Program procházek na březen 2020
Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura
PhDr. Eva Havlovcová tel.: 721 769 586 281 911 056 evahavlovcova@seznam.cz
Pošlete nám email, 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. 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.
1.3. Procházka Olšanskými hřbitovy II. díl . Na tomto hřbitově leží nejen mnoho významných osobností české
historie, ale můžeme obdivovat I mistrovská díla tzv.funerálního umění. Sraz ve 14.00 před branou hlavního vstupu na
Vinohradské ulici. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová.
2.3. Méně známé prostory Pražského hradu – Ústav šlechtičen a Dům sokolníka. Počet míst je vyčerpán.
7.3. Polodenní vycházka: Zveme Vás do královského města Litoměřice! Společně se projdeme městem,
Navštívíme nově rekonstruovaný hrad v Litoměřicích, který byl vyhlášen stavbou ústeckého kraje v r. 2013.Vyjdeme na
Dómský pahorek a doufejme, že se nám podaří dostat se do interiéru kostela sv. Štěpána. S Litoměřicemi byl spojen i
K. H. Mácha, na závěr si prohlédneme jeho světničku, kde v r. 1836 zemřel. Do Litoměřic pojedeme vlakem
s přestupem ve Všetatech. Sraz v 6.45 u pokladen na Hlavním nádraží, vlak odjíždí v 7.20, v Litoměřicích bychom měli
být v 8.44. Kdo pojede sám autem nebo jinak – sraz před vlakovým nádražím Litoměřice město v 8.45.Zpátky do Prahy
se budeme vracet individuálně. Nenechte si ujít tuto akci, uvidíte, že Litoměřicemi budete nadšeni! Mobil na průvodkyni
721769586. Vstupné polodenní vycházka 120 Kč + vstupné do objektů cca 100 Kč dohromady, průvodkyně PhDr. E.
Havlovcová.
7.3. Dokola kolem Kulaťáku. Prohlédneme si blíže okolí Vítězného náměstí. Zástavbu, pomníky, co tu mohlo být a
není. Co tu bylo, a také není. Ukážeme si, kde se blízko vařilo pivo, a kde bývala úřednická kolonie.Sraz ve 14.00 před
restaurací KFC (nároží Vítězného náměstí a Dejvické). Vstupné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.
8.3. Výročí roku - T. G. Masaryk - narozen. 7. 3. 1850. Připomeneme si některé byty jeho rodiny na Hradčanech a
na Malé Straně. Sraz ve 14.00 na stan. tram č.18 (staví tady i další tram.) Chotkovy sady. Vstupné 80 Kč, průvodkyně
PhDr. J. Chrastilová.
9.3. Svatováclavská kaple s dr. Kadlecem – počet míst je vyčerpán.
14.3. Výročí roku –architekt Josef Gočár se narodil 13. 3. 1880. S prohlídkou expozice v domě U Černé Matky
Boží. Sraz ve 14.00 před vchodem tohoto domu v Celetné ulici. Vstupné 80 Kč + vstupné do expozice 150/80 Kč,
průvodkyně PhDr,J. Chrastilová.
15.3. Osobnosti na Smíchově. Při procházce zjistíme, kde bychom mohli potkat mimo jiné Josefa Zítka, Ferdinanda
Peroutku, Jakuba Arbesa, Alberta Einsteina nebo Josefa Vaňáska, který byl předobrazem policejního rady Vacátka.
Uvidíme, kde měl ateliér sochař Karel Dvořák, kde se narodil Julius Fučík nebo kde se Václav Brožík učil malovat
porcelán. Sraz v 10.00 u fontány na Náměstí Kinských. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.
15.3. Něco málo z Břevnova a trochu víc ze Střešovic. Praha 6 byla především místem mnoha vinic a usedlostí.
Naše cesta povede kolem Kajetánky, Petynky, Schleiferky a podíváme se k bývalé usedlosti Kocourka, která má
dodnes podobu z poloviny 18.stol. A víte, že na Andělce byl prvně vyzkoušen telegraf ? Sraz ve 14.00 stanice aut.
č.180 Kajetánka. Vstupné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.
21.3. Prohlídka Státní opery. Po rekonstrukci Státní opery budeme mít možnost i my obdivovat interiéry této budovy.
Pozor – na tuto akci je omezený počet osob a musíte se předem přihlásit na evahavlovcova@seznam.cz.
Prosím přihlášky raději emailem. Akce se koná od 14.00. Vstupné 220 /160 Kč – zahrnuje vstupné na vycházku i do
objektu. Vaše přihláška bude platná teprve po potvrzení z naší strany.Další termíny 29.3.2020 od 11.00 a 4.4.2020
od 14.00- můžete se hlásit už nyní na všechny.

21.3.Uličky, průchody a pasáže na Starém Městě. Sraz v 16.00 u pomníku Karla IV. na Křižovnickém náměstí u
Karlova mostu. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
22.3. Prohlídka Národního divadla a blízkého okolí. Navštívíme základní kameny v podzemí, přízemí s hledištěm, 1.
balkon, 1. foyer, 2. Foyer i terasu s trigami (z provozně technických důvodů může nastat odchylka od standardní
trasy). Po prohlídce divadla se ještě projdeme okolí a povíme si spoustu zajímavostí z historie nábřeží, mostů a
ostrovů. Vstupné plné 200 Kč, seniorské 140 Kč (zahrnuje vstupné na vycházku i do objektu). Vycházka se koná od
10.00.Pozor- na tuto vycházku se musíte předem přihlásit na evahavlovcova@seznam.cz nebo na tel.
721769586
22.3. Voda, voda, samá voda. Kde jinde si připomenout Světový den vody než v Podolí? Zastavíme se u bývalé říční
plovárny, současného Yacht Clubu, Modrých i Žlutých lázní, pramene Topolky, ale také u „Engelovy katedrály“, jak je
někdy označována Podolská vodárna. Kromě toho si samozřejmě připomeneme události a osobnosti spjaté s touto
městskou částí. Sraz ve 14.00 na stan. tram. č, 2, 3 a 17 Podolská vodárna. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L.
Prokůpková.
25.3.Prohlídka historické budovy Národního muzea - počet míst je vyčerpán.
26.3. Hanspaulka. Jméno čtvrti dal pozdně barokní zámeček, který si na místě staré viniční usedlosti
s panoramatickým rozhledem nechal vystavět měšťan Hans Paul Hippman. Okolí zámečku lákalo ve 20. stol.
k prestižní vilové zástavbě od stylu české moderny a holandského hnutí de-stijl, staveb architektů E. Linharta, B.
Fuchse, J. Chochola, Ladislava Žáka (pro Lídu Baarovou), až po současné viladomy podle návrhu arch. L. Lábuse a
dalších architektů. Sraz v 17.00 na stanici Hanspaulka autobusu 131 (směr z centra). Vstupné 80 Kč, průvodkyně
PhDr. J. Škochová.
28.3. Méně známé kostely v centru Prahy – kostel sv. Bartoloměje. Seznámíme se s tímto architektonicky cenným
kostelem a představíme si i osazenstvo- šedé sestry. Sraz ve 14.00 na křižovatce ulic Bartolomějská a Na Perštýně.
Vstupné 80 Kč + příspěvek na kostel 20 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.
.

29.3. Prohlídka Státní opery. Po rekonstrukci Státní opery budeme mít možnost i my obdivovat interiéry této budovy.
Pozor – na tuto akci je omezený počet osob a musíte se předem přihlásit na evahavlovcova@seznam.cz.
Prosím přihlášky raději emailem. Akce se koná od 14.00. Vstupné 220 /160 Kč – zahrnuje vstupné na vycházku i do
objektu.Vaše přihláška bude platná teprve po potvrzení z naší strany.Další termíny 21.3.2020 od 11.00 a 4.4.2020 od
14.00- můžete se hlásit už nyní na všechny.
29.3.Slavné pražské vily:Bubeneč – II. okruh. V Praze stále ještě najdeme řadu míst, kde si původní vilová zástavba
dochovala svůj charakter, krásu, kulturu a noblesu dřívějších období a kde jednotlivé vily osloví návštěvníka.
Procházka kolem vil známých osobností např. Vileminy Altschul Bondyové, ing.Viktora Materny, manželů Kapsových,
Alfonse Muchy a dalších. Sraz ve 14.00 na na zastávce tramvají (1,8,12,25,26) ve stanici Korunovační. Vstupné 80 Kč,
průvodkyně M.Cimplová.
30.3. Méně známé prostory Pražského hradu – Ústav šlechtičen a Dům sokolníka. Počet míst je vyčerpán.
31.3. Ořechovka. V okolí barokní usedlosti J. K. Bořka vznikla ve 20. stol. vilová čtvrť podle návrhů architektů J.
Vondráka a J. Šenkýře. V poměrně stylově jednotném „zahradním městě“ byly postaveny jak řadové úřednické domky
připomínající anglickou kotážovou architekturu, tak i individuální zástavba cihlové Umělecké kolonie, společenské a
obchodní centrum i komplex Výzkumného ústavu cukrovarnického.Sraz v 16.45 na stanici Ořechovka tramvaje 1,2,18
(směr z centra). Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J.Škochová.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Upozorňujeme na možnost přihlásit se už nyní na uvedenou akci na email evahavlovcova@seznam.cz nebo
tel.721769586
18.4.2020 Gröbeho vila - místo krásy, vína a velkého skandálu. Prohlídka interiérů této stavby Slavná pražská
Gröbovka, vila a nádherný park, který patří vedle velkolepých barokních zahrad k zahradnickým a architektonickým
skvostům Prahy, vznikla v 19.století. Po smrti Moritze Gröbeho zde bydlela nějaký čas i dcera korunního prince Rudolfa vnučka Františka Josefa I. - arcivévodkyně Alžběta. Sraz ve 14.00 před hlavním vstupem do zahrady na souběhu ulic
Rybalkova a Kozácká. Vstupné jednotné 180 Kč (zahrnuje vstupné na vycházku + poplatek za otevření vily),
průvodkyně M.Cimplová.

