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POZNÁVACÍ VÝLET  
„Za (nejen) historickými prameny a legendami“. 



PROGRAM KONFERENCE 

 

ÚTERÝ 
21. 6. 2022 

10:00 – 18:00 Poznávací výlet po regionu Dolní Poohří „Za (nejen) historickými prameny a 
legendami“. 
 
Poznávací výlet po regionu Dolního Poohří začneme na smluveném místě 
v Lounech v 10:00 odjezdem autobusu. A jak už bývá naším zvykem, odvezeme Vás 
na výlet do opačného koutu regionu, než kde se konference bude konat. I proto 
autobus pojede nejprve do Klášterce nad Ohří.  
V Klášterci vystoupíme u zámeckého parku a krátkou procházkou dojdeme přímo 
na zámek. Zde nás bude v 11:00 čekat prohlídka okruhu Atraktivity. Tento okruh 
zavede návštěvníky do světa středověku, představí život v klášteře, ve městě, na 
vsi i na hradě. Proč se vlastně Klášterec jmenuje Klášterec? Kdy a jak byly založeny 
hrady v okolí a proč nás dodnes tak fascinují? Jak vypadalo selské stavení a jak dům 
ve městě? Zámecké vězení a hladomorna odhalí historii soudnictví a hrdelního 
práva městečka Klášterce nad Ohří. 
Interaktivní okruh plný zábavy, ale i poučení je umístěný ve sklepních prostorách 
jižního křídla zámku. 
Ze zámku se poté přesuneme do areálu Lázní Evženie. Areál si prohlédneme, a více 
se dozvíme i na samotné konferenci. Zájemci budou moci ochutnat minerální 
prameny zde stáčené. Tedy, máte-li vlastní pítko, jistě ho upotřebíte.  
Po krátké zastávce v kláštereckých lázních se přesuneme autobusem do 
nedalekého Perštejna, kde nás čeká prohlídka pivovaru Chalupník a následně 
oběd. 
Po společném obědě opět nasedneme do autobusu a pojedeme do cca 15 km 
vzdálené Kadaně. Zde se nejprve zastavíme ve Františkánském klášteře. Při 
prohlídce se dozvíme, jak žili Františkáni ve své době, např. jak velké měli pokoje, 
ale uvidíme toho mnohem víc. V areálu „Františkánu“ jsou i městské vinice a město 
si vyrábí i své vlastní víno. 
Na konec výletu Vám v rámci „city tour“ ukážeme historické centrum města 
Kadaně, povyprávíme o některých kadaňských legendách, ukážeme nejužší 
pojmenovanou uličku v České republice, hradební systém (tzv. parkány) 
s výhledem na nábřeží Maxipsa Fíka s replikou Staroměstského orloje. Nebude 
chybět ani točená zmrzlina případně káva na náměstí. 
Tím náš výlet zakončíme a pojedeme zpět do Loun, kde cca mezi 19:00-20:00 začne 
společenský večer účastníků.  

 
 

19:00 Společenský večer ve stylovém „sklepním“ salonku restaurace a hotelu Černý 
kůň s rautem a komentovanou degustací vulkanických vín z vinařství Wilomenna 
v Chlumčanech u Loun. 
Od 21 do 23:00 bude hudbou dokreslovat naše posezení živá kapela „Máme jen 
sebe“. 
Chystáme pro Vás i jedno překvapení s nočním výhledem na město Louny. 


