Zájezd SDH do Pelhřimova a Jihlavy

V sobotu 1.12.2012 SDH Lesnice uspořádal poznávací zájezd do Muzea
kuriozit a muzea Zlatých českých ručiček a do Pivovaru Jihlava.
Sraz účastníků byl v 6:15 u hasičské zbrojnice. Odjezd byl naplánován na
6:30. Autobus přijel nasedli jsme a dle plánu v 6:30 odjeli. Celý týden jsme
s obavou sledovali předpověď počasí, měla býti kalamita, naštěstí to
rosničkářům nevyšlo, či spíše vyšlo a celý den byl krásně slunečný, sucho, cesta
tedy ideální. I vlastní jízda ubíhala v poklidu, s jednou zastávkou v Jihlavě u
benzínové pumpy jsme pokračovali do Pelhřimova. Prohlídka muzea byla
naplánována a objednána na 9:00.

V Pelhřimově jsme byli zhruba o půl deváté, dali si dva průjezdy přes
historickou část, než jsme našli místo k zaparkování. Jediný drobnější šok
(zejména pro hlavního organizátora pana Davida) nastal, když bylo muzeum
zamčené a mobilní telefon nikdo nezvedal. Naštěstí se po deseti minutách
podařilo průvodce sehnat a prohlídka mohla začít. Zajímavé již bylo umístění
muzea v jedné ze dvou bran a to Dolní (Jihlavské) bráně. Téměř jsme ho
nemohli najít a to jsme stáli hned vedle. Samotné exponáty nemá cenu
popisovat bylo jich mnoho a tak jsme zakoupili poslední vydání Knihy českých
rekordů. Ale když v muzeu rekordů, tak aspoň na obrázku jeden hasičský.

Po necelých dvou hodinách jsme se přesunuli i s průvodcem do druhého
muzea, Muzea zlatých českých ručiček, kde byly k vidění také velmi zajímavé
exponáty. Mě osobně nejvíce zaujala vyšívaná mapa Evropy, vyšíval ji muž a
trvalo mu to 2000 hodin.

A konvice na kávu též nebyla špatná.

Po prohlídce muzeí jsme se autobusem přesunuli do Jihlavy do místního
pivovaru kde jsme měli na 13:00 objednanou exkurzi.

Sám za sebe musím říci, ač nejsem přítelem takovýchto exkurzí, tak pan
průvodce v Jihlavě byl mužem na svém místě. Nejen že nám poutavě vysvětlil
historii pivovarnictví i samotného pivovaru v Jihlavě, ale neméně poutavě
přiblížil celý proces výroby piva. Neméně zajímavou informací bylo, že celý
proces výroby (po stáčírnu) zvládnou dva lidé ve směně. Nakonec došlo i
k ochutnávce, jako první byl vzorek nepasterizované jedenáctky ježka, která dle
informace získala titul nejlepší jedenáctka roku 2012. Je vyráběna klasickým,
tzv. plzeňským kvašením.

Poté jsme ochutnali vzorek piva s ovocnou příchutí, bylo to prostě jiné a tak
jsme se někteří vrátili si „spravit“ chuť douškem zmíněné jedenáctky.
Následovalo foto účastníků zájezdu

a přesun do Pivovarské restaurace, kde jsme měli na čtrnáctou hodinu
rezervaci a možnost oběda. Nutno říci, že přes klasickou českou řízkovou
autobusovou svačinu hlad po zdolání mnoha schodů v muzeu a pivovaru byl na
světě. Závěrečná část zájezdu, cesta domů, již nebyla ničím zajímavá, snad jen
tím že jsme do Lesonic přijeli v osmnáct hodin.
Závěrem:
1.Děkujeme všem za účast.

2.Děkujeme panu Davidu P. za zorganizování zájezdu a programu, panu Marku
Š. za taktéž
3.Věříme, že někdy v budoucnu se na podobný poznávací zájezd budeme moci
vypravit znovu.
4.Více fotografií si budete moci v blízké budoucnosti prohlédnout na stránkách
SDH Lesnice.
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