Nabídka pro cestovní kanceláře a agentury
léto/zima 2016

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Kolář
DCK West, družstvo
www. zazitkyunas.cz
tel. 725 045 350, 602 764 582
email: jan.kolar@post.cz

Jsme tu proto, abyste poznali region Pošumaví
Naše družstevní cestovní kancelář DCK West vznikla v dubnu roku 2013. Členy družstva jsou převážně
podnikatelé z jihozápadních Čech s různě dlouhými zkušenostmi v oblasti cestovního ruchu. Spojení
regionálních podnikatelů do jedné organizace vytvořilo příležitost pro lepší spolupráci a komunikaci s
cílem nabízet zákazníkům zajímavé, originální a propojené produkty a zájezdy převážně v
jihozápadních Čechách, v Pošumaví.

DCK West, družstvo prezentující se pod obchodní značkou „Zážitky u nás“ v současné době působí
pouze na území České republiky a orientuje se na zážitkovou turistiku pro českou klientelu. Má
zákonné pojištění proti úpadku sjednané u Union pojišťovny, a.s.

Družstevní cestovní kancelář DCK West nabízí:

- zajištění jednodenního, dvoudenního nebo vícedenního zájezdu s programem u
některého z našich členů

- nasmlouvání dopravy anebo dodání pouze programu zájezdu
- možnost kombinace s větším počtem zastávek na zajímavých místech
- možnost kombinace s dalšími vhodnými atraktivitami v regionu dle přání
objednavatele

- možnost spojit s dalšími libovolnými zážitky z naší nabídky na www.zazitkyunas.cz
- v případě vícedenních akcí zajištění ubytování
Uvedené tipy na zájezd jsou vhodné zejména pro:

-

organizované skupiny
seniory
skupiny rodin s dětmi
seniory s dětmi

Sdělte nám prosím svojí představu a my zajistíme vše potřebné dle vašeho přání. Zájezd jsme
schopni vytvořit „na klíč“, ale taktéž můžeme zajistit pouze jeho část.
Cena za zajištění zájezdu se odvíjí od požadavků objednavatele a částečně i od počtu
účastníků. Vyčíslíme ji tedy obratem na vyžádání.

1. Jezdecká stáj Legacy Buršice

Jezdecká stáj Legacy Buršice se zabývá chovem Kinských koní. Mají jich jedenáct a ve všech případech
se jedná o ušlechtilé koně s rodokmenem. Většina z nich se zúčastňuje parkurových a drezurních
závodů, parforsních honů a mnoha přehlídek, jak v ČR, tak i v zahraničí. Klisna Legacy Kinská se
umístila v anketě „O nejkrásnějšího koně České republiky 2010“ na 2. místě. Mimo jiné získala i četná
chovatelská uznání a má vlastní sportovní výkonnost.
Jezdeckou stáj vede paní Březinová s manželem, který ke každému koni poutavě vypráví nejen o jeho
životě a sportovních úspěších. Povídání o zdejších koních je tak velkým zážitkem jak pro lajky, tak pro
koňské odborníky. Březinovi se chovu koní se věnují přes 30 let. Kromě koní mají na farmě dvě kozy,
psy a několik koček, což vítají zejména ti menší návštěvníci.
Největším zážitkem na farmě je však jízda na koni, které předchází základní instruktáž, vč. správného
sedlání a odsedlání koně. Svézt se může každý. Vlastní ježdění probíhá v kroku s vedením koně
instruktorem, zkušenější nebo učenlivější klienti mohou jet sami v doprovodu instruktora na druhém
koni.
Vyjížďky na koni probíhají v nádherné krajině v okolí Buršic.

Sezóna:

léto, zima

Délka zážitku pro velké skupiny:

3 – 8 hodin

Maximální počet osob:

40

Cílová skupina:

rodiny s dětmi (ježdění je možné od 5 let)
organizované skupiny
senioři (jezdit mohou fyzicky zdatnější)

2. Farma Zelený - Šumava
Farmu s chovem mléčného a masného skotu, najdete nedaleko Sušice, uprostřed čisté šumavské
přírody. I to jí dává předpoklady nabízet ty nejkvalitnější výrobky se zárukou ekologicky nezatíženého
původu. Hospodaří se dvěma sty kusy skotu a produkuje výrobky na široký tuzemský i zahraniční trh.
Kvalita masa i mléka a šetrné hospodaření zajistilo farmě udělení certifikátu "ŠUMAVA - ORIGINÁLNÍ
PRODUKT" a označení vysoké jakosti.

Přijeďte se na vlastní oči přesvědčit, jak se žije na pošumavské farmě. Na chvilku si oddechnete od
dnešní uspěchané doby a vyzkoušíte si život mimo civilizaci. Budete si moci vyzkoušet některé běžné
práce na statku a dozvíte se spoustu zajímavostí. Uvidíte moderní dojení robotem na mléčné farmě,
chov masných plemen, malou bourárnu masa a výrobnu uzenin. Kromě prohlídky farmy vás čeká
osobní seznámení a pomazlení s některými druhy zvířat (slepice, králíci, husy, kachny...). Nebude
chybět farmářská svačinka. Na závěr si můžete porovnat, kdo z rodiny nebo přátel toho ví nejvíc o
zvířatech na statku. Domů si moho návštěvníci odnést dárkový balíček připravený Farmářskou
prodejnou v Sušici (možnost dokoupit na místě za cenu 250,- Kč).

Sezóna:

léto, zima

Délka zážitku pro velké skupiny:

3 – 8 hodin

Maximální počet osob:

40

Cílová skupina:

rodiny s dětmi
organizované skupiny
senioři

3. Za včelami do úlu
Včelí farma s výrobnou medových vín se nachází v podhůří Českého lesa na kraji lesy obklopené
vesnice Pasečnice u Domažlic. Její provoz zajišťuje Jaroslav Lstibůrek s manželkou. Chovem včel se
zabývá téměř patnáct let a navazuje tak na včelaření svého dědečka. Zpočátku produkoval med pouze
pro potřebu vlastní rodiny a přátel. Postupně ale včelek a tím i medu přibývalo, včelařit začala i jeho
manželka, a protože se většinu profesního života zabývali výrobou nápojů, zcela logicky začali
experimentovat i s kvašením medu. Oba totiž vystudovali Potravinářskou fakultu při VŠCHT se
zaměřením na nápoje vyrobené kvašením. Je lektorem Společnosti nástavkových včelařů, vyučuje na
včelařské škole, publikuje v odborných časopisech a poskytuje poradenství v oblasti kvašených nápojů.

Medovou provozovnu si s manželkou nechali zaregistrovat a následně i schválit Státní veterinární
správou. Díky tomu jsou pod poměrně přísnou kontrolou a jejich medy jsou každoročně podrobovány
rozborům na přítomnost i takových látek, jako jsou antibiotika, pesticidy, zbytky léčiv apod. Mohou tak
prokázat, že jejich medy a z nich vyrobené produkty jsou skutečně přírodního charakteru.
Včely chovají v dřevěných úlech, jejichž povrch ošetřují pouze
lněným olejem. Za kvalitou svých výrobků si mohou stát hlavně
díky tomu, že veškeré činnosti zajišťují sami. Jedná se výlučně o
ruční výrobu jako je stáčení, korkování, etiketování atd.
Korkovou zátku archivního vína zalévají včelím voskem od
vlastních včel. Dnes nabízejí široký sortiment medů různých
šarží a balení, a dále medových vín různého stáří a příchutí.
Chtějí, aby tyto jejich výrobky přinášely radost všem stejně tak
jako jim, a aby bylo jejich zákazníkům jasné, že je připravují s
láskou.
Zážitek zahrnuje prohlídku včelstev s vyprávěním o životě včel, exkurzi po provozovně a fundovaný
výklad o výrobě jedinečného kvašeného vína. Na včelí farmě je navíc možné ochutnat a poté zakoupit
různé druhy medu a kvašeného vína. Nejen děti pak jistě zaujme povídání o včelím vosku i to, jak se z
úlu dostává a poté z něj vyrábějí svíčky.

Sezóna:

léto

Délka programu pro velké skupiny:

2 hodiny

Maximální počet osob:

40

Cílová skupina:

rodiny s dětmi
organizované skupiny
senioři

4. Pohádková chalupa

Pro skupiny s dětmi nabízíme jednodenní program v pohádkové chalupě v Mlázovech u Klatov.
Rozsáhlý areál je určen zejména dětem, čeká zde na ně spousta pohádkových bytostí. Prohlídka pro
větší skupiny zahrnuje výřečného průvodce, který je zavede mezi čerty, vodníky, skřítky, strašidýlka a
jiné postavičky z pohádek.

V pohádkovém areálu pak naleznou bránu do Šumavy, prohlédnou si hrad Troškov, Rarášovu a
Šumavousovu stezku, šatlavu a věštírnu. A nejen to. Zahrají si maňáskové divadlo nebo pohádkový
golfík. Kromě toho si užijí mnoho dalších her a soutěží. U pohádkového ohniště si mohou odpočinout a
opéct něco na zub. Aby si každý návštěvník odnesl něco na památku, může navštívit ateliér, ve kterém
si užije pohádkové kreslení či vlastnoruční výrobu originálního suvenýru.

Sezóna:

léto

Délka programu pro velké skupiny:

2 - 5 hodin

Maximální počet osob:

40

Cílová skupina:

rodiny s dětmi
senioři s dětmi

5. Za tajemstvím šumavského zlata
Zlato. Tento magický kov hýbal dějinami jako epidemie. Mnoho kultur věřilo, že zlato je kov bohů. Od
starověku si tento žlutý kov přisvojovali panovníci po celém známém světě. Kdo vlastnil zlato, měl
neomezenou moc. Mnoho říší a kultur padlo jen kvůli tomuto magickému kovu. Na Šumavě se začalo
těžit už v raném středověku. Centrem byl kašpersko-horský těžební revír, s nejbohatšími nalezišti v
Amálině údolí, kterým protéká Zlatý potok. Ten se vlévá do říčky Losenice a ta mísí své vody s Otavou v
Rejštejně. Šumavské řeky, zvláště Otava, byly od pradávna zdrojem nesmírného množství zlata. Zlatá
zrnka prokazatelně putovala z primárních žil a obohacovala písky řeky Otavy v celé její délce (113km).
Pozůstatky po rýžování zlata najdeme v okolí všech osad a měst po jejím toku, protože vznikaly
původně jako rýžovnické osady.
Jaké je to najít zlatinku, zlatý písek či dokonce nuget? Vžijte se do role zlatokopů z doby zlaté horečky a
zkuste si správnou technikou rýžování najít vlastní kousek zlata. Třeba si od nás přivezete kromě
neobvyklého zážitku i třpytivý suvenýr, který vám budou přátelé obdivovat a možná i závidět.

Celým programem provádí profesionální fotograf Šumavy pan Jan Kavale, který zároveň spolupracuje
s muzeem Šumavy v Kašperských Horách. Zná historii těžby šumavského zlata, včetně praktických
zkušeností s rýžováním tohoto drahého kovu. Tomuto koníčku se věnoval také v severní Americe,
Austrálii a na Novém Zélandě.
Program zahrnuje profesionálního průvodce po celou dobu akce, vstup do štol, 1x snídani, 2x oběd, 1x
večeři, vstup do muzea Šumavy v Kašperských Horách, rýžování zlata za odborné asistence, ubytování
ve wellness hotelu v Soběšicích, vstup do muzea v Horažďovicích, společné foto celé skupiny, suvenýr
ve formě alespoň jedné zlatěnky (dle úspěšnosti rýžování), fotodokumentaci celé akce.

Sezóna:

léto

Délka programu pro velké skupiny:

2 dny

Maximální počet osob:

40

Cílová skupina:

rodiny s dětmi
organizované skupiny
senioři

6. Jezuitské Klatovy a tlustý mnich
Pro milovníky historie a krásné barokní architektury jsme pro vás připravili zájezd zaměřený na
klatovské jezuitské stavby s malým zpestřením, a to s návštěvou opravdového řezníka. Účastníci
zájezdu si nejprve prohlédnou bývalou jezuitskou kolej, kde se dozvědí mnoho o historii jezuitů
v Klatovech. Dále se spojovacím zaskleným můstkem – „rampouchem“ od architektky Evy Jiřičné vydají
přímo do sakristie jezuitského kostela, která je běžně veřejnosti nepřístupná. V kostele čeká
návštěvníky poutavé vyprávění o jeho minulosti a zajímavém interiéru. Tento kostel se v naší vlasti
nejvíce svým vzhledem přiblížil svému římského vzoru, jezuitskému chrámu Il Gesú. Na stavbě kostela
se podíleli čtyři velmi slavní architekti barokního období – Karlo Lurago, Domenico Orsi, Kryštof
Dientzenhofer a Kilián Ignác Dientzenhofer.
Po prohlídce kostela se návštěvníci vypraví do katakomb, kde jsou pohřbeni mniši nebo donátoři
jezuitského řádu. Expozice je instalována v původních prostorách krypt a jezuitského gymnázia.
Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov. Kromě dobových listin, historických
předmětů, modelů staveb či dokumentárních filmů uvidí návštěvníci také hrobku Koců z Dobrše,
cisternu na vodu i systém spouštění rakve do původně nepřístupných krypt. Pietní prostory, kde
spočívají mumifikovaná těla, doplňuje seznam pochovaných a panel s nákresem ventilačního systému.
Příběh jezuitských Klatov poté zakončíme v barokní lékárně. Zařízení lékárny pochází z roku 1773 a je
tak nejstarší dochovanou lékárnou u nás.

Provoz lékárny se udržel až do roku 1966, poté byl interiér upraven jako lékárnické muzeum.

Součástí zájezdu je také návštěva opravdového řezníka, pana Jiřího Štěpánka, který svým vzhledem i
výřečností musí být jistojistě vzdáleným potomkem tehdejšího jezuitského kuchaře. Návštěvníkům
ukáže spoustu užitečných tipů a rad, díky kterým si budou moci doma udělat své vlastní špekáčky nebo
klobásky. Naučí se, jak správně pracovat s masem, jak se vyrábí masné výrobky a čeká je také
občerstvení – klobása či přesnídávková polévka starých jezuitů.

Sezóna:

léto, zima

Délka programu pro velké skupiny:

6 hodin

Maximální počet osob:

40

Cílová skupina:

organizované skupiny
senioři

7. Krajem kněžny Káči s cykloprůvodcem
Krajina mezi Horažďovicemi, Sušicí a Javorníkem pozvolna se svažující ke zlatonosné Otavě je díky
množství zajímavých míst a nádherným výhledům přes celé údolí k hradu Rabí a šumavským
hřebenům jednou z nejkrásnějších částí Pošumaví. Na kole si tu najde své každý cyklista od těch
pohodlnějších, kteří dají přednost Otavské stezce, až po bikery, kteří se rádi projedou lesy mezi
Javorníkem a Ždánovem. Zvídavý cykloturista tu ale objeví mnoho pěkných míst. A co teprve, když se
na výlet na kole vydáte s cykloprůvodcem. Kraj, který byl dříve rozsáhlým panstvím Lamberků, je
spojen s příběhem téměř pohádkovým. Po stopách lásky šlechtice a jeho neurozené milé na kole
projedete s průvodcem kolem mokrých orchidejových luk, nakouknete do Strašínské jeskyně a
prohlédnete si žihobecký zámek Lamberků i se zámeckým parkem a muzeem. V Nezamyslicích se po
prohlídce nádherné Lamberské hrobky a Muzea kostelů můžete najíst ve vyhlášené hospodě u Kopů s
tradiční staročeskou kuchyní. Vlídné tempo, pěkné cesty a nádherné výhledy po Pošumaví ve vás jistě
zanechají nezapomenutelný zážitek.

Zážitek průvodcuje Radka ŽÁKOVÁ, editorka regionálního informačního cykloportálu
www.plzenskonakole.cz a členka pracovního týmu národního cyklokoordinátora.. Na Plzeňsku
organizuje oblíbené pravidelné cykloprohlídky – vyjížďky na kole s průvodcem za místními
zajímavostmi.

Sezóna:

léto

Délka programu pro velké skupiny:

8 hodin

Maximální počet osob:

50

Cílová skupina:

organizované skupiny
rodiny s dětmi (děti od 13 let)

