Program procházek na červenec a srpen 2022
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

Červenec 2022
1.7. Podvečerní procházka Královskou zahradou. Jedna z nejkrásnějších pražských i hradních zahrad Vás zve na procházku,
připomeneme si historii zahrady, významné osobnosti i objekty, které budeme obdivovat. Sraz v 16.00 na stan. tram. č. 22
Královský letohrádek. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
2.7. PV- 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 hod u pokladen na Masarykově
nádraží. Vlak odjíždí v 8.42 hod. Telefon na průvodkyni 607 911 151. Jednotné vstupné 120 Kč, průvodkyně M.Cimplová.
2.7. Jánský vršek. Pojďte společně objevovat méně známé části Malé Strany. Projdeme do místa, kde původně stávala osada
Obora sv. Jana, povíme si o její historii, budeme obdivovat zajímavé domy, paláce, Vlašský špitál, připomeneme si osobnosti a
další. Sraz ve 14.00 před domem U dvou slunců v Nerudově ulici ( dům s pamětní deskou na Jana Nerudu).Vstupné 80 Kč,
průvodkyně PhDr. E. Havlovcová
3.7. Mlýny na Kampě a další zajímavosti ostrova i přilehlé části Malé Strany. Projdeme se Kampou a zaměříme se na méně
známé skutečnosti, které jsou s ostrovem spojeny. Krátce nahlédneme i do kostela sv. Jana Na prádle, který se nachází poblíž.
Sraz v 10.00 u tzv Lennonovy zdi na Velkopřevorském náměstí. Vstupné 80 Kč + 20 Kč dobrovolný příspěvek na kostel,
průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
16.7. Ze Slunečního náměstí do starých Stodůlek. Cesta od nejmodernější architektury kolem staršího sídliště parkem Přátelství
až do vesnické památkové zóny. Sraz ve 14.00 na stan metra B Hůrka . Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
17.7. Vítkov. Při procházce parkem na Vítkově si připomeneme husitskou i moderní historii, projdeme si expozici Národního
památníku a z jeho vyhlídky se rozhlédneme nejen po Karlíně a Žižkovu. Sraz ve 14.00 na zastávce U Památníku autobusů 133 a
175 (směrem k Florenci). Vstupné 80 Kč + vstupné do památníku 120/80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková
20.7.Královskou cestou - I. část od Prašné brány. Architektura, osobnosti, zajímavosti .Sraz v 16.00 u Prašné brány , směr ul.
Na Příkopě.Pokračování 24.8.2022. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
23.7. PV -polodenní vycházka Z Dubče, kolem Říčanského potoka, do Uhříněvsi. První písemná zmínka o Dubči je z roku
1088, ale osada tu byla již dříve. Ves ve středověku plnila důležitý úkol dodavatele dubového dřeva pro blízké hlavní město. Potom
naše cesta povede přes Dubeček až k Podleskému mlýnu, kde budeme míjet jelení farmu Podlesko a Podleský rybník, na kterém
byly zřízeny v r.1919 říční lázně, kam se jezdil koupat i prezident T.G.Masaryk z nedalekého zámku v Kolodějích. Pak bude naše
cesta pokračovat přírodní památkou Obora kolem židovského hřbitova až do Uhříněvsi. Sraz v 8.15 na konečné stanici metra C
Háje (dole u příjezdu vlaků). Autobus č. 240 odjíždí v 8.39 hod. Mobil na průvodkyni 607 911 151. Jednotné vstupné 120 Kč,
průvodkyně, M.Cimplová.
24.7. Léto na Vyšehradě 1. Během procházky místními parky si připomeneme historii i báje spojené s Vyšehradem jako sídlem
českých knížat a králů, ale také jeho vojenské dějiny barokní pevnosti. Sraz ve 14.00 u Táborské brány. Vstupné 80 Kč,
průvodkyně ing. L. Prokůpková.
30.7. Vinohradské parky. Ještě v 19. století byla v oblasti budoucích Královských Vinohrad řada usedlostí, které dodnes
připomínají zdejší parky. Projdeme se z Náměstí Jiřího z Poděbrad přes Čechovy sady do bývalé Kanálky- dnes Riegrovy sady.
Sraz ve 14.00 u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J.
Chrastilová.

31.7. Léto na Vyšehradě 2. Připomeneme si historii a osobnosti vyšehradské kapituly, existující i zaniklé církevní stavby a plastiky.
Zároveň si prohlédneme Baziliku sv. Petra a Pavla. Sraz v 14. 00 u Táborské brány. Vstupné 80 Kč + vstupné do baziliky 90/50 Kč,
průvodkyně ing. L. Prokůpková.

SRPEN 2022
7.8. PV- polodenní vycházka. Z Řeporyjí na sídliště Barrandov – Naše vycházka povede údolím Dalejského potoka do Klukovic
a dále na sídliště Barrandov. Cestou uvidíme např. zbytky Trunečkova mlýna, Opatřilku – červený lom, pozůstatky bývalého
koupaliště a Horova mlýna. Dále projdeme Klukovicemi kolem hájovny z 18.století až na tramvajovou zastávku na sídlišti
Barrandov. Trasa dlouhá cca 7,5 km. Nezapomeňte na sportovní obuv. Sraz v 8.30 před pokladnami na Smíchovském
vlakovém nádraží (vlak odjíždí v 8.46). Mobil na průvodkyni 607 911 151. Jednotné vstupné 120 Kč, průvodkyně M.Cimplová.
13.8 Z Chotkových sadů přes Letnou do Buben. Sraz ve 14.00 na stan. tram. č.22 Královský letohrádek. Vstupné 80 Kč,
průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
14.8. Léto na Vyšehradě 3. Na vyšehradském hřbitově si připomeneme některé osobnosti, které odpočívají na Slavíně i na
okolním pohřebišti, např. Vlasta Burian, Antonín Dvořák, Josef Bican, Jiří Bělohlávek, Max Švabinský, Wabi Daněk, Jaroslav
Heyrovský, Jan Neruda, Waldemar Matuška nebo Václav Vorlíček. Sraz ve 14.00 před bazilikou sv. Petra a Pavla. Vstupné 80 Kč,
průvodkyně ing. L. Prokůpková.
21.8. Zahrada Kinských. Projdeme se zahradou na svahu Petřína. Zastavíme se u budov a plastik, které jsou zde umístěné. A
zjistíme aktuální stav chrámu sv. archanděla Michaela. Sraz ve 14.00 před vchodem do zahrady na Náměstí Kinských. Vstupné 80
Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.
20.8. PV- polodenní vycházka. Jevany. Jevany jsou významným letoviskem v nejbližším okolí Prahy. V období 1.republiky zde
začaly vyrůstat vily pražské „smetánky“, hotely a penziony. Mezi neznámější patří prvorepublikový vyhlášený Grandhotel Wagner,
který se proslavil zejména jako zotavovna Jizerka v komedii Dovolená s Andělem z roku 1952 s Jaroslavem Marvanem. Jevany
jsou „dobrou adresou“ i v současnosti. Trasa dlouhá cca 10 km, vezměte si sportovní obuv. Sraz v 8.15 na konečné stanici metra
Háje, dole u příjezdu vlaku, u dozorčí budky uprostřed. Společně pak půjdeme na autobus č.382, který odjíždí v 8.45. Mobil
na průvodkyni 607 911 151. Jednotné vstupné 120 Kč, průvodkyně M.Cimplová.
24.8. Královskou cestou - II.část od Křížovnického náměstí. Architektura, osobnosti, zajímavosti .Sraz v 16.00 u sochy Karla
IV. na Křížovnickém náměstí ( staroměstská strana Karlova mostu) Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
27.8. Zahrady Pražského hradu- Královská zahrada, Jižní zahrady ( Rajská a Na valech). Sraz ve 14.00 na stan. tram. č. 22
Královský letohrádek. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
28.8. Smetanovo nábřeží a okolí. Projdeme se po prvním regulovaném pražském nábřeží a připomeneme si jeho historií,
současnost i plánovanou budoucnost. Sraz ve 14.00 u pomníku Karla IV. na Křížovnickém náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně
ing. L. Prokůpková.
30.8. Z Valdštejnské zahrady do Palácových zahrad ( Ledeburské, Malé Palffovské, Velké Palffyovské, Kolowratské a
Fürstenberské). Naši vycházku začneme ve Valdštejnské zahradě, povíme si o její historii, která úzce souvisí s Valdštejnským
palácem. Pak se přesuneme naproti a prohlédneme si zahrady paláců, které jsou postaveny do svahu Pražského hradu.Sraz
v 16.00 v atriu stan. metra A Malostranská. Vstupné 80 Kč + vstupné do zahrad 130/ 100 Kč- sleva platí pro seniory 65 let a více,
průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

Pražská univerzita volného času září 2022 - leden 2023
Od září 2022 otevíráme dva kurzy Pražské univerzity volného času. Kurz se skládá z jedné přednášky a jedné
vycházky měsíčně, od září do ledna 2022/2023, cena 900 Kč, bližší informace a přihláška na
evahavlovcova@seznam.cz nebo tel. 721769586
Kurz č. 1 - Čechy, Praha a Habsburkové - historie Habsburků v souvislosti s českými zeměmi od doby po
třicetileté válce do vzniku republiky v r. 1918.
Přednášky první čtvrtek v měsíci od 17.00 na Základní škole Nám. Jiřího z Poděbrad, vycházka následující
sobotu od 10.00
Kurz č. 2 - Praha město umění- od doby barokní až po umění 20. století.
Přednášky poslední čtvrtek v měsíci od 17.00 na Základní škole Nám. Jiřího z Poděbrad, vycházka následující
sobotu od 10.00

