Vážení příznivci agentury Porta Praga,
na rok 2020 jsme připravili celkem dvacet sedm jednodenních výletů po
České republice a blízkém okolí. Vydejte se s námi poznávat nejen nové
památky UNESCO, objevovat skryté architektonické zajímavosti a přírodní
krásy. To vše společně s našimi průvodci, kteří pro Vás výlety sami připravili a
navštívená místa dobře znají.
Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2020

PhDr. Eva Havlovcová a průvodci 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 odjíždíme?
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
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.
Kdy se výlet ruší?
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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. Výlet se koná za každého počasí. Vyhrazujeme si právo
v případě nepříznivých přírodních či jiných podmínek program výletu upravit.
Jaké jsou storno podmínky?
Účast na výletu lze zrušit písemně emailem, osobně nebo telefonicky, a to za
těchto podmínek:
V době:
více než 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.

Výlet č.1/2020
4.4.2020
Ostrov – nečekaně pestrá pokladnice na úpatí Krušných hor
Ostrov
Ostrov u Karlových Varů zatím není tolik známým turistickým cílem, ale to
vůbec neznamená, že by neměl co nabídnout. Je tomu přesně naopak.
Budete překvapeni, co všechno v tomto sedmnáctitisícovém sídle stojí za
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návštěvu. Čeká nás posvátný okrsek, zámecký park, zámek s výjimečnou
šlikovskou stříbrnou pokladnicí, zajímavá minizoo, vyhlídková terasa,
procházka rybniční soustavou a hlavně zahradní město světového
významu. Obdivovat v něm budete moci unikátní stavby ve stylu
socialistického realismu a tradicionalismu včetně sgrafitové výzdoby, a to
v jedinečném urbanistickém celku z 50. let 20. století. V rámci zájezdu bude
pauza na polední odpočinek a oběd.
Číslo výletu: 1/2020
Datum: 4.4.2019
Odjezd: 7:00
Cena: 650 Kč
Průvodce RNDr.Lukáš Nekolný.
Výlet č.2/2020
5.4.2020
Zadumaná krajina Broumovska
Broumov – Šonov – Otovice – Božanov-Hvězda
Počátky Broumova jsou spojeny s působením nejstaršího mužského
řeholního řádu v Čechách– břevnovskými benediktýny, kteří r.1213 získali
darem od Přemysla Otakara I. právě toto území. Prohlídka broumovského
kláštera bude hlavní náplní našeho pobytu ve městě. Zcela ojedinělá,
stavebně i historicky velice zajímavá a cenná, je skupina tzv.
broumovských kostelů, které navštívíme, a které jsou svým vznikem
spojeny s dobou baroka, rodinou Dientzenhoferů a s benediktýny, na jejichž
přání byly v okolí Broumova postaveny. Na závěr se pokocháme pohledem
na krajinu z Hvězdy.
Číslo výletu: 2/2020
Datum: 5.4.2020
Odjezd: 6:30
Cena: 780 Kč
Průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová.

Výlet č.3/2020
18.4.2020
Velkomoravská říše
Mikulčice – Staré Město u Uherského Hradiště – Modrá - Velehrad
Putování za kořeny naší státnosti začneme na bývalém slovanském hradišti
v Mikulčicích. Zdejší lokalita nás ohromí a překvapí množstvím
archeologických objevů, mezi které patří základy knížecího paláce a 12
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kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených
hrobů, pozůstatky mohutného valu a jiné. Ve Starém Městě u Uherského
Hradiště navštívíme zdejší Památník Velké Moravy, který rozšíří naše
poznatky o historii Velkomoravské říše. A nakonec nás čeká skanzen
v Modré a blízký Velehrad.
Číslo výletu: 3/2020
Datum: 18.4. 2020
Odjezd: 6:00
Cena: 980 Kč
Průvodkyně PhDr.Eva Havlovcová.
Výlet č.4/2020
19.4.2020
Za Hliníkem do Humpolce
Ledeč nad Sázavou – hrad Orlík - Humpolec
Původně gotický hrad Ledeč, který se nachází nad tratí proslulého
Posázavského Pacifiku, byl poprvé zmíněn v r. 1220. V 18. st. za vlastnictví
rodu Thunů se stává nejprve kasárnami jezdeckého oddílu a v r. 1763
darovala Marie Terezie zámek Ústavu šlechtičen v Praze. Dnes je jedním z
oblíbených míst nejen českých filmařů. První zmínka o hradu Orlík
pochází z konce 14. století. Dosud se zachovala zřícenina, kterou navštívíme
po přibližně 500m cestě lesem. Na závěr si pěšky prohlédneme město
Humpolec, jehož historie sahá do začátku 13. st. Město je spojeno s řadou
osobností, např. místními rodáky jsou lékař a antropolog Aleš Hrdlička,
statistik a právník Dobroslav Krejčí nebo jeden z představitelů undergroundu
Ivan Martin Jirous. Básník a prozaik Jan Zábrana zde chodil do školy.
Najdeme zde také památník, věnovaný Hliníkovi - fiktivní postavě z filmové
komedie Marečku, podejte mi pero!
Číslo výletu: 4/2020
Datum: 19.4.2019
Odjezd: 7:00
Cena: 700 Kč
Průvodkyně ing. Ludmila Prokůpková.
Výlet č. 5/2020
25. 4. 2020
Den otevřených dveří v Míšeňské porcelánce a Saská vinná stezka
Míšeň – Proschwitz - Diesbar-Seusslitz
Pouze jednou do roka dává míšeňská porcelánová manufaktura
nahlédnout milovníkům porcelánu do zákulisí, za jinak zavřené dveře svých
dílen. Pod dovednými prsty točířů, formířů, bosířů a malířů vznikají precizní
5

umělecká díla. Vstup do výrobních prostor manufaktury je v tento den
zdarma. Na vlastní oči tedy uvidíme např. značení výrobků zkříženými
modrými meči. Míšeň jako "kolébka Saska" s tisíciletou historií nabízí k
prohlídce Albrechtsburg s dómem, náměstí Markt s Frauenkirche a
výstavnými domy. Oblast je součástí Saské vinné stezky vinoucí se
Polabím v délce 90 km. Část putování vinicemi mezi Míšní, Proschwitz a
Diesbar-Seusslitz zdoláme pěšky i autobusem.
Číslo výletu:5 /2020 Datum: 25.4.2020
Odjezd: 6:30 hod.
Cena: 850 Kč (+ částka s sebou na vstupné v € bude upřesněna během roku
2020)
Průvodce bc. Michal Jirman.
Výlet č.6/2020
16.5. 2020
Kuks v novém
Všestary – Hořice – Miletín – Kuks – Betlém
Skvělá interaktivní expozice včetně obrovského modelu krajiny, a navíc
pravěká vesnice – to je archeopark ve Všestarech, pravěk tu přímo
zažijeme na vlastní kůži. Hořice a Miletín lákají nejen svými tradičními
sladkými produkty, trubičkami a modlitbičkami, jejichž domácí výroba stále
pokračuje. „Město kamenné krásy“ nabízí procházku obsáhlými sochařskými
parky, Miletín zase připomene slavného rodáka - K. J. Erbena. Zbytek dne
strávíme v Kuksu v domovině hraběte Šporka. Z velkolepého kukského
zázraku se zachovala zhruba polovina (hospitál s Alliprandiho chrámem),
nedávno spolu se zahradami velkoryse zrestaurovaná mnohamilionovými
dotacemi. Korunou areálu je soubor děl Betlém barokního velmistra M. B.
Brauna, za jehož díly tesanými do přírodních skal si zajedeme na závěr.
Číslo výletu: 6/2020
Datum: 16.5. 2020
Odjezd: 7:00
Cena: 700 Kč
Průvodce Mgr. Jan Kvirenc.
Výlet č.7/2020
17.5.2020
Žatecko: krajem nejen chmele a piva
Nový Hrad u Jimlína- Stekník-Žatec
Nejprve navštívíme zámek Nový Hrad u Jimlína, který je výraznou
dominantou okolní krajiny. Původně tvrz ze 14.st., později barokně
přestavěná, nás zaujme jedním z nejucelenějších souborů malovaných
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stropů z období renesance u nás. Poté zavítáme na zámek uprostřed
chmelnic Stekník, který v červenci 2019 otevřel novou prohlídkovou trasu
pokoji rodiny švýcarského konzula Gerolda Déteindra. Na závěr zavítáme do
města Žatce. Výjimečnost této oblasti, kde roste jeden z nejdražších
chmelů na světě, poznáme ve chmelařském muzeu, ve kterém se
představuje na ploše 4.000 m² vývoj chmelařství. Vedle muzea stojí i
oceňovaná rozhledna Chmelový maják nebo unikátní Chmelový orloj.
Zóna technických památek chmelařství je kandidátem pro zařazení
na seznam památek UNESCO. Ve městě uvidíme náměstí s radnicí, chrám
Nanebevzetí Panny Marie, nejmenší chmelničku na světě nebo synagogu.
Číslo výletu: 7/2020
Datum: 17.5. 2020
Odjezd: 7:30
Cena: 550 Kč
Průvodkyně Mgr. Zuzana Havlovcová.
Výlet č.8/2020
23.5.2020
Chvilku na Kratochvíli, a pak na Zbudovská blata
Kratochvíle - Plástovice - Zbudov a okolní vesničky
Na počátku našeho výletu si prohlédneme interiéry renesančního zámku
Kratochvíle. Ten byl postaven za Viléma z Rožmberka jako lovecký
zámeček, který byl inspirován italskými vilami. Poté se vydáme za lidovou
architekturou a projedeme vesničky, které jsou pro řadu z nás naprosto
neznámé. Zbudovská blata jsou územím, které se rozkládá mezi Hlubokou
a Netolicemi, a jehož osídlení tvoří devět hlavních vesnic (mnohé z nich
poznáme). Jádrem jsou obce Zbudov a Plástovice. Sám název oblasti
napovídá o jejím dávném charakteru krajiny. Dnes je pro nás tato oblast
nesmírně cenná doklady lidové architektury ve stylu tzv. selského baroka
s unikátními zdobnými prvky zdejších domů.
Číslo výletu: 8/2020
Datum: 23.5. 2020
Odjezd: 7:30
Cena: 700 Kč
Průvodkyně PhDr.Eva Havlovcová.
Výlet č.9/2020
24.5.2020
Tři moravské zámecké skvosty
Rájec nad Svitavou-Lysice -Boskovice
Rájec nad Svitavou, místo kde režisér Jiří Vejdělek natočil svůj film Poslední
aristokratka, reprezentativní sídlo z 18. st. postavené ve stylu rokokového
klasicismu, kde se nachází jedna z největších zámeckých knihoven na
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Moravě. Pokračovat budeme do nedalekých Lysic, kde se točila část seriálu
Četnické humoresky, navštívíme barokní zámek včetně krásného
zámeckého parku a jedinečné sloupové kolonády. Výlet zakončíme
v Boskovicích, kde po prohlídce empírového zámku bude čas i na
prohlídku půvabného městečka včetně bývalého židovského ghetta.
Číslo výletu: 9/2020
Datum: 24.5. 2020
Odjezd: 6:00
Cena: 830 Kč
Průvodkyně Mgr. Alice Aronová, PhD.
Výlet č.10/2020
30.5.2020
Linec
Do hlavního města Horního Rakouska Lince nás přivede zájem o jeho
bohatou keltskou, římsou, středověkou i novověkou historii. Nejdříve
vyjedeme autobusem k dominantě širokého okolí, k poutnímu místu na
Pöstlinbergu. Poté se přesuneme do středu města, kde najdeme největší
středověké náměstí Rakouska s kulisou barokních domů s renesančními
dvory. Procházka povede kolem Starého a Nového dómu, v Zemském domě
vyučoval po odchodu z Prahy Johannes Kepler, poblíž v následujícím století
vznikla slavná Mozartova Linecká symfonie. V hradě nad Starým městem
byla již na konci 15.st. císařská rezidence, která byla upravena do dnešní
impozantní podoby pro Rudolfa II. Nedaleko je nejstarší rakouský kostel sv.
Martina. Zájemci navštíví jedno z nejvýznamnějších rakouských muzeí
moderního umění Lentos nebo „muzeum budoucnosti“ Ars Elektronica
Center. Ke kulinářským zážitkům patří ochutnávka pravého lineckého
mřížkového dortu. Pokud stav Dunaje dovolí, projedeme se lodí po této řece
(je třeba nahlásit se závazně předem v přihlášce na výlet).
Číslo výletu: 10/2020
Datum: 30.5. 2020
Odjezd: 6:30
Cena: 900 Kč (+ částka s sebou
na vstupné v € bude upřesněna během roku 2020+plavba pro předem
přihlášené 100 minut /15,50 €)
Průvodkyně Miroslava Gášková.
Výlet č.11/2020
6.6. 2020
Toulky Pošumavím
Švihov – Klenová – Velhartice – Dobrá Voda – Hartmanice
Švihovský hrad představuje autentické prostředí středověkého sídla, které je
navíc naším nejzachovalejším vodním hradem. Hrad Klenová se postupně
proměnil v romantickou zříceninu a na místě předhradí vyrostl zámek,
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upravený také v 19. st.. Celý areál spravuje Galerie Klatovy. Evropským
unikátem opevňovací architektury se chlubí hrad ve Velharticích: jde o
gotický most, spojující obytnou a obrannou věž s hradním palácem. Zámecké
interiéry v mladší části objektu, proslaveného též krásnou literaturou,
názorně ilustrují bydlení pozdní renesance. V šumavských Hartmanicích
povstala z trosek Horská synagoga a židovskému osídlení Šumavy se
věnuje i sympatické Adlerovo muzeum v Dobré Vodě. Tamní kostel sv.
Vintíře však oslní skleněným oltářem, křížovou cestou i dalšími doplňky od
soudobé sklářské výtvarnice V. Tesařové.
Číslo výletu: 11/2020
Datum: 6.6. 2020
Odjezd: 6:30
Cena: 700 Kč
Průvodce Mgr. Jan Kvirenc.
Výlet č.12/2020
13.6.2020
Vzhůru do Krkonoš!
Vrchlabí – Herlíkovice – Žalý – Benecko - Jilemnice
Malebné horské město Vrchlabí bude naším východiskem k poznání
nejvyšších českých hor. Nejprve navštívíme ve čtyřech historických domkách
Krkonošské muzeum, poté přejedeme k lanovce v Herlíkovicích a
vyjedeme na Přední Žalý. Tam byla r. 1892 postavena 1. kamenná
rozhledna v Krkonoších (18 m) nabízející krásný výhled do okolí. Poté
sejdeme cca 3km procházkou na Benecko. V závěru navštívíme Jilemnici
ležící v kopcovité krajině podhůří Krkonoš. O nevšední zážitek se postará
procházka Zvědavou uličkou, jenž je jedinečným dokladem místní lidové
architektury. Rovněž se podíváme i do muzea sídlícího v renesančním
zámku rodiny Harrachů, jehož největším unikátem je mechanický betlém
Jáchyma Metelky. Trochu romantické atmosféry načerpáme na náměstí, kde
si vyslechneme odbíjení unikátních opakovacích hodin.
Číslo výletu: 12/2020
Datum: 13.6. 2020
Odjezd:7:00
Cena: 670 Kč
Průvodkyně Marcela Cimplová.
Výlet č.13/2020
14.6.2020
Země hradů: Sasko
Kriebstein- Rochlitz- Gnandstein
Z více než tisícovky hradů, zámků a zahrad v Sasku navštívíme během
našeho výletu tři nejzajímavější hrady v okolí Cvikovské Muldy.
Nejznámější rytířský saský hrad Kriebstein se vypíná na skalním ostrohu
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nad řekou Zschopau. V jeho šestisetleté historii se vystřídalo 30 majitelů a my
během prohlídky navštívíme unikátní gotický sál, klenotnici nebo kapli s
výborně dochovanými nástěnnými malbami. Půvabné městečko Rochlitz
v údolí Muldy nebylo za 2.svět.války poničeno, a nabízí tak zachovalé
historické jádro s pozdně gotickými sakrálními stavbami a renesančními
domy. Na místě bývalého říšského hradu se zde zvedá mohutný hradní
komplex z konce 14. st., který byl později přebudován a sloužil jako vdovské
sídlo či lovecký zámek saského kurfiřtského rodu Wettinů. Prohlídku
malebného městečka doplníme i procházkou údolím řeky Muldy. Na závěr
našeho putování navštívíme nejstarší zachovaný románský komplex
východně od Sály: hrad Gnandstein, který vznikl již v pol. 12. st. k ochraně
obchodní cesty mezi Lipskem, Saskou Kamenicí a Prahou.
Číslo výletu: 13/2020
Datum: 14.6.2020
Odjezd: 6:30
Cena: 850 Kč (+ s sebou na
vstupné cca 13 €/osoba)
Průvodkyně Miroslava Gášková.
Výlet č.14/2020
20.6.2020
Za premonstráty do Teplé a okolí
Teplá - Mariánské Lázně - Chodová Planá
První zastávkou je návštěva přes 800 let starého premonstrátského
kláštera v Teplé, který založil po smrti své manželky a jediného syna český
šlechtic Hroznata z Ovence. Prohlédneme si vzácnou klášterní knihovnu a
také kostel. Poté odjedeme do Mariánských Lázní, kde nejprve zajdeme do
vyhlášené hospůdky na oběd a po obědě navštívíme městské muzeum,
které nás seznámí s historií města a se založením lázní. Dále bude
následovat procházka kolonádami a před odjezdem určitě zbude chvíle pro
případné zakoupení proslulých lázeňských oplatek či načerpání
minerálních pramenů do vlastních lahví domů. Nakonec našeho výletu
navštívíme Chodovou Planou, kde se v části unikátního labyrintu starých
pivovarských sklepů nachází stylová restaurace a pivovar Chodovar.
Navštívíme sladovnu-jednu z unikátních a jediných tohoto typu na světě, v
srdci pivovar - na varně ochutnáme sladinku přímo v procesu výroby,
dozvíme se vše o přípravě piva a hlavně navštívíme jedinečný 800 let starý
sklep originálního Chodského piva.
Číslo výletu: 14/2020
Datum: 20.6. 2020
Odjezd: 7:30
Cena: 690 Kč
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Průvodkyně Viktorie Králová.
Výlet č.15/2020
21.6.2020
Ve stopách koňských kopyt anebo poznejte novu památku UNESCO
Chlumec nad Cidlinou (Karlova Koruna) - Kladruby nad Labem - Slatiňany
Zámek Karlova Koruna dostal svůj název na počest návštěvy Karla VI. Tuto
barokní novostavbu navrhl pro hraběte Františka Ferdinanda Kinského
mimořádný architekt Jan Blažej Santini Aichel. Vztah rodu Kinských ke
koním byl prezentován vítězstvím Karla Kinského ve slavném dostihu Velké
národní v Liverpoolu v roce 1883. Další příslušník tohoto rodu Oktavián Josef,
spoluorganizátor 1. ročníku Velké pardubické, založil chov Kinských koní,
sportovního plemene zlaté barvy. Cesta nás zavede do Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem, který byl v r. 2019 zapsán na seznam světového
dědictví UNESCO. Zde navštívíme jak empírový císařský zámek a tak stáje
bílých starokladrubských koní, kteří jsou dodnes ozdobou evropských
královských stájí. Zdejší hřebčín, dnes jeden z nejstarších na světě, se
specializuje na chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní
starokladrubského plemene. Černou variantu, tedy vraníky, původně
určené pro církevní hodnostáře, si prohlédneme ve stájích hřebčína ve
Slatiňanech. A navštívíme rovněž i místní zámek, který v polovině 19. st.
přestavěl Vincenc Karel Auersperg do podoby pohodlného rodinného sídla.
Číslo výletu: 15/2020
Datum: 21.6.2020
Odjezd: 7:30
Cena: 700 Kč
Průvodkyně ing. Ludmila Prokůpková.

Výlet č.16/2020
15.8.2020
Vitorazsko
Zwettl- Weitra- Gmünd
Vitorazsko je jedna z územních částí, která byla po roce 1918 připojena k
Československu. Velká část zůstala v Rakousku a ta bude spolu s
Waldviertlem předmětem naší návštěvy. Jako první nás čeká Zwettel, jeden
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z nejkrásnějších a nejzachovalejších barokně gotických Cisterciáckých
klášterů v Rakousku. Druhé bude na programu městečko Weitra, kde
procházkou okolo hradeb shlédneme špitál pod městem i kostelík čnící na
ostrohu nad řekou Lužnicí. Lesnaté krajině vévodí zámek dodnes patřící
rodině Fürstenberg, který rovněž při prohlídce poznáme. Poslední krátkou
zastávkou bude hraniční městečko Gmünd se zámkem, malým náměstíčkem
s malovanými domy a potemnělým kostelíkem.
Číslo výletu: 16/2020
Datum: 15.8.2020
Odjezd: 6:00
Cena: 820 Kč (+ částka s sebou
na vstupné v € bude upřesněna během roku 2020)
Průvodce bc. Michal Jirman.
Výlet č.17/2020
5.9.2020
Bavorské město Straubing
Velmi úrodná Dunajská nížina – zvaná Gäuboden - je obilnicí Bavorska, a
právě zde v blízkosti bývalého římského tábora Sorbiodurum založil ve 13. st.
vévoda Ludvík I. Wittelsbach Straubing - dnešní Nové Město. Starobylý střed
města je rozdělen šedesát osm metrů vysokou Městskou věží na části
Theresienplatz s gotickou radnicí a Ludwigsplatz. Procházkou budeme
pokračovat k halovému gotickému cihlovému kostelu sv. Jakuba, ke sv.
Voršile, což je poslední společné dílo bratří Asamů, a k někdejšímu
vévodskému zámku na břehu Dunaje. Společně navštívíme tzv. Římský
poklad v muzeu Gäuboden a zajímat nás bude i synagoga, jediná v
Dolním Bavorsku. Nedaleko rovněž leží Staré Město s románskou
bazilikou sv. Petra a starým hřbitovem. A pokud vše vyjde dle plánu,
zastavíme se na zpáteční cestě krátce ve městečku Furth im Wald.
Číslo výletu: 17 /2020
Datum: 5.9.2020
Odjezd: 6:30
Cena: 880 Kč (+ s sebou na
vstupné cca 7€/osoba)
Průvodkyně Miroslava Gášková.
Výlet č.18/2020
12.9.2020
Panská sídla Vranovské přehrady
Uherčice – Bítov – Vranov nad Dyjí
Výlet okolím Vranovské přehrady, vystavěné v l. 1930–34, by se také mohl
jmenovat „Pohádkové zámky“. Všechny tři paláce totiž posloužily filmařům a
televizím jako kulisa či přímo též významný aktér pohádkových příběhů.
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Nejméně známý je rozlehlý renesanční zámek v Uherčicích, doplněný
romantickým parkem. Doba k němu nebyla vždy příznivá, a tak se do
reprezentační podoby vrací pozvolna. Prohlídková trasa vede opravenými
prostory i těmi, kterých se restaurování ještě netklo. Romantická podoba
hradu Bítova – patrná zvenku i zevnitř – úplně nepřekryla gotické jádro
rezidence. Poslední majitel po sobě navíc zanechal kuriózní vybavení
zoologických vycpanin, hrad totiž kdysi proměnil v osobní ZOO. Nesmrtelná
teta nás přivádí do nejznámějšího zámku nad Dyjí, rozkládajícího se
nedaleko hráze Vranovské přehrady. Oslní jeho dominantní poloha,
architektura i reprezentační interiéry. Ty korunuje hlavní sál od slovutného
císařského stavitele J. B. Fischera z Erlachu.
Číslo výletu: 18/2020
Datum: 12.9. 2020
Odjezd: 6:15
Cena: 800 Kč
Průvodce Mgr. Jan Kvirenc.
Výlet č.19/2020
13.9.2020
Do kraje svaté Zdislavy
Grabštejn-Lemberk-Jablonné v Podještědí - Chrastava
Součástí historického jádra města Jablonné v Podještědí je kromě jiného
také bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy postavené dle plánů
architekta Jana Lukáše Hildebrandta. Chrám patří k dominikánskému klášteru
založenému Havlem z Lemberka a jeho manželkou Zdislavou, která je pod
bazilikou i pohřbena. S Havlem a Zdislavou je spojen i středověký hrad
Lemberk, který nechal do barokní podoby přestavět Albrecht
z Valdštejna. Hrad Grabštejn je poprvé zmíněn v r. 1286. Po kompletní
rekonstrukci dokončené počátkem tohoto století nabízí prohlídku
například mimořádně vyzdobené renesanční kaple sv. Barbory.
Město Chrastava bylo založeno v 10. století. Později se ve městě usadili
horníci z nedaleké Pirny a těžba barevných kovů v okolí trvala do 17. století,
kdy byly obyvatelé nuceni změnit způsob obživy a vznikaly zejména textilní
manufaktury.
Číslo výletu: 19/2020
Datum: 13.9. 2020
Odjezd: 7:00
Cena: 650 Kč
Průvodkyně ing. Ludmila Prokůpková.
Výlet č.20/2020
19.9.2020
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Za unikáty jihozápadní Moravy: Třebíč (památky UNESCO) a Jaroměřice
nad Rokytnou
Třebíč -Jaroměřice nad Rokytnou
Unikátní soubor křesťanských i židovských památek v městě Třebíč byl
v roce 2003 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Prohlédneme si baziliku sv. Prokopa s cennou románskou kryptou,
vstupním portálem i nástěnné malby v opatské kapli (druhé nejstarší na
Moravě). Židovské ghetto se formovalo od středověku při levém břehu řeky
Jihlavy a během staletí tu vznikl početný soubor objektů. My si prohlédneme
expozici v tzv. Zadní synagoze a v Bauerově domě. V
nedalekých Jaroměřicích nad Rokytnou navštívíme barokní areál tvořený
zámkem, kostelem sv.Markéty a zámeckou zahradou francouzského
typu. Zámek byl v 18. stol. středem uměleckého i hudebního života.
Zhlédneme zde barokní interiéry, čínský kabinet i sallu terrenu s „římskými
lázněmi“. V městě žil určitou dobu i básník Otokar Březina, jehož náhrobek
na místním hřbitově ztvárnil sochař F.Bílek.
Číslo výletu: 20/2020
Datum: 19.9. 2020
Odjezd: 6:30
Cena: 750 Kč
Průvodkyně PhDr. Jarmila Škochová.
Výlet č.21/2020
20.9.2020
Krupka a okolí aneb poznejte novou památku UNESCO
Bohosudov –– Krupka –Dvojhradí
Bohosudov je dnes součástí obce Krupka. V dějinách proslul jako místo
s významným jezuitským areálem. Poutní kostel Panny Marie
Sedmibolestné, který navštívíme, je vynikající ukázkou práce G. a O.
Broggiových z let 1701 – 1706. Prohlédneme si další významné
architektonické památky Krupky, která byla proslulým hornickým
městem. Štola Starý Martin, jedno z nejvýznamnějších starých důlních děl
krupského revíru, byla jako součást hornické krajiny Krušnohoří zapsána na
seznam kulturního dědictví UNESCO v roce 2019. My štolu během
komentované prohlídky (cca 45 minut, délka trasy cca 1 km), samozřejmě
navštívíme. Lovecký zámeček Dvojhradí postavil v r.1703 v čínském stylu
František Clary-Aldringen, v jeho okolí je obnovena obora o rozloze 17ha,
která je přístupná veřejnosti, návštěvníci zde mohou spatřit jeleny, daňky,
srnky aj.
Číslo výletu: 21/2020
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Datum: 20.9.2020
Odjezd: 8: 30
Průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová.

Cena: 630 Kč

Výlet č.22/2020
3. 10. 2020
Děčínsko nejen vyhlídkové
Děčín – Labská Stráň – Růžová
Tento výlet nás nejprve zavede do samotného Děčína – brány do krajiny
pískovcových skal. Zavítáme na zámek s Růžovou zahradou a také na
Pastýřskou stěnu s jedinečným výhledem na zámek, město i okolní krajinu
(zde nás čeká náročnější výstup). Poblíž se rovněž rozkládá zoologická
zahrada s unikátní expozicí fauny Českosaského Švýcarska. Nechybí
však ani exotické druhy jako medvěd kamčatský, mravenečník velký či jediná
skupina makaků chocholatých v Česku. Následně se ještě vydáme na
Belveder – známou vyhlídku na kaňon Labe – a do obce Růžová s novou
netradiční rozhlednou (kratší pěší trasa). V průběhu dne bude na několika
místech možnost občerstvení.
Číslo výletu: 22 /2020
Datum: 3.10. 2020
Odjezd: 7:00
Cena: 650 Kč
Průvodce RNDr. Lukáš Nekolný.
Výlet č.23/2020
4.10.2020
Bayreuth: za perlou barokního umění, památkou UNESCO
Město Bayreuth je jedno z bývalých center německých státečků před tím,
než mapu Evropy změní Napoleon. Markrabství Bayreuth-Kulmbach ovládala
jedna z větví Hohenzollernů a markraběnka Vilemína, se kterou se budeme
často potkávat, byla dokonce sestrou Fridricha Velikého, krále Pruského.
Podařilo se jí z provinčního městečka vybudovat metropoli umění a Mekku
všech vzdělaných lidí střední Evropy. Pojďte s námi navštívit poklad
UNESCO, do kterého se počítají zahrady za městem, které shlédneme
jako první. Městský nový palác se zahradou a naprosto unikátní barokní
divadlo, které je teprve rok otevřeno po generální rekonstrukci. V případě
volného času je možné se podívat i na divadlo, kde se odehrávají každoročně
Wagnerovské slavnosti. Náhrobní kámen tohoto velikána světové hudby
uvidíme v zámeckém parku.
Číslo výletu: 23/2020
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Datum: 4.10. 2020
Odjezd: 6:00
Cena: 990 Kč (+ částka s sebou
na vstupné v € bude upřesněna během roku 2020)
Průvodce bc. Michal Jirman.
Výlet č.24/2020
10.10.2020
Od klasicismu po historismus: zámky Kačina, Žleby a Slatiňany
Kačina- Žleby-Slatiňany
Spolu s vývojem nových stavebních postupů a materiálů se šlechtě naskytl
vhodnější způsob prezentace. Bylo možné reagovat rychleji na nové kulturní
trendy a to se, mimo jiné projevilo ve výstavbě a přestavbě šlechtických sídel.
Toto nové stavební tempo se projevilo vznikem mnoha nových
architektonických stylů, které se překrývaly. Ukázkou tohoto architektonického
chaosu jsou zámky Kačina, Žleby a Slatiňany. Zámek Kačina byl přestavěn
z barokního zámečku do klasicistní podoby v první čtvrtině 19.st.-vznikl jako
letní sídlo rodiny Chotků. Jedná se o monumentální budovu, vystavěnou
podle nejpřísnějších pravidel klasicistního stylu. Oproti tomu na slatiňanském
zámku, který patřil rodině Auespergů, jsou patrné přestavby, v tehdy
moderním, neogotickém stylu. Dokonalou ukázkou neogotického stylu, je
zámek ve Žlebech, který patřil taktéž Auespergům.
Číslo výletu: 24/2020
Datum: 10.10. 2020
Odjezd: 7:30
Cena: 650 Kč
Průvodkyně Mgr.Markéta Poláková Jirmanová.
Výlet č.25/2020
17.10.2020
Slavné brněnské vily
Vila Stiassni - vila Löw-Beer - Jurkovičova vila
Navštívíme interiéry tří slavných brněnských vil, postavených podle
projektů významných architektů v první polovině 20. století a nedávno po
rekonstrukcích i zpřístupněných veřejnosti. Funkcionalistickou vilu Stiassni
navrhl brněnský architekt E. Wiesner pro rodinu textilního továrníka Alfreda
Stiassni. Secesní vilu Löw-Beer projektoval architekt A. von Neumann a je
nazvaná podle pozdějších majitelů, rodiny rovněž textilních podnikatelů LöwBeer. Jurkovičova vila je dílem architekta, který v ní vybudoval zázemí pro
vlastní rodinu. Inspiroval se ve své době moderními vídeňskými a
darmstadtskými směry ve vilové architektuře.
Číslo výletu: 25/2020
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Datum: 17.10.2020
Odjezd: 6:30
Průvodkyně PhDr. Jarmila Škochová.

Cena: 800 Kč

Výlet č.26/2020
18.10.2020
Na tolštejnské panství
Tolštejn – Jiřetín pod Jedlovou – Rumburk - Filipov
Tolštejn je zřícenina gotického hradu ze 14. st., který měl výbornou
strategickou polohu a jeho jméno se začalo používat pro označení celého
okolí jako tolštejnské panství. Jiřetín pod Jedlovou vznikl jako hornické
městečko. Projdeme si zdejší proslulou křížovou cestu, kterou známe např.
i z filmu Máj režiséra Brabce. Ve městě se dolovalo stříbro, navštívíme jednu
ze zpřístupněných štol sv. Jana Evangelisty. Pak nás již čeká Rumburk a
jeho památky, především známá loretánská kaple v areálu bývalého
kapucínského kláštera. Ve Filipově se nachází bazilika Panny Marie
Pomocnice křesťanů, která byla postavena v osmdesátých letech 19. století
a do r. 1930 byla nejnavštěvovanějším poutním místem ve střední Evropě.
Místo bylo nazýváno Lourdy severních Čech a dnes jeho sláva opět ožívá.
Číslo výletu: 26/2020
Datum: 18.10.2020
Odjezd: 7:30 Cena: 650 Kč
Průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová.
Výlet č.27/2020
24.10.2020
Norimberk
Město Karla IV., A.Dürera, Mistrů pěvců, Hanse Sachse, P. Henleina,
vynálezce kapesních hodinek, bohužel i Hitlerových říšských stranických
sjezdů. Dnes moderní živá půlmilionová metropole Středních Franků na
řece Pegnitz. Při poznávání tohoto města se zaměříme na jedinečný barokní
hřbitov Johannisfriedhof, kde uctíme památku A. Dürera a Veita Stosse,
podrobně si prohlédneme majestátní Norimberský hrad s kaplí tyčící se nad
městem. A poté se procházkou kolem kostela sv. Sebalda dostaneme na
Hlavní náměstí s orlojem, mariánským kostelem a Krásnou kašnou.
Navštívíme i chrám sv. Vavřince, kde uvidíme i Andělský pozdrav
(dřevořezba zvěstování Panně Marii ve věnci zlatých růží), 16 zvonů a troje
varhany s 12 000 píšťalami. A jistě budeme mít čas i na ochutnání
vyhlášeného místního perníku a bratwurstu!
Číslo výletu: 27/2020
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Datum: 24.10.2020
Odjezd: 6:00
vstupné cca 10 €/osoba)
Průvodkyně Miroslava Gášková.

Cena: 990 Kč (+ s sebou na
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