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Vážení a milí cestovatelé, poutníci a návštěvníci,
srdečně vás vítáme a zveme vás k společné pouti procházející, z mnoha pohledů,
zajíma m územím části Ceského středohoří zvaným mikroregion Porta Bohemica.
Území nese název přírodního a historicky významného útvaru zvaného .Porta
Bohemica" neboli "Brána Cech". Tento útvar tvoří část hlubokého zářezu labského
údolí, který byl historicky vždy přirozeným místem vstupu do České kotliny.
Toto území má dlouhou a zajímavou historii. Je územím, ve kterém lidé žijí
dlouhá tisíciletí a v kterém příroda sama vytvořila tak kouzelné a neopakovatelné
scenérie, že stojí za to poznávat vše co toto území představuje.
Na pouti tímto územím vás provede průvodce z nejpovolanějších - skřítek Portaš,
který je posledním z žijících skřítků dynastie skřítků po staletí obývajících toto
území. Portáš zná každý strom, který zde roste, každý kámen, které tvoří okolní
kopce a břehy milované řeky Labe i mnoha potoků, ve kterých se tak rád osvěžuje.
Se skřítkem Portášem můžete najednou nebo po částech projít trasu, která vám
umožní objevit řadu zajímavých míst Společně navštívíte území celkem 10 obcí v
nichž vám bude vyprávět spoustu zajímavých přfběhů, historek a pověstí z těchto
míst Dovíte se také mnoho faktů o místech, kterými budete procházet Někdy mohou
být phběhy pravdivé, jindy mohou být výplodem fantazie či nevědomosti předků,
kteří si tak vysvětlovali radu neznámých zážitků či jevů s kterými se potkávali.
Stezka obsahuje celkem 16 zastavení, na kterých, kromě získání nových infonnací,
můžete ověřit své znalosti, ale i zručnost. obratnost a schopnost odhalovat skrytá
tajemství. Proto bedlivě čtěte a pozorujte.
Přejeme vám, aby tato pouť byla pro každého z vás příjemným zážitkem, který vás
obohatí a pomůže vám poznat tento region jako oblast s neopakovatelnými
hodnotami, který stojí za to milovat, chránit a do kterého je pořád důvod se vracet

POZORII
Platí zde jedno důležité pravidlo, jehož ochránci jsou všechny
generace skřítků. Budeš·li se chovat k tomuto kraji slušně, skřítek
ti na cestě v nesnázích pomůže a rád tě provede, ale běda tomu,
kdo činí opak. Ten pak pozná. že skřítci mohou být velmi zlí.
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