LODÍ DO AMERIKY (Vítková, Neumanová)
Sedím v přístavu a pozoruji přijíždějící lodě. Z lodích vycházejí otroci. Každý nese pytel na
zádech. Jejich tmavá pleť kontrastuje s modrým mořem. Po dlouhé cestě z Afriky jsou jistě
vyčerpaní, ale i přes to je ještě čeká dlouhá cesta. Pod vedením Williama Bradforda jsou
odvezeni do měst za účelem sloužit. Vytahuji z kapsy dopis. Nedávno mi přišel. Je od mého
věrného přítele Sebastiana Brandta. I přesto, že kolonizujeme stejnou zemi, nestýkáme se.
Píše o smrti svého bratra a ženy, o práci a o krásách a útrapách této strastiplné země.
(Mapa Ameriky 1600)

„Indiáni vám nabízejí, abyste s nimi sdíleli vše, co
mají, a projevují tolik lásky, jako by dávali i své
srdce. Stačí však 50 mužů, aby byli podmaněni a
přinuceni k čemukoliv, co by si kdo zamanul.”
Kryštof Kolumbus 1492
První dům byl postaven 25.12 1620. Byla tuhá
zima, při níž někteří kolonisté zemřeli. O deset let později se
začali kolonie rozrůstat a Plymouth (první město v Americe) měl 300 obyvatel a v roce 1637
jich bylo téměř 500.
První díkůvzdání v Americe

V rohovém kamenném domku na kraji přístavu prodává pohublá
žena (puritánka) kukuřici a fazole. Děti si hrají na prašné cestě s
kousky kůže. Podle křiku poznám, že otroci se vracejí zpět na lodě s
bednami rumu, kůží a tabáku. V dálce vidím z východu blížící se lodě.
Vezou drahé látky a desítky koní. Začíná se stmívat a já se vracím
zpátky domů. Lodě splývají s mořem.

Amerika v 17. století (Mucha, Koubek)
Píše se rok 1625…
Právě teď stojíme v Novém Amsterdamu, který zrovna vznikl a bude
později nazván New York. Dnes si připomínáme slova Kryštofa
Kolumba, který před 163 lety připlul do Ameriky, když se vrátil se 7
otroky z 20 a řekl:
„Indiáni vám nabízejí, abyste s nimi sdíleli vše, co mají, a projevují
tolik lásky, jako by dávali i své srdce. Stačí však padesát mužů, aby
byli podmaněni a přinuceni k čemukoliv, co by si kdo zamanul.“
Tato slova byla dříve v pořádku, ale v roce 2020 budou tato slova chladnokrevná.
Kryštof odplul znovu do Ameriky, ale tentokrát s sebou víc než 1200 vojáků vyzbrojených puškami,
meči, děly a bojovými psy. Nejel na žádnou dovolenou, protože Disney World tehdy ještě neexistoval.
Šlo mu o lov na otroky se vším všudy. V lodích se přepravovali kmeny původních obyvatelů Ameriky
(např: Mohykáni a Apačové, …). V jedné lodi se přepravovalo 20 původních obyvatel a do konce
plavby do Anglie a Španělska
Žáci sedmých tříd si pak měli vybrat z jednu probíraných říší a vytvořit leták, kterým by do vybrané
říše nalákali některé turisty.

Jakub Hošek

Natálie Musilová

Lukáš Oliva

PLAVBA S VIKINGY

NECHTE SE ZABÍT UNÁŠET PROUDEM VLN
NAŠE PŘÍŠERNÁ PLAVBA OBSAHUJE TO
NEJLEPŠÍ CO JSTE KDY MOHLI JÍST A
NEJHORŠÍ PODPALUBÍ. NEUSTÁLE BUDE
PO CELOU DOBU NAŠÍ PLAVBY NA VÁS
DOHLÍŽET JEDEN ZE ZAMĚSTNANCŮ ABY
JSTE NEUDĚLALI
ZOUFALSTVÍM
SEBEVRAŽDU. ZÁCHODY
MOC NEVYDRŽÍ. A
HYGIENA NENÍ JEŠTĚ
OBJEVENA.
ZA VZNĚTLIVOST
ZAMĚSTNANCŮ
NERUČÍME.

CENA:

JÍDLO POCTIVĚ RUČNĚ NAKRADENÉ
KTERÉ SI MUSÍTE PŘIPRAVIT SAMI.

ŽIVOT

MOŽNOSTI USMRCENÍ
NA NAŠÍ PLAVBĚ: MOR,
VRAŽDA, UTOPENÍ,
SEŽRÁNí,
ZPOPELNĚNí, STÁŘÍM,
RÝMA……

OSKUBEMVAS.CZ
PENÍZE (ŽIVOTY) NEVRACÍME

Tomáš Koliandr

Mimořádné cestování časem!!!
Nabízíme exkurzi do Franské říše, ve které vás provede
světoznámý Karel Veliký. Uvidíte život prostých
vesničanů i blahobyt vážených císařů. Uvidíte další
známe osobnosti např. Chlodvíka, Karle Martela ad.
Nebo spatříte bitvu u Poitiers a mnoho dalšího.
Kdy? Od 1.listopadu až do 30. listopadu
Kde? Sraz ve Zvoli u kostela sv. Markéty
V kolik? Vždy od 10:00 do 12:00
Cena? 100 kč za příplatek 50 kč se můžete zúčastnit
ochutnávky jídel.
Cestovní kancelář: Houk Fouk.

Ema Horská, Pema Lodrová

Prožijte den s Karlem Velikým

Prožijte nezapomenutelný zážitek
Po dobu 24 hodin stůjte po boku jednoho
z nejznámějších vladařů Karla Velikého.

Jeďte na lov

Jezte po boku
panovníků

Zjistěte co se ve středověku
nejvíce lovilo, a co lovil nejraději Jeden z nejlepších
Karel Veliký?
gastronomických zážitků
které si jen dovedete
představit. Tolik jídla kolik si
jen budete přát.

3 500,-na osobu

Prohlídka sídla
Prohlédněte si celé sídlo které obívá
Karel Veliký.Neopakovatelná
příležitost podívat se v jaké loznici
spal panovník, oproti té ve které
spala služka.

www.nejlepší zážitky.cz
Na čísle 666 13 13 6 zavolejte a domluvíme vám ten nejlepší zážitek na světě.

