
VÝLETY ZA POZNÁNÍM 
ve spolupráci s Krajskou radou seniorů hl. m. Prahy 

Polodenní výlet vlakem na Budeč 

23. 9. 2018 (neděle) 

Budeč je místem, kde mohla stát Praha! Naši 

vycházku začneme projížďkou vlakem po pražském 

Semmeringu. Tato železniční trať byla vybudována 

v roce 1872, jako součást Buštěhradské dráhy, 

a vede nad Prokopským a Dalejským údolím. 

Z vlaku jsou jedinečné výhledy na Prahu! Své 

pojmenování získala po trati vedoucí horským 

sedlem Semmeringem v Rakousku. Pojedeme 

vlakem, který se nazývá Cyklohráček. Některé vozy 

vlaku byly totiž přestavěny na dětskou hernu.  

Vystoupíme ve stanici Kováry. Od železniční zastávky 

se vydáme mírným stoupáním ke slovanskému 

hradišti Budeč, které můžeme považovat za jeden  

ze symbolů české státnosti. Archeologové prokázali 

osídlení tohoto místa již v pozdní době bronzové  

a na počátku starší doby železné. Ve druhé polovině 

9. století si zde zbudovali své hradiště Přemyslovci  

a Budeč patřila k jejich významným centrům. Kníže 

Spytihněv I. tu nechal po roce 895 postavit rotundu  

sv. Petra, v níž se podle legend učil i mladý Václav, budoucí světec a patron české země. 

Po komentované prohlídce hradiště se vydáme do obce Zákolany, kde si ukážeme rodný dům 

československého prezidenta Antonína Zápotockého. Poté se vrátíme zpět vlakem do Prahy. 

Trasa s mírným převýšením, při výletu ujdeme maximálně 3 kilometry.  
 

 

Průvodce: Tomáš Bezouška. Přihlášky kdykoliv a platba nejpozději do 7. září 2018. 
 

Sraz: v 8,30 hod. na Hlavním nádraží pod odjezdovými tabulemi ve spodní části vstupní haly, 

u knihkupectví Neoluxor. Předpokládaný návrat: cca 15 hod. 
 

Cena: 50 Kč + jízdné na vlak Cena jízdného bude stanovena na začátku září a bude závislá 

na tom, zda bude zavedeno snížené jízdné pro seniory (40 až 85 Kč). Bude se proto vybírat  

až na nádraží.  
 

Úhradu v hotovosti lze provést v kulturním sále Domovina, Praha 7, Na Maninách 32a,  

jen do 31. května 2018, kdy končí přednášky, vždy ve středu od 11:00 do 12:00 hod.  

Úhradu na účet lze provést až po 1. červenci 2018. Pozor: bude nové číslo účtu,  

které v červnu rozešleme všem mailem! Informace o případné platbě v jiném termínu 

získáte u Mgr. Daniely Frumarové na těchto kontaktních spojeních:  

mail: viadaniela@email.cz, tel.: 604 239 187, 283 843 303, www.viadaniela.cz 
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http://www.viadaniela.cz/

