda!!! 

Teď už nás čeká jen cesta v 
1724 vlakem domů. …Škoda…. 

Tak tohle byl opravdu výlet 
mých snů! Užil jsem si ho do 
poslední minuty! 
Díky… :) 



Ubytování,	stravování,	doprava	

Ø  Z	nabídek	ubytování	v	Týnci	nad	Sázavou	jsem	vybral	
ubytovnu	Bisportu,	nebo	spaní	pod	stanem	u	hradu	přímo	
v	Týnci	

Ø  Výhodnější	byla	nabídka	na	pronájem	prostoru	u	hradu	
Ø  Pokud	by	ale	pršelo,	volil	bych	variantu	v	ubytovně	
Ø  První	den	se	do	večeře	budou	účastníci	stravovat	ze	svých	

zdrojů	(na	vodě	to	ani	jinak	nejde)	
Ø  K	večeři	budou	mít	guláš,	který	jim	uvaří	skupina	historického	

šermu	Flamberg	
Ø  Další	dny	se	budou	stravovat	v	nedaleké	restauraci	
Ø  Do	Čerčan	i	zpět	z	Týnce	se	budeme	dopravovat	vlakem	
Ø  Skupinové	jízdné	pro	25	osob	stojí	5	245	Kč		



Podrobnější	informace	
v	aplikaci	Excel	

Ø  Sestavil	jsem	rozpočet	s	dvěma	různými	způsoby	
ubytování:	

	

Ø  Výhodněji	vyšla	první	možnost	spaní	ve	stanech	

Rozpočet	

Položka	 Cena	celkem	
Doprava	 5	245	Kč		
Půjčení	lodí	 4	875	Kč		
Flamberg	(historický	šerm)	 15	000	Kč		
Ubytování	 1	250	Kč		
Prohlídka	 2	000	Kč		
Snídaně	 2	500	Kč		
Lanový	park	 4	875	Kč		
Oběd	 5	000	Kč		
Trička	 6	225	Kč		
CD	s	fotografiemi	 375	Kč		
Celkem	 47	345	Kč	

Položka	 Cena	celkem	
Doprava	 5	245	Kč		
Půjčení	lodí	 4	875	Kč		
Flamberg	(historický	šerm)	 15	000	Kč		
Ubytování	 3	625	Kč		
Prohlídka	 2	000	Kč		
Snídaně	 2	500	Kč		
Lanový	park	 4	875	Kč		
Oběd	 5	000	Kč		
Trička	 6	225	Kč		
CD	s	fotografiemi	 375	Kč		
Celkem	 49	720	Kč	



ShrnuE	

Na	výletě	se	žáci	zúčastnili	zábavného,	místy	však	i	fyzicky	
náročnějšího	programu.	Téměř	celým	programem	je	
provázela	skupina	historického	šermu	Flamberg.	Vyústěním	
celého	programu	bylo	objevení	truhly	s	„pokladem“.	
	
Z	částky	50	000	Kč		zbylo	2	655	Kč.	V	případě	horšího	počasí	
by	zbylo	jen	280	Kč.	



KONEC	
Děkuji	Vám	za	pozornost	

Zobrazit	také	dokument		
v	aplikaci	Excel	

Zobrazit	také	dokument	
v	aplikaci	Word	

Zobrazit	zdroje		
informací	a	obrázků	



Zdroje	
Zdroje	obrázků:	

•  hkps://www.flamberg.cz/	
•  hkp://www.ls-kurzy.cz/fotky22844/fotos/d__vyrn_61powerpoint2010.png	
•  hkp://4.bp.blogspot.com/-gkbzOr0UzPc/TYiMjut7LNI/AAAAAAAAB2U/hDAwUDytx0/s200/128px-Microsou_Word_2010_Icon_svg.png	
•  hkp://1.bp.blogspot.com/-vayAq3t8zyw/TYiM1SI5LrI/AAAAAAAAB2c/r9aWaz0BF90/s1600/Excel_2010_icon.png	
•  hkp://www.areamobile.de/assets/handies/nokia/lumia-610/nokia-lumia-610-unboxing-39.jpg	
•  hkp://www.zelezny.cz/img/k-samba45_sudy.png	
•  hkp://www.zelezny.cz/img/k-samba52_3sed_y.png	
•  hkp://www.publicdomainpictures.net/pictures/20000/nahled/grass-background.jpg	
•  hkp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Brunt%C3%A1l,_N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD,_detail_cedule.jpg	
•  hkp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/2011-10-05_%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou_-_n%C3%A1dra%C5%BE

%C3%AD_%C4%8CD_-_%2801%29.JPG	
•  Webová	galerie:	hkps://picasaweb.google.com/brezoleum/SAZAVA2013	
•  hkp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Hrad_T%C3%BDnec_nad_S%C3%A1zavou,_z_n%C3%A1dvo%C5%99%C3%AD_(00).jpg	
•  hkp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Hrad_T%C3%BDnec_nad_S%C3%A1zavou%2C_z_n%C3%A1dvo%C5%99%C3%AD_

%2803%29.jpg	
•  Webová	galerie:	hkps://www.flamberg.cz/galerie.html	
•  hkp://www.pepa.cz/userfiles2/MARTINA/cestov%C3%A1n%C3%AD/prometheus/lanovy%20park.jpg	
•  hkp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Hostva%C5%99,_lanov%C3%BD_park_Abyss_(01).jpg	
•  hkp://www.vyletnik.cz/images/vylet/uzivatele/ml407/zboreny_kostelec-59a.JPG	

•  Návrh	trička	ZŠ	Komenského	2,	9.B	
•  Snímky	z	aplikace	MAPY	BING	pro	Windows	8	
•  Storyboard	Shapes	v	Microsou	PowerPoint	2010	
•  Vlastní	fotografie	



Zdroje	

Zdroje	informací:	
•  hkp://www.idos.cz/	
•  hkp://www.mestotynec.cz/muzeum/	
•  hkps://www.flamberg.cz/	
•  hkp://www.bisport.cz/cz/pujcovna-lodi/cenik/8	
•  hkp://www.bisport.cz/cz/lanovy-park	
•  hkp://www.bisport.cz/cz/ubytovani	

Zpět	na	obsah	
prezentace	


