
Návštěva Senátu České republiky a prohlídka historické Prahy 

Datum konání:   26. 9. 2016 

Místo konání:   Praha, Senát, historická Praha 

Pedagogický dozor:  Dagmar Vachová, vychovatelka DM 

Náklady:   Hrazeno klubem ASK ČR 

V pondělí 26. 9. 2016 se deset vybraných žáků z Domova mládeže SŠSŘ Brno - Bosonohy účastnilo akce 

do Prahy, kam nás na návštěvu Senátu PČR pozval náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. 

Stanislav Juránek. Do Prahy nás odvážel mikrobus a autobus firmy Bububus, protože bylo 70 účastníků 

- účastnili se členové krajského parlamentu z Ivančic, Hodonína, Jílové a my. Jel i starosta města Ivančic.  
 

 

Cesta do Prahy po dálnici trvala 4 hodiny – z důvodu oprav a kolon. Pak jsme již byli v Praze a ve 

Valdštejnském paláci, kde nás průvodkyně (po velmi důkladné prohlídce všech osob – jako na letišti) 

provedla významnými sály a vyprávěla historii Senátu i budov, zejména jsme byli nadšeni Valdštejnskou 

jízdárnou. 

 



 

Pak jsme se již vydali tramvají na Pražský hrad, tam nás zaskočila další osobní prohlídka všech 

návštěvníků – bezpečnostní složky jsou zde na vynikající úrovni. Po prohlídce jsme si prohlédli hradní 

stráž, prošli jsme nádvořím, viděli chrám Svatého Víta, přes Nerudovu ulici jsme dorazili na 

Staroměstské náměstí, mrkli na Pražský orloj, prošli se s davy přes Karlův most, hodina na občerstvení 

a pak pěšky až na Václavské náměstí, kde jsme měli v 16.00 všichni sraz pod koněm Svatého Václava, 

společná fotka na památku na krásný den v Praze a zase pěšky na nádraží, kde nás vyzvedl autobus a 

odvezl zpět do Brna, naštěstí zpáteční cesta utekla rychle, možná proto, že většina ji prospala. 

 

 

 

Vybraní žáci, kteří se této akce zúčastnili: 

 Jméno Příjmení Třída 

1. Denis Kunc MPZ-1 

2. Jaroslav Bečka TESAŘ 2 

3. Marek Klusák SM-1 

4. Patrik Maštalíř SM-3 

5. Radim Matyščák SM 2 

6. Lukáš Večeřa SP – nást. 

7. Marek Večerka SP – nást. 

8. Ondřej Košík INST. 3 

9. Jiří Hejtmánek SP – nást. 

10. Radek Nádeníček SM-3 

 

 

Zapsali: Jaroslav Bečka T2, Ondřej Košík I3 


