Program procházek na březen 2019
Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura
PhDr. Eva Havlovcová
mobil 721 769 586 pevná linka 281 911 056
evahavlovcova@seznam.cz
www.portapraga.cz
Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo domů! Na výše uvedených číslech a
mailech je možné objednávat průvodce po Praze pro školy, pražské i mimopražské zájemce i mimo
uvedený program, v libovolném čase. Na stránkách www.portapraga.cz naleznete program procházek,
výletů i další akce agentury. Polodenní vycházka jednotné vstupné 120 Kč, vycházka se koná při počtu
nejméně 10 osob
2.3. Modrý pokoj a okolí. Během vycházky navštívíme pokoj, kde prožil většinu svého života Jaroslav Ježek. Barevné
ladění pokoje bylo upraveno tak, aby vyhovovalo Ježkově oční vadě. Kromě toho projdeme Kaprovou ulicí od Palachova po
Kafkovo náměstí, prohlédneme si současné stavby, i ty, které už během času zmizely. Sraz v 10.00 na Staroměstském
náměstí před kostelem sv. Mikuláše. Vstupné 80 Kč + 20/10 Kč (vstup do Památníku Jaroslava Ježka), průvodkyně ing. L.
Prokůpková.
2.3. Malostranský hřbitov I. Seznámíme se obecně s historií hřbitova a podíváme se na umělecké osobnosti, které zde
nalezly místo posledního odpočinku. Pozor – na Malostranský hřbitov se vydáme ještě 2 x za dalšími významnými
osobnostmi - hudebníky, šlechtici a osobnostmi církve- a to 7.4.2019 a 14.4.2019, vždy od 14.00, v obou případech
sraz u vchodu na hřbitov. Sraz na tuto vycházku ve 14.00 u vchodu na hřbitov - stan. tram. č.9 Bertramka - od Anděla
směr Řepy. Vstupné 80 Kč, hřbitovem vás provede předsedkyně spolku Malostranský hřbitov A. Lehnerová .
3.3. Polodenní vycházka - Slavné černošické vily.Poloha v členitém terénu nad řekou učinila v minulosti z Černošic
letovisko, kde si nechali stavět svá letní sídla jedinečných architektonických kvalit pražští průmyslníci a podnikatelé.
Zavedení železnice zajistilo dobrou dostupnost této malebné lokality a během několika desetiletí tu podél Berounky vyrostly
honosné vily, mnohé z dílny věhlasných českých architektů, například Jana Kotěry, Karla Štipla, Antonína Pfeiffera,
Františka Roitha, Karla Stráníka, Jaroslava Fröhlicha a dalších. Sraz v 9.10, na Smíchovském vlakovém nádraží u pokladen.
Vlak odjíždí v 9.28.Telefon na průvodkyni 607 911 151. Vstupné jednotné 120 Kč, průvodkyně M.Cimplová.
3.3. Rudolfinum - s připomínkou 80. výročí úmrtí architekta Rudolfa Kříženeckého (+ 12. 3. 1939). Podíváme se společně
do interiéru Rudolfina, které bylo vystaveno v novorenesanci z podnětu České spořitelny a které patří k vrcholným ukázkám
architektury tohoto uměleckého stylu. Sraz ve 13.00 na nám. J.Palacha u sochy Antonína Dvořáka, uprostřed náměstí proti
Rudolfinu. Vstupné jednotné 120 Kč - zahrnuje i vstupné do objektu, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
4.3. Chrám P. Marie před Týnem – náhradní vycházka za zrušenou akci v únoru. Můžete se ještě přihlásit na
evahavlovcova@seznam.cz nebo 721 769 586. Vycházka začíná v 15.50 před domem U Kamenného zvonu na
Staroměstském náměstí, vstupné 80 Kč+ příspěvek na kostel 50 Kč, chrámem nás provede p. Filipec z farní správy chrámu.
5.3. Ženy významných mužů. Předmětem našeho zájmu budou nejen manželky československých prezidentů i předsedů
vlád, ale i další ženy, které jim stály blízko. Náš výklad dovedeme až do konce komunistického režimu v r. 1989. Začneme
paní Charlotte Garigue Masarykovou, povíme si i o dceři Alici a o dalších ženách, které na počátku existence republiky byly
svým významným mužům oporou. Přednáška začíná v 16.30 v prostorách Klubu Za starou Prahu v Juditině věži u Karlova
mostu (menší z Malostranských mosteckých věží), vstupné 80 Kč, členové KZSP 20 Kč, PhDr. E. Havlovcová.
9.3. Pražská Loreta - nejvýznamnější pražské poutní místo. Společně si prohlédneme nejen Svatou chýši,ale také
jednotlivé kaple a zdejší kostel, zajímat nás bude i proslulý Loretánský poklad. Sraz v 10.00 před objektem na Loretánském
náměstí. Vstupné 80 Kč + zlevněné vstupné do objektu 110 Kč Kč, průvodkyně Mgr. Z. Havlovcová.
9.3. Výročí roku 2019:Po stopách hudebního skladatele Bedřicha Smetany v Praze - k výročí narození 2.3.1824. Naše
procházka povede právě za touto významnou osobností české hudby, podíváme se i do Smetanova muzea na Novotného
lávce. Sraz ve 14.00 před Novou scénou na Národní třídě. Vstupné 80 Kč + vstupné do muzea 50/30 Kč, průvodkyně PhDr.
J. Chrastilová.
10.3. Koncert s vycházkou – vyprodáno

16.3.Vyšehradský hřbitov a slavné osobnosti zde pochované. Sraz v 10.00 před kostelem sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě. Máme domluvenu s p. Mgr. Potočkem ze Svatoboru návštěvu Slavína. Pozor – na tuto vycházku je třeba se
předem přihlásit na evahavlovcova@seznam.cz nebo 721 769 586.Vstupné účastníci kurzu Slavné okamžiky Prahy
zdarma , pouze 30 Kč vstupné do objektu, ostatní 80 Kč + 30 Kč jako vstupné do objektu, průvodkyně PhDr. E.Havlovcová.
17.3.Jeruzalémská synagoga v Jeruzalémské ulici. Pokračujeme v našem putování po památkách židovské Prahy. Dnes
se seznámíme s nejmladší, ale současně i s největší synagogou, která byla postavena v zajímavém pseudomaurském stylu
začátkem XX. století. Sraz v 10.00 před synagogou, Jeruzalémská ul. č. 7. Vstupné 80 Kč + skupinové vstupné do objektu
40 Kč průvodkyně PhDr. J. Škochová.
17.3. Cyklus Bohnice: Kostel sv. Václava výrazná dominanta Bohnic. Zajímavý církevní objekt s prvky secese, s
pohnutou historií i současným využitím pro léčebné účely. Sraz ve 14.00 na stanici autobusů 177 nebo 200 - Odra (ve
směru od Kobylis). Vstupné 80 Kč, průvodkyně Mgr. J.Náprstková.
20.3. Na Karlův most za jarní rovnodennosti. Projdeme se po mostě v podvečerním čase, zastavíme se u každé z 31.
soch, abychom si pověděli příběhy, které se k nim vážou. Zajímat nás bude i historie založení mostu a osudy jeho
předchůdce, mostu Juditina. Sraz v 18.00 u sochy Karla IV. na Křížovnickém náměstí (staroměstská strana mostu). Vstupné
80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
22.3 Barrandovské studio prohlídka - vyprodáno.
23.3. Nápravná zařízení Nového města. Kde se na Novém Městě soudilo, věznilo nebo popravovalo? Co to byla hnanecká
stanice? Kdo byli první vězni na radnici Nového Města, kde stála Svatováclavská trestnice, nebo Fišpanka? Sraz ve 14.00
pod věží Novoměstské radnice. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.
24.3. Nový židovský hřbitov. Prohlédneme si největší pražský stále užívaný židovský hřbitov s mnoha nádhernými
hrobkami podnikatelských rodin Petschků, Waldesů, Bondyů... Zastavíme se i u hrobů osobností kulturního světa spisovatelů Franze Kafky, Oty Pavla, básníka Jiřího Ortena, malíře Jiřího Karse, režiséra Zeno Dostála a dalších. Sraz
v 10.00 před vchodem na hřbitov - Izraelská 1, stanice metra Želivského. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.
24.3. Stavovské divadlo a Mozart v Praze – vyprodáno. Budete-li mít o akci zájem, zkuste se na uvedeném mailu nebo
tel. nahlásit jako náhradník.
24.3. Výročí roku 2019 „U Bucků zhasli“- o pražských kabaretech. U příležitosti 120. výročí narození R.A.Dvorského.
Sraz ve 14.00 před obchodním domem Bílá Labuť, ul. Na Poříčí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
27.3.Princezna Anežka a Anežský klášter. Projdeme si přízemí Anežského kláštera, podíváme se, kde se nacházela
kuchyně, refektář nebo kapitulní síň, zastavíme se v kostele sv. Františka a Salvátora. To vše zakomponujeme do výkladu o
životních osudech zakladatelky kláštera, dcery Přemysla Otakara I., sv. Anežky. Sraz v 16.00 u kostela sv. Haštala na
Starém Městě. Vstupné 80 Kč + vstup do objektu zdarma, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
28.3. Pražská města 20. století. I. část Žižkov- svéráz pavlačí a strmých ulic. Sraz v 17.00 u sochy W. Churchilla na
Churchillově náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně V. Králová.
30.3. Národní památník na Vítkově. Výjimečná možnost prohlédnout si památník s panem dr. Slavíkem, který tady dlouho
pracoval a o historii objektu dovede velice zajímavě vyprávět. Podíváme se do všech zpřístupněných prostor, včetně
vyhlídky odkud je překrásný pohled na město a expozice tzv. Laboratoř moci, která přibližuje, co se tady dělo v době, kdy na
Vítkově bylo vystaveno mumifikované tělo Klementa Gottwalda. Pozor – na vycházku se musíte předem přihlásit na tel.
721 769 586 nebo e-mail evahavlovcova@seznam.cz Máme už pouze několik volných míst. Sraz ve 14.00 na Vítkově
pod sochou Jana Žižky. Vstupné 80 Kč + vstupné do celého objektu 120/80 Kč, objektem Vás provede PhDr. S. Slavík.
31.3.2019 Procházka pražskými pasážemi a průchody – ze Staroměstského náměstí směrem k Florenci. Pasáže a
průchody jsou dnes nejen spojnice mezi pražskými ulicemi, ale i místa plná divadel, kin apod. Při procházce si budeme
povídat o jejich historii a zajímat nás bude i jejich dnešní společenské a kulturní využití. Sraz ve 14.00 před domem U
Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová.

