Program procházek na září 2019
Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura
PhDr. Eva Havlovcová tel.: 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

1.9. Prohlídka Národního divadla – počet osob je
vyčerpán, nejbližší možný termín další procházky je
24.11.2019 od 10.00 a můžete se hlásit již nyní na
evahavlovcova@seznam.cz
7.9. Polodenní vycházka – Kolem Lomů Velké a Malé
Ameriky a lomu Mexiko (lom politických vězňů). Vydáme
se z Mořiny k nejnavštěvovanějšímu lomu Velká Amerika,
který se nachází pouhý 1 km od obce. Dále budeme
pokračovat kolem lomu Mexico, který možná spíše znáte
pod názvem lom politických vězňů a je symbolem krutosti a
nelidskosti minulého režimu. Naše cesta bude pokračovat k
lomu Malá Amerika a odtud kolem Dubu sedmi bratří až do
městečka Karlštejn, kde naší vycházku ukončíme. Trasa je
dlouhá cca 9 km, vezměte si pevnou sportovní obuv a kdo
má i trekingové hole (terén je místy náročný). Sraz na
stanici autobusu č. 311 v 7.30 (konečná metra Zličín),
autobus odjíždí v 7.50. Vstupné 120 Kč – polodenní
vycházka, průvodkyně M.Cimplová
7.9. Méně známé a nově zpřístupněné prostory
Pražského hradu - Dům sokolníka a Ústav šlechtičen.
Společně se podíváme do nově otevřeného Domu
sokolníka na dvoře proti Jízdárně Pražského hradu. Je to
drobná jednopatrová stavba s dřevěnou pavlačí. V domě se
nachází expozice, která evokuje život jeho prvního
obyvatele, kterým byl v 17. století právě sokolník, jenž se
u dvora staral o lovecké dravce i zpěvné ptáky. Návštěvníci
v domě uvidí zařízenou pracovnu a ložnici, součástí
prohlídky je i zhlédnutí krátkého filmu o sokolnictví.
V pracovně je k vidění veškeré sokolnické náčiní, například
rukavice, brašna, zvláštní posedy či čepičky. V ložnici pak je
možné obdivovat lovecké zbraně, např. kuš, luk či kopí. Při
zařizování zde byla využita i obnovená renesanční nika.
V promítací místnosti v přízemí stojí za vidění kromě filmu
také restaurované stropní trámy z let 1600 a 1601( text
převzat ze stránek Pražského hradu). Dále navštívíme
Ústav šlechtičen, který svým vznikem spadá do doby vlády
Marie Terezie, prohlédneme si tyto prostory a seznámíme
se s tím, jak tady žily jeho obyvatelky. Pozor- počet míst na
tuto akci je už vyčerpán.Vstupné 80 Kč + celkem 110 Kč
vstupné do objektů - do Domu sokolníka a Ústavu
šlechtičen, průvodci Pražského hradu a PhDr. E.
Havlovcová.
8.9. Po barokních hradbách. Během vycházky navštívíme
Chotkovy sady a zjistíme, jak souvisí s J. Zeyerem.
Zastavíme se v parku Charlotty G. Masarykové,

porozhlédneme se po stavbách, které dnes stojí nejen na
baštách Mariánských hradeb. A také zjistíme, kde stávala
kaple Panny Marie Pomocné nebo do kterého parku se
dostaneme tzv. Myší dírou. Sraz ve 14.00 na zastávce
Chotkovy sady (tram 2, 12, 18, 20). Vstupné 80 Kč,
průvodkyně ing. L. Prokůpková.
9.9 Janáčkovo nábřeží. Janáčkovo nábřeží patřilo ve
vnitřní Praze k velice prestižnímu místu, bylo spojeno
s výstavnými domy a velkými luxusními byty. Na konci 19. a
počátkem 20. století tady bylo vystaveno mnoho zajímavých
činžovních domů se zdobnou fasádou, které se pyšnily
zvučnými jmény architektů a umělců, podílejících se na
jejich výzdobě. Bydleli tady univerzitní profesoři, herci,
umělci, architekti a další. Pojďte se s námi o tom přesvědčit
a projít si tuto méně známou část centrální Prahy. Sraz v
16.45 na stanici tram 9,22,23 Újezd (směr z centra, od
ND).Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.
14.9. Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Tento
církevní objekt v Praze na Karlínském náměstí patří mezi
největší církevní stavby 19. století v Čechách. Byl zbudován
v polovině 19. století a řadí se k nejvýznamnějším
architektonickým památkám novorománského slohu.
Společně si kostel prohlédneme zvenku i uvnitř a povíme si
také o historii této pozoruhodné a výrazné stavby. Sraz
v 10.00 před kostelem na Karlínském náměstí. Vstupné 80
Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
14.9. Zahrada Pana kouzelníka a RothmayeroviPříležitost prohlídky zahrady Rothmayerovy vily- opakování
akce z května a června 2019. Otto a Božena Rothmayerovi
byli zajímaví lidé, se zajímavým životem a přáteli. Mezi ně
patřil kromě dalších významných osobností i Josef Sudek,
který v zahradě domu nafotil soubor „Zahrada pana
kouzelníka“. Vilovou zástavbou kolem domu sochaře Josefa
Mařatky, evangelického kostela, bývalé usedlosti Andělka a
kostela sv. Norberta dojdeme společně do Studijního a
dokumentačního centra Norbertov. Společně si zde
prohlédneme výstavu věnovanou spolupráci Boženy
Rothmayerové a Alice Masarykové a poté dokument Evalda
Schorma a Jana Špáty o Josefu Sudkovi.Pozor - na
vycházku
je
třeba
se
předem
přihlásit
na evahavlovcova@seznam.cz Pozor – upozorňujeme
rovněž, že se jedná o zahradu, nikoliv o vilu. Sraz v
15.00 před Rothmayerovo vilou, U Páté baterie 50. Vstupné

80 Kč + 30 Kč na výstavu (veřejnosti nepřístupnou zahradu
Rothmayerovy vily máme možnost prohlédnout si zdarma),
průvodkyně H. Čenková.
15.9. Polodenní vycházka – Z Roztok Tichým údolím do
Únětic. Roztokám náleží titul nejstaršího vilového letoviska
v okolí Prahy. Rozhodujícím podnětem pro rozvoj území
bylo zprovoznění Severní státní dráhy Praha-Drážďany v
roce 1851. Železnice zásadně změnila život do té doby
poklidného venkova. Hlavní proud nové výstavby se
koncentroval stranou od jádra vesnické zástavby v údolí
Únětického potoka, které bylo od konce 19. století nazýváno
Tichým údolím. Majitelé letních vil patřili mezi vyšší střední
třídu, byli to především pražští obchodníci a továrníci
židovského původu, z nichž velká většina nepřežila
holocaust. Zde si ukážeme některé slavné vily a budeme
pokračovat krásným Tichým údolím až do Únětic, kde se
můžeme občerstvit v Únětickém pivovaře a také zde naši
vycházku zakončíme. Vycházka je dlouhá cca 10 km. Sraz v
8.15 u pokladen na Masarykově nádraží. Vlak odjíždí v
8.35. Telefon na průvodkyni 607 911 151. Vstupné jednotné
120 Kč - polodenní vycházka, průvodkyně M.Cimplová
15.9. Procházka Centrálním parkem Prahy 13 podél
Prokopského potoka (cca 5 km). Projdeme se od
Slunečního náměstí s novou budovou radnice až do starých
Stodůlek s vesnickou památkovou rezervací (vyhlášena
1995) Sraz ve 14.00 na stanici metra Hůrka.Vstupné 80 Kč,
průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
21.9. Polodenní vycházka – Ze Žvahova přes Dívčí hrady
do Prokopského údolí a zpět – tentokrát pojedeme
pražským motoráčkem přes vysoké mosty pražského
semeringu do stanice Žvahov a dále budeme pokračovat
přes Dívčí hrady do Jinonic kolem kostelíka sv.Vavřince z
11.století na Butovické hradiště a dále Prokopským údolím
až do Hlubočep. Cestou si ukážeme např.místo, kde stával
kostelík sv.Prokopa a poustevna, navštívíme hlubočepské
jezírko, povíme si něco o pražském semeringu a plno jiných
zajímavostí. Trasa dlouhá cca 9 km, vezměte si sportovní
obuv. Sraz v 8.25 u pokladen na Hlavním nádraží, vlak
odjíždí v 8.41. Jednotné vstupné 120 Kč -polodenní
vycházka. Mobil na průvodkyni 607 911 151,
průvodkyně M.Cimplová
21.9. Prohlídka Národního divadla – počet osob je
vyčerpán, nejbližší možný termín další procházky je
24.11.2019 od 10.00 a můžete se hlásit již nyní na
evahavlovcova@seznam.cz.
22. 9. Polodenní vycházka - Podzimní Garden park v
Jenči, Litovice, Hostivice .Polodenní výlet těsně za
západní hranicí Prahy nás zavede do oblasti Hostivice a
Jenče a slibuje pestré zážitky. Pro mnohé z účastníků
objevíme zajímavý zahradní areál, který vznikl v r. 1992 v
Jenči. Modelovaný terén, pestrost květin a dřevin i rozsah
této lokality bude náležet do oblasti překvapení, které
poskytne příroda i lidská ruka. O historických osobnostech a
událostech bude další část výletu. Půjdeme kolem soustavy
rybníků, které sloužily jak zdroj vody pro historický vodovod
na Pražský hrad, zastavíme se u tvrze biskupa Jana IV. z
Dražic v Litovicích a v krásně zrekonstruovaném zámku v
Hostivici nás provede místní patriot Ing. Kučera. Počítejte s

trasou 5 – 6 km v průběhu celého výletu. Sraz na vlakovém
nádraží Praha – Veleslavín v 9.30, vlak odjíždí 9.51 (nádraží
je cca 200 m od metra stanice Veleslavín). Telefon na
průvodkyni 737 428 090. Vstupné 120 Kč -polodenní
vycházka, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.
22.9. Stopy hudby na Malé Straně. Připomeneme si, kde
bydleli hudebníci, kde byla provozována hudba a kde se
vyráběly hudební nástroje. Sraz ve 14.00 na rampě
Pražského hradu. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J.
Chrastilová.
24.9. Malostranské zahrady – Od zahrady
Valdštejnského paláce přes Vojanovy sady na Kampu.
Sraz v 16.00 na Valdštejnském náměstí u vchodu do
paláce.Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
28.9. Kníže Václav - sv. Václav. Po stopách této významné
osobnosti českých dějin v Praze v den jejího svátku, který je
i svátkem ČR. Sraz ve 14.00 před hlavním západním
vstupem do Katedrály sv.Víta v areálu PH( do katedrály
vstoupíme jen na začátek, tam, kde se neplatí
vstupné).Pozor - dejte si časovou rezervu na kontrolu
při vstupu do hradu. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E.
Havlovcová.
29.9. Invalidovna - prohlídka objektu. Termín je obsazen,
další volný termín je 12.10.2019 od 13.45, objednávat
můžete už nyní na evahavlovcova@seznam.cz
29.9. Rod Santini v Praze. Na řadě míst v pražských ulicích
se setkáváme se jménem Jana Blažeje Santiniho-Aichela,
který pocházel z kamenické dynastie. Právě místa spojená
s ním, jeho příbuznými a osobami spřízněnými s rodinou si
připomeneme. Sraz v 15.00 na zastávce Pohořelec u
pomníku hvězdářů (tram 22, 23). Vstupné 80 Kč,
průvodkyně ing. L. Prokůpková.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozor – připomínáme ještě několik volných míst
v Pražské univerzitě - cyklus Pražští biskupové a
arcibiskupové, Slavné okamžiky Prahy, Architekti,
sochaři a malíři 19. století. Bližší informace na
evahavlovcova@seznam.cz nebo www.portapraga.cz

Rovněž připomínáme naše podzimní výlety, na které se
můžete
přihlásitvíce
opět
na
evahavlovcova@seznam.cz nebo www.portapraga.cz

.

