Na výlety se hlaste vyplněním registračního formuláře na
http://www.portapraga.cz/ emailem nebo telefonicky na
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Vážení příznivci agentury Porta Praga,
nejen pro Vás jsme si na rok 2019 opět připravili řadu jednodenních výletů
po ČR a v příhraničí. Společně budeme objevovat architektonické,
historické a přírodní zajímavosti a krásy, které mnohdy zůstávají ostatním
turistům skryty. Do katalogu jsme zařadili nejen některá známá místa, ale i
drobné stavby, vesničky či přírodní lokality. V tomto roce se pak s námi
můžete rovněž vydat poznávat nejednu z památek UNESCO nejen v ČR.
Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2019
Eva Havlovcová a kolektiv průvodců agentury Porta Praga
Jak se na výlet přihlásit?
1. Vyplněním krátkého registračního formuláře na stránkách:
http://www.portapraga.cz/
2. Na emailové adrese evahavlovcova@seznam.cz
3. Telefonicky na 721 769 586 či pevnou linku 281 911 056
4. Písemně na adresu: PhDr. Eva Havlovcová, Kpt. Stránského 979,
Praha 9 – Černý Most 198 00
Odkud odjíţdíme?
Odjezdové stání se nachází v ul. Na Florenci naproti č.p. 1332/23.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4364208&y=50.0893603&z=17&source=
addr&id=8939391
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Co zahrnuje cena výletu?
Cena zahrnuje dopravu a odborného průvodce. V ceně není zahrnuto
vstupné do objektů ani pojištění (a to ani na výlety mimo území ČR). V
případě, že jsou v ceně výletu zahrnuty i další služby, je to vždy u výletu
uvedeno.
Kdo jsou naši průvodci?
Průvodci našich výletů mají za sebou mnohaletou praxi v historických či
obdobných kulturních institucích a budou se snažit přiblížit Vám daný
region a jeho historii.
Kdy se výlet ruší?
Vyhrazujeme si právo v případě malého počtu zájemců výlet zrušit.
Rovněž v případě absolutně nepříznivých přírodních či jiných podmínek
si vyhrazujeme právo výlet zrušit, nabídnout náhradní termín nebo
změnit jeho trasu. Těm, kteří zaplatili, budou peníze poslány zpět poštou
nebo na uvedený účet, popř. převedeny na jiný výlet s částečným
doplacením nebo vrácením ceny. Vyhrazujeme si rovněž právo úpravy
ceny výletu v případě výrazného vzestupu ceny nafty.
Jaké jsou storno podmínky?
Účast na výletu lze zrušit emailem, osobně nebo telefonicky, a to za
těchto podmínek:
V době:
více neţ 30 kalendářních dnů před konáním storno poplatek 15 % ceny
výletu
30– 15 kalendářních dnů před konáním storno poplatek 25 % ceny
výletu
14 – 8 kalendářních dnů před konáním storno poplatek 50 % ceny výletu
7 – 0 kalendářních dnů před konáním storno poplatek 100 % ceny výletu
Pod pojmem kalendářní den se rozumí i dny pracovního klidu a volna.
Na výlet si lze zajistit náhradníka, který přijde na místo odjezdu s
původním dokladem o zaplacení a změnu osoby nahlásí průvodci.
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Výlet č.1/2019
6.4.2019
Českolipsko: mozaika předpolí Luţických hor
Zahrádky – Česká Lípa – Lindava – Zákupy – Sloup
Českolipsko sice není klasickou výletní oblastí, ale o to víc vás může
překvapit. Začátek výletu bude patřit vodě. Nejprve se podíváme na
unikátní vodní díla středověku a následně se budeme věnovat
zajímavým příběhům tropických ryb v ojedinělé akvarijní expozici
v České Lípě. V Lindavě se podíváme do známé sklárny. Na
zákupském zámku zavzpomínáme na habsburské vládce a ve
Sloupu si připomeneme, že i v této části Čech se nacházejí unikátní
pískovcové skály, na jedné z nich pak trůní známý hrad, později
poustevna.
Číslo výletu: 1/2019
Datum: 6.4.2019
Odjezd: 7:30
Cena: 630 Kč
Těší se na vás průvodce RNDr.Lukáš Nekolný!
Výlet č.2/2019
13.4.2019
Francouzská šlechta v severních Čechách
Sychrov-Hrubý Rohozec- Dlaskův statek
Vypravíme se po stopách významných francouzských šlechtických
rodů, které se usadily v Čechách. Na úvod se seznámíme s původně
bretonským rodem Rohanů, na jejichž honosném sídle, zámku
Sychrov, který je unikátním příkladem novogotického šlechtického
sídla, začne naše putování. To nás zavede i na sídlo rodu Des Fours
Walderode zámek Hrubý Rohozec, kde navštívíme interiéry, které
si uchovaly původní vzhled z doby jeho posledních majitelů. Z
nádherných a přepychových zámeckých apartmá se však přesuneme
i k prostší lidové architektuře na Dlaskově statku, který je typickou
ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu.
Číslo výletu: 2/2019
Datum: 13.4.2019 Odjezd: 8:00 hod.
Cena: 580 Kč
Těší se na Vás průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová!
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Výlet č.3/2019
21.4.2019
Velikonoce v Luţici: Jízda tichých křiţáků
Wittichenau-Rosenthal- Marienstern –Bautzen- Marienthal
Mimořádným zážitkem jsou velikonoční jezdecká procesí v Luţici.
Na velikonoční neděli usedají černě odění muži s cylindry na
vyšňořené koně, za zpěvu písní oznamujících Kristovo
zmrtvýchvstání se vydávají do sousedních vesnic. V katolické části
Horní Lužice se takto každoročně vypraví 9 různých procesí s až 1
700 jezdci. V rámci setkávání s průvody navštívíme rodiště sochaře
Matěje Jäckla obec Wittichenau, zajímavý jednotný hřbitov
v Ralbitz a poutní kostel v Rosenthalu. České barokní umělce si
připomeneme v cisterciáckém klášteře Marienstern, naopak s
lužickosrbskou kulturou se seznámíme v muzeu ve městě Bautzen.
Na závěr se ještě zastavíme u cisterciaček v klášteře v Marienthalu
u obce Ostritz. Do Prahy se vrátíme mezi 20. a 21.00.
Číslo výletu: 3/2019
Datum: 21.4. 2019
Odjezd: 6:00
Cena: 850 Kč (+ s sebou na vstupné cca 10 Euro).
Těší se na vás průvodkyně Miroslava Gášková!
Výlet č.4/2019
27.4. 2019
Olomoucko
Olomouc–Náměšť na Hané–Mladečské jeskyně–Bílá Lhota – Svatý Kopeček
Olomoucko nabízí pestrý mix pamětihodností dějinných i
přírodních. Arcibiskupský palác je přitažlivý nejen svými interiéry,
ale je též místem, kde František Josef I. nastoupil v roce 1848 na trůn.
Stavebním „kruhovým unikátem“ je francouzskou architekturou
ovlivněný zámek v Náměšti na Hané s přebohatými sbírkami. Naši
pozornost si zaslouží též Mladečské jeskyně v chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví. Kromě krápníkové výzdoby a
působivých prostor nechybí tajuplné pohřebiště a kosti pravěkých
zvířat. Osvěžíme se v zámeckém parku Bílá Lhota. V tomto
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arboretu, které bylo vyhlášeno národní přírodní památkou, se
pěstuje a představuje na 300 druhů vzácných dřevin. Na závěr
našeho putování Olomouckem nemůže chybět zastávka na symbolu
celého kraje: na Svatém Kopečku.
Číslo výletu: 4/2019
Datum: 27.4. 2019
Odjezd: 6:15
Cena: 920 Kč
Těší se na vás průvodce Mgr. Jan Kvirenc!
Výlet č. 5/2019
4.5.2019
Poznejte Lednicko-valtický areál památku UNESCO
Lednice - Valtice
Náš dnešní výlet nás zavede na místo, které patří k turisticky
nejvyhledávanějším místům Moravy - památka UNESCO.
Prohlédneme si Lednický zámek a vydáme se pěšky půvabnou
zahradou směrem k minaretu. Tam nasedneme na lodičky a
projedeme se k dalšímu z míst – Janovu hradu. Odtud se pěšky
vrátíme k zámku a po cestě ještě navštívíme krásný skleník, chloubu
zdejší zahrady. Součástí našeho výletu bude i návštěva Valtického
zámku.
Číslo výletu: 5/2019
Datum: 4.5.2019
Odjezd: 6:00 hod.
Cena: 900 Kč (+ jízdné na loď cca 160 Kč)
Těší se na Vás průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová!
Výlet č.6/2019
11.5.2019
Za krásami jiţních Čech s plavbou pod nejstarším kamenným
mostem u nás
České Budějovice-Hluboká nad Vltavou-lovecký zámek Ohrada-Písek
Město České Budějovice bylo založeno králem Přemyslem
Otakarem I. roku 1265. Prohlédneme si náměstí, které se rozlohou
1,7 ha řadí k jedněm z největších u nás, a z výšky renesanční Černé
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věţe dohlédneme při dobrém počasí až na Novohradské hory.
Dalším zastavením bude zámek Hluboká nad Vltavou s interiéry
přestavěnými ve stylu tudorovské gotiky. Navštívíme také
nedaleký zámeček Ohrada, který je pravděpodobně jedním z
nejstarších loveckých muzeí na světě. V závěru výletu zajedeme do
města Písek, kde kromě Píseckého hradu a malebného náměstí
uvidíme nejstarší dochovaný kamenný most. Tento skvost budeme
moci obdivovat z lodiček při poutavém povídání odborníka na toto
dílo. V tento čas bude ve městě rovněž probíhat stavění
pohádkových bytostí z písku tzv. Cipískoviště.
Číslo výletu: 6/2019
Datum: 11.5. 2019
Odjezd: 7:00
Cena: 670 Kč (+plavba lodičkami v Písku, není zahrnuta v ceně)
Těší se na vás průvodkyně Viktorie Králová!
Výlet č.7/2019
12.5.2019
Za pokladem hraběte Chamaré
Kostelec nad Orlicí - Doudleby - Potštejn
Nejmladším stavbou na cestě podél Divoké Orlice bude empírový
zámek v Kostelci nad Orlicí postavený pro hraběte Josefa Kinského.
Po vrácení rodině Kinských proběhla rekonstrukce a od r. 2012 je
zámek přístupný veřejnosti. Renesanční doudlebský zámek
postavil Mikuláš Starší z Bubna a téměř celou dobu své
existence patřil tomuto rodu, v jehož majetku zůstává i po smrti paní
Eleonory Dujkové, hraběnky z Bubna-Litic. Vnitřní nádvoří zámku s
arkádami i mimořádná sgrafitová výzdoba zaujala režiséra J.
Jakubiska, který zde natáčel film Bathory. Nový zámek v Potštejně je
barokní stavba postavená na místě poplužního dvora. Později jej
koupil Jan Ludvík Harbuval Chamaré a právě jednoho z jeho
potomků, okouzlila legenda o pokladu. Jeho hledačským zápalem se
nechal inspirovat Alois Jirásek v románu Poklad.
Číslo výletu: 7/2019
Datum: 12.5.2019
Odjezd: 6:30
Cena: 680 Kč
Těší se na vás průvodkyně ing. Ludmila Prokůpková!
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Výlet č. 8/2019
18.5.2019
Za rodem Gryspeků a na zámky západních Čech
Kralovice- Mariánská Týnice-Rabštejn nad Střelou- Manětín
V Kralovicích navštívíme kostel svatého Petra a Pavla, který byl
renesančně přestavěn Floriánem Gryspekem a jehož součástí je
hřbitovní kaple s hrobkou, kde se nacházejí mumie této rodiny s
menší expozicí o její historii. Mariánská Týnice patří ke skvostům
barokní architektury západních Čech. Poutní místo postavené
podle plánů architekta J. B. Santiniho bylo do původní podoby
rekonstruováno v letech 1993-2010. Romantický zámek Rabštejn
nad Střelou se pomalu otevírá veřejnosti, a my budeme mít
jedinečnou moţnost navštívit jej během komentované prohlídky.
Při prohlídce zámku Manětín si návštěvníci prohlédnou místnosti
spojené především s historií Karla Maxmiliána Lažanského a jeho
ženy. Zámecká knihovna, čítající více než 5000 svazků, patří do
rozsáhlého fondu knižních sbírek pod správou Národního muzea.
Číslo výletu: 8/2019
Datum:18.5.2019
Odjezd: 7:00
Cena: 600 Kč
Těší se na Vás průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová!
Výlet č.9/2019
19.5.2019
Filmová Telč a kafkovská Třešť
Telč-Třešť-Dačice
Poznejte Telč jako filmové město, kde se natáčela legendární
pohádka Pyšná princezna, poetická komedie Až přijde kocour či
tragikomedie Výlet. Navštívíme jedinečný architektonický skvost,
jemuž dominuje renesanční zámek a náměstí. Město bylo roku 1992
zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Dále se podíváme do nedaleké Třešti, do domu, kde
pobýval známý spisovatel Franz Kafka na prázdninách a inspiroval
se pro napsání povídky Venkovský lékař. Uvidíme ţidovskou čtvrť,
bývalou židovskou synagogu a magický židovský hřbitov. Výlet
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zakončíme na zámku v Dačicích v zámecké kavárně, v místě, které
se proslavilo vynálezem – kostkou cukru.
Číslo výletu: 9/2019
Datum: 19.5.2019
Odjezd: 7:00
Cena: 740 Kč
Těší se na vás průvodkyně Mgr. Alice Aronová, PhD. !
Výlet č.10/2019
25.5.2019
Město tří řek: Pasov
Pasov
Jihobavorské město s vazbami na české dějiny se nachází na
soutoku tří řek: tmavě rašelinové řeky Ilz, modrého Dunaje a
zeleného ledovcového Innu. Z Horního hradu, který oslaví tento rok
800 let od založení, si vychutnáme pozvolné mísení barev
jednotlivých proudů končící až daleko za soutokem. Kolem Dolního
hradu se dostaneme do Starého města s hlavními památkami:
gotickou Starou radnicí, Dómem sv. Štěpána (dílo architekta Carla
Luraga), farním kostelem sv. Pavla, věhlasným Muzeem skla a
dalšími. Návštěvu města si můžete zpestřit půlhodinovým
varhanním koncertem v Dómu, kde si můžeme vyslechnout
největší varhany na světě čítající 17 974 píšťal, nebo plavbou
"bavorskými Benátkami" (na varhanní koncert i plavbu lodí je třeba
se předem závazně nahlásit v přihlášce na výlet). Se zájemci
podnikneme výstup poutními schody do areálu Mariahilf k Pasovské
madoně. Do Prahy se vrátíme mezi 21. a 22. hodinou.
Číslo výletu: 10/2019
Datum: 25.5. 2019
Odjezd: 6:00
Cena: 830 Kč (+ s sebou na vstupné cca 12 Euro+ cca 5 Euro na
koncert v Dómu+cca 9,5 Euro za plavbu lodí).
Těší se na vás průvodkyně Miroslava Gášková!
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Výlet č.11/2019
1.6.2019
Litomyšl známá i neznámá.
Litomyšl-Nedošínský háj -Kozlov
Město Litomyšl, bohaté na historii, slavné obyvatele a návštěvníky i
malebné památky, můžeme objevovat znovu a znovu. Krátce se
projdeme i po naučné stezce Nedošínským hájem. A aby těch
„slavných“ nebylo málo, navštívíme i nedaleký Kozlov, kde je
zpřístupněn interiér zajímavé chalupy, kde se potkávají příběhy
rodiny Vejrychových, Maxe Švabinského, ale i hostů, jako byl např.
Bohuslav Martinů a dalších.
Číslo výletu: 11/2019
Datum: 1.6.2019
Odjezd: 7:30
Cena: 700 Kč
Těší se na vás průvodkyně Mgr. Jaroslava Náprstková!
Výlet č.12/2019
8.6.2019
Moravskobudějovicko
Jaroměřice nad Rokytnou-Moravské Budějovice–Jemnice– Nová Říše
Vydejme se poznat Moravské Budějovice a jejich okolí, které značně
ovlivňovalo nedaleké Rakousko. To zaznamenáme při návštěvě
zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, jehož barokní projekt
vypracoval rakouský architekt J. Prandtauer. S městem je svázán i
básník O. Březina, v jehož památníku se zastavíme. V Moravských
Budějovicích si prohlédneme historické centrum, kde navštívíme
muzeum řemesel v masných krámech, i významnou románskou
památku-rotundu sv. Michala. S románským slohem se setkáme i u
kostela sv. Jakuba Většího v Jemnici, jinak bývalém horním
městečku s řadou památek i s pozůstatky hradeb. Cestou zpět
navštívíme premonstrátský klášter Nová Říše a v kostele sv. Petra a
Pavla si prohlédneme fresky slavného J. L. Krackera.
Číslo výletu: 12/2019
Datum: 8.6. 2019
Odjezd: 6:30
Cena: 750 Kč
Těší se na vás průvodkyně PhDr. Jarmila Škochová!
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Výlet č. 13/2019
9.6.2019
Nejen za templáři na Moravu
Rosice – Řeznovice – Templštejn - Čejkovice
Během našeho výletu se budeme zajímat o tajuplný řád templářů.
Nicméně prvním naším cílem bude jeden z mála známých
moravských zámeckých areálů v Rosicích. V Řeznovicích se
podíváme do zdejšího románského kostela sv. Petra a Pavla z 12.st.,
jehož vztah k templářům naznačují určité důkazy. Vydáme se i na
hrad Templštejn, který byl prokazatelně templářským majetkem
(procházka cca 3 km). Naše putování zakončíme v Čejkovicích,
které byly dokonce jedním z nejpřednějších templářských domů v
provincii Čechy, Morava a Rakousy. Prohlédneme si Templářské
sklepy Čejkovice a ochutnáme a případně si i koupíme s sebou
výborné víno. A zavítáme i do zdejší bio zahrady firmy Sonnentor
při příležitosti Festivalu otevřených zahrad. Budeme tak moci
nahlédnout do Bylinkové zahrady sv. Hildegardy, v Bylinkovém
ráji objevit kouzlo zrození nálevového sáčku čaje a rozhlédnout
se do malebného okolí z místní Vyhlídky na výsluní.
Číslo výletu: 13/2019
Datum:9.6.2019
Odjezd: 6:00 hod
Cena: 880 Kč (+cca 150 Kč prohlídka Templářských sklepů
s ochutnávkou 4 vzorků vín)
Těší se na Vás průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová!
Výlet č.14/2019
15.6.2019
Celodenní Kroměříţ
Kroměříž
Hanácké Athény, jak bývá Kroměříži přezdíváno, je místo
mimořádně bohaté svou historií, hrdé na množství památek i
význačné osobnosti. Centrem původně biskupského města z 12. st.
je mohutná barokní rezidence olomouckých arcibiskupů
s velkolepými interiéry a proslulou obrazárnou. Její chloubou je
neslavnější a nejdražší obraz u nás: Tizianův Apollón a Marsyas. Čas
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bude i na vyhlídku ze zámecké věže a procházku v Podzámecké
zahradě. Tím ale výčet zajímavostí památkové rezervace zdaleka
nekončí: historické jádro města s řadou kostelů, expozice biskupské
mincovny, vinné sklepy. Korunou města je perla mezi našimi
barokními parky Květná zahrada, která byla spolu se zámkem a
Podzámeckou zahradou zapsána do prestižního seznamu památek
UNESCO.
Číslo výletu: 14/2019
Datum: 15.6.2019
Odjezd: 6:15
Cena: 920 Kč
Těší se na vás průvodce Mgr. Jan Kvirenc!
Výlet č.15/2019
22.6.2019
Od gotiky k baroku- Bamberg a zámek Weissenstein
Bamberg- Weissenstein
Pokaždé, když vidíme na mapě značku UNESCO, musíme
zpozornět, neboť se zde skrývá něco neobyčejně vzácného. Jinak
tomu není ani ve franckém městě Bamberg. Neobyčejně nádherná
radnice stojící uprostřed řeky. Pískovcové fasády měšťanských
domů i biskupské rezidence, nesčetně kostelů, klášterů i pivovarů.
Město na řekách Regnitz a Mohan, předurčené svým gotickým
plánem a barokní přestavbou. Sídlo mocných biskupů. Místo, kde se
upalovaly čarodějnice. To je vše Bamberg. Provázený historií rodiny
Schönbornů stejně jako zámek Weissenstein v Pommersfeldenu,
který této rodině dodnes náleží. Dílo neuvěřitelné nádhery
zhotovené členem rodiny Diezenhofferů. Pojeďte s námi objevovat
taje obou těchto míst nevšední nádhery.
Číslo výletu: 15/2019
Datum:22.6.2019
Odjezd: 6:00
Cena: 990 Kč + (s sebou na vstupné cca 13 Euro)
Těší se na vás průvodce bc. Michal Jirman!
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Výlet č.16/2019
10.8.2019
Závišův Kříţ a církevní památky Jiţních Čech
Klášter Vyšší Brod- Kláštery Český Krumlov- klášter Zlatá Koruna
Církevní památky v Jiţních Čechách, patří svým rozsahem a
významem mezi nejdůleţitější u nás. Rožmberské donace všech tří
klášterů nás přesvědčují o územním a politickém významu těchto tří
institucí. Zaměříme se na řády Cisterciáků, Minoritů a Klarisek a
zasadíme je do evropského kontextu. Hlavními body programu jsou
pak Závišův kříţ, po jistou dobu součást korunovačního pokladu
českého království, a obnovené kláštery v Krumlově s mnoha
zajímavostmi a expozicemi.
Číslo výletu: 16/2019
Datum:10.8.2019
Odjezd: 6:00
Cena: 760 Kč
Těší se na vás průvodce bc. Michal Jirman!
Výlet č.17/2019
31.8.2019
Západočeské lázně s výletem za Valdštejnskými slavnostmi
Františkovy Lázně- Cheb- Mariánské Lázně
Františkovy Lázně byly prvními slatinnými lázněmi na světě. My
navštívíme zdejší Městské muzeum, projdeme hlavní lázeňskou
kolonádu a povíme si o jejich založení císařem Františkem I. Město
Cheb bylo za vlády Karla IV. jedním z největších a nejbohatších
měst v Čechách. Za Třicetileté války mělo strategický význam a
několikrát zde pobýval Albrecht z Valdštejna, který zde byl
zavražděn. Atmosféru historických tržišť, průvodů a šermířských
turnajů jeho doby zažijeme na vlastní kůži, jelikož město navštívíme
v době konání Valdštejnských slavností. Na závěr výletu zajedeme
do Mariánských Lázní druhých největších lázní Čech. Výlet
zakončíme nejen procházkou městem, ale především nádherným
zážitkem z hudby a světla během představení Hudební fontány.
Číslo výletu: 17/2019
Datum: 31.8. 2019 Odjezd: 7:00
Cena: 750 Kč
Těší se na vás průvodkyně Viktorie Králová!
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Výlet č.18/2019
7.9.2019
Skvosty Horního Waldviertelu
Heidenreichstein – Schrems – Weitra
Tento výlet nás zavede podél česko-rakouské hranice do oblasti tzv.
Horního Waldviertelu. Nejprve zavítáme do městečka
Heidenreichstein, jehož dominantou je rozsáhlý vodní hrad,
v Dolním Rakousku vůbec největší. Dále se přesuneme do
Schremsu, kde se zaměříme na zdejší chráněnou přírodu, vydry a
zájemci si budou moci vylézt na netradiční rozhlednu. Nejdelší
dobu však strávíme v centru někdejšího Vitorazska – ve městě
Weitra. V hradbách uzavřené centrum spolu s dominantním
zámkem nabízí pro každého něco: výhledy, pivní kulturu, historické
interiéry nebo třeba krovy či vzpomínku na železnou oponu.
Číslo výletu: 18/2019
Datum: 7.9. 2019
Odjezd: 6:00
Cena: 800 Kč
Těší se na vás průvodce RNDr. Lukáš Nekolný!
Výlet č.19/2019
14.9. 2019
Vysokomýtsko
Vraclav–Vysoké Mýto– Košumberk - Nové Hrady
Nejprve se zastavíme na památném místě Vraclav, kde se dozvíme,
proč zde v roce 1108 došlo k vyvraţdění ambiciózního rodu
Vršovců. Prohlédneme si tamní barokní areál–kapličku nad
pramenem léčivé vody i kostel sv. Mikuláše. Ve Vysokém Mýtě se
projdeme historickým centrem se zachovaným pravidelným
půdorysem středověkého města a mnoha gotickými památkami
(městské brány, kostel sv. Vavřince). Další naší zastávkou bude
zřícenina kdysi mohutného hradu Košumberka, který po několik
staletí byl spjat s významným českým panským rodem Slavatů.
Nakonec navštívíme zámecký rokokový areál v Nových Hradech
zbudovaný francouzským rodem Harbuval de Chamaré, který je
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označován jako „malé Versailles“. Vedle prohlídky interiéru
soukromého zámku se projdeme i okrasnými zahradami a parkem.
Číslo výletu: 19/2019
Datum: 14.9. 2019
Odjezd: 7:00
Cena: 690 Kč
Těší se na vás průvodkyně PhDr. Jarmila Škochová!
Výlet č.20/2019
15.9. 2019
Královské město Kadaň a blízké okolí
Hasištejn- Kadaň –Klášterec nad Ohří
Na úzkém ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka byl na
počátku 14. st. založen hrad Hasištejn. Narodil se zde Jan
Hasištejnský z Lobkovic, autor cestopisu popisujícího jeho vlastní
půlroční cestu ke Svatému hrobu. Areálu vévodí vysoká vyhlídková
věž, k vidění jsou zbytky interiérů hradu či kaple. Královské město
Kadaň má bohatou historii a my si zde můžeme prohlédnout
nejdelší zachovalé opevnění v Čechách s Mikulovskou bránou nebo
se projít uzoučkou tzv. Katovou uličkou. Navštívíme františkánský
klášter Čtrnácti svatých pomocníků, který založil rod pánů
Hasištejnských z Lobkovic a zachovaly se zde vzácné sklípkové
gotické klenby i hrobka zakladatelů. Expozice na zámku v Klášterci
nad Ohří připomíná rok 1794, kdy ve městě vznikla třetí nejstarší a
dosud funkční porcelánka v českých zemích. Ve 21 sálech jsou v
dobových interiérech vystaveny výrobky z většiny českých
manufaktur a porcelánek. Město se může pyšnit i vlastními lázněmi
Evţenie s chuťově kyselou, ale velmi příjemnou vodou.
Číslo výletu: 20/2019
Datum: 15.9. 2019
Odjezd: 8:00
Cena: 620 Kč
Těší se na vás průvodkyně Mgr.Zuzana Havlovcová!
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Výlet č.21/2019
21.9.2019
Středověké Strakonicko
Strakonice – Horažďovice – Rabí – Kestřany – Sudoměř
Naši cestu po středověku a panských sídlech gotiky zahájíme ve
Strakonicích a nedalekých Horažďovicích. Tamní hrady prošly
mnohými přestavbami, ale středověký základ je na nich stále patrný.
Hrad ve Strakonicích, charakteristický svou „špičatou“ věží
Rumpálem, v sobě skrývá unikátně dochovanou komendu
johanitského řádu. Při obléhání Horaţďovic zemřel r. 1307 český
král Rudolf Habsburský. Korunu české hradní architektury
představuje naše největší hradní zřícenina Rabí. Další překvapení
nás čeká v Kestřanech. K nové prohlídce zve vzácně
dochovaná pozdně gotická Horní tvrz s hospodářským dvorem. A
na závěr pochopitelně nemůžeme opomenout příjemnou procházku
areálem
bojiště
mezi
sudoměřskými
rybníky.
Ţiţkův
prvorepublikový monument dá vzpomenout na slavné vítězství nad
„železnými pány“ v r. 1420.
Číslo výletu: 21/2019
Datum: 21.9.2019
Odjezd: 6:45
Cena: 650 Kč
Těší se na vás průvodce Mgr. Jan Kvirenc!
Výlet č. 22/2019
22.9.2019
Zámecké skvosty jiţního Plzeňska
Kozel- Blovice- Spálené Poříčí-Mirošov
Klasicistní zámek Kozel si nechal postavit Jan Vojtěch Černín z
Chudenic, nejvyšší lovčí Království českého a na hony se sem
sjížděla šlechta z celých Čech. Při prohlídce můžete obdivovat např.
jedinečně zachovalé zámecké divadlo nebo zdejší kapli. V Blovicích
najdeme pseudogotický zámek Hradiště, který po rozsáhlé
rekonstrukci slouží jako Muzeum jiţního Plzeňska s rozsáhlými
sbírkami zaměřujícími se na tento malebný region. Renesanční
zámek Spálené Poříčí se slavnostní síní a zachovalou sgrafitovou
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výzdobou koupila Metropolitní kapitula u sv. Víta a v r. 1756 zde
byl uloţen svatovítský poklad. Dominantou obce Mirošov je
barokní zámek, který původně vznikl jako maison de plaissance.
K novodobým dějinám zámku se váže od roku 1939 jméno politika
Ladislava Feirebenda, který jej přes různé peripetie vlastnil až do
znárodnění roku 1948.
Číslo výletu: 22/2019
Datum:22.9.2019
Odjezd: 8:00
Cena: 600 Kč
Těší se na Vás průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová!
Výlet č.23/2019
5.10. 2019
Malebné České středohoří – i pro méně zdatné
Úštěk – Velké Březno – Krásné Březno – Dubičky – Skalka
České středohoří je nesmírně krásnou a zároveň pestrou krajinou.
Nabízí nejen malebnou přírodu, ale také architektonické skvosty. Při
výběru atraktivních lokalit jsme se snažili brát ohled na snazší
přístup. Nebudeme tedy lézt do žádných velkých kopců, aby se
výletu mohli zúčastnit prakticky všichni. V úvodu zamíříme do naší
nejmenší městské památkové rezervace do města Úštěk, podíváme
se i na blízkou Kalvárii s překrásným výhledem. Krajinná
panoramata nás ostatně budou provázet po celý den. I během cesty
na zámek ve Velkém Březně či skvostný renesanční kostel
v Krásném Březně. Závěr dne pak bude patřit vyhlídkám nejen na
labské údolí s Portou Bohemicou. V případě dostatku času a
dobrého počasí nebudou chybět ani bonusové zastávky.
Číslo výletu: 23/2019
Datum: 5.10.2019
Odjezd: 7:30
Cena: 620 Kč
Těší se na vás průvodce RNDr.Lukáš Nekolný!
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Výlet č. 24/2019
6.10.2019
Domaţlicko
Horšovský Týn-Postřekov-Klenčí pod Čerchovem-Újezd-Hrádek-Domažlice
Hrad a zámek Horšovský Týn nabízí prohlídku jízdárny, dobové
prádelny, unikátem jsou komornické pokoje, taneční sál nebo
předměty z pozůstalosti hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi,
rozené Japonky žijící v Čechách. Muzeum chodských krojů v
Postřekově se otevřelo zásluhou dvou zdejších švadlen Marie
Langové a Anny Burešové, které tu shromažďují kroje z chodských
vsí a mají jich zde více než 40. Městečko Klenčí pod Čerchovem
bylo založeno jako jedna z chodských vesnic na ochranu hranic
Českého království. Zde se narodil a působil duchovní a spisovatel
Jindřich Šimon Baar, jehož památník navštívíme. Navštívíme i
vesnici Újezd, rodiště nejznámější místní postavy Jana SladkéhoKoziny. Na Kozinově statku najdeme pamětní síň a nedaleko i jeho
pomník. Město Domaţlice leží na významné obchodní stezce, která
vedla z Čech do Bavorska. Místní dominantou je ze své osy
vychýlená tzv. šikmá věţ (původně městská hláska), zajímavý je i
Chodský hrad, v němž sídlí Muzeum Chodska s bohatými sbírkami
Číslo výletu: 24/2019
Datum:6.10.2019
Odjezd: 7:30
Cena: 670 Kč
Těší se na Vás průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová!
Výlet č.25/2019
12.10.2019
Řezno, světové dědictví Unesco
Řezno
Cílem našeho výletu bude toto starobylé město, které bylo založeno
již za vlády Marca Aurelia, a které se v současnosti nachází na
seznamu UNESCO. Seznámíme se s antickou, raně středověkou i
vrcholně středověkou historií, osvětlíme si vazby na naše dějiny,
zajímat nás bude korunovace Vladislava I., říšské sněmy atd.
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Uvidíme antickou bránu, středověké věžové domy, gotickou
katedrálu, a také most, který byl vzorem pro náš románský most
Juditin. Navštívíme Starou radnici, kde zasedaly říšské sněmy, a
rovněž i zámek Thurn-Taxis. Pokud stav Dunaje dovolí, projedeme
se lodí po této řece (je třeba nahlásit se závazně předem v přihlášce
na výlet, cena za plavbu cca 9 Euro). Do Prahy se vrátíme kolem
21.00.
Číslo výletu: 25/2019
Datum: 12.10. 2019
Odjezd: 6:00
Cena: 910 Kč (+cca 13 Euro na vstupy do památek + cca 9 Euro za
plavbu lodí po Dunaji)
Těší se na vás průvodkyně Miroslava Gášková!
Výlet č.26/2019
19.10.2019
Adolf
Loos
v
Plzni
a
ještě
něco
navíc
Nebílovy-Plzeň
Na cestě do západočeské metropole uvidíme barokní zámek
Nebílovy, který si na místě renesanční tvrze nechal postavit Adam
Jindřich ze Steinau podle projektu vídeňského dvorního architekta
Johanna Lukuase von Hildebrandta. Brněnský rodák Adolf Loos,
absolvent drážďanské technické univerzity, sbíral zkušenosti ve
Vídni i v USA a stal se významným teoretikem moderní
architektury. Ve svých stavbách realizoval své neobvyklé řešení
obytného prostoru označované jako "raumplan". V Plzni ve 20. a 30.
letech realizoval zásadní úpravy několika bytů, z nich navštívíme
dochované části bytů Krausových a Voglových, stejně jako
mimořádně dochovaný Brumelův dům.
Číslo výletu: 26/2019
Datum: 19.10.2019
Odjezd: 7:30
Cena: 580 Kč
Těší se na vás průvodkyně ing. Ludmila Prokůpková!
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