Program procházek na květen 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

1.5. Večerní procházka po Karlově mostě aneb, co zde vyprávějí sochy…….Projdeme ze Starého
Města na Malou Stranu a budeme si povídat nejen o historii mostu, ale i o životech svatých, jejichž
sochy se zde nacházejí. Nebudou chybět ani zajímavosti Karlova mostu. Sraz v 17.00 u sochy Karla IV.
na Křížovnickém náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
7.5. Karlín – od Invalidovny ke kostelu. Další procházka bývalým pražským předměstím nás zavede
k torzu Invalidovny Kiliána Ignáce Dientzenhofera, ke svého času nejkrásnější a nejmodernější škole
v Rakousko-Uhersku, k Národnímu domu, odkud dnes vysílá rozhlasová stanice a k řadě dalších
objektů. Sraz ve 14.00 na zastávce tramvaje č. 3 u výstupu z metra B, stanice Invalidovna. Vstupné 80
Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.
8. 5. Zaniklé osady a obce na území Prahy - Střešovice. Původní název Třešovice se uvádí již v
raném středověku jako církevní majetek. Později zde vznikly vinice a usedlosti, zároveň také drobná
zástavba. Projdeme se ze Starých Střešovic přes Norbertov do Střešoviček. Sraz ve 14.00 na stanici
MHD 1, 15 Baterie (možný přestup u metra Hradčanská). Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J.
Chrastilová
10. 5. Zaniklé osady a obce na území Prahy - Vršovice. V pramenech se Vršovice uvádějí prvně za
vlády krále Přemysla Otakara II., který zdejší panství vyměnil za jiný statek s biskupem. Na místě
dnešního zámku tehdy byla tvrz, přestavěná v 17. století. Sraz v 16.00 na stanici MHD tram č. 22, 7
Koh-I-Noor. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
14. 5. Mrakodrapy na Pankráci. Výškové budovy na Pankrácké pláni začaly vznikat již za minulého
režimu, ale většina těchto staveb je z počátku 21. století. Projdeme od Obchodního centra Arkády
kolem těch nejvýznamnějších, parkem k budově televize a kolem kancelářských objektů na Kavčích
horách. A můžeme si dát kávu v nejvyšší kavárně Prahy. Sraz ve 14.00 před budovou OC Arkády
(stanice metra Pankrác).Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
15.5. Zahrady Pražského hradu. Projdeme se zahradami pod Pražským hradem, které upravil letošní
jubilant a hradní architekt Josip Plečnik pro Tomáše G. Masaryka. Zároveň si připomeneme květnovou
defenestraci z r. 1618. Sraz ve 14.00 h u pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné
80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.
16.5. Kaple sv. Václava- Pražský hrad navštívíme opět s naším oblíbeným lektorem dr. F.
Kadlecem. Tentokráte bude předmětem našeho zájmu nejvýznamnější kaple Svatovítské katedrály kaple sv. Václava. POZOR - na tuto akci je omezený počet osob a je třeba se předem přihlásit
mailem, Vaše účast bude potvrzena nebo odmítnuta v případě naplnění počtu zpětným
mailem.Vstupné 80 Kč + 250/125 Kč vstupné do objektu, sleva se týká seniorů 65 let a více, ostatní
250 Kč + vstupné 50 Kč za mimořádné otevření kaple.Tedy vstupné se slevou celkem 255 Kč, bez
slevy 380 Kč. Akce se opakuje za stejných podmínek 23. 5. 2022. Sraz ve 14.00 před hlavním
vstupem do katedrály, u bronzových dveří, lektor PhDr. F. Kadlec.

21.5. Z Valdštejnské zahrady do Palácových zahrad ( Ledeburské, Malé Palffovské, Velké
Palffyovské, Kolowratské a Fürstenbersk). 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.
22.5. Polodenní vycházka Český Brod. Projdeme se centrem města, jehož historie sahá k počátku
12. st. Zastavíme se mimo jiné u částečně dochovaného pozdně gotického opevnění, u kostela sv.
Gotharda s románskými základy a navštívíme podzemí pod hlavním náměstím. Sraz před nádražím
v Českém Brodě po příjezdu vlaku, který odjíždí z Masarykova nádraží v 7.59. Vstupné 120 Kč + 40 Kč
(vstup do podzemí), průvodkyně ing. L. Prokůpková.
23.5. Kaple sv. Václava- Pražský hrad navštívíme opět s naším oblíbeným lektorem dr. F.
Kadlecem. Tentokráte bude předmětem našeho zájmu nejvýznamnější kaple Svatovítské katedrály kaple sv. Václava. POZOR - na tuto akci je omezený počet osob a je třeba se předem přihlásit
mailem, Vaše účast bude potvrzena nebo odmítnuta v případě naplnění počtu zpětným
mailem.Vstupné 80 Kč + 250/125 Kč vstupné do objektu, sleva se týká seniorů 65 let a více, ostatní
250 Kč + vstupné 50 Kč za mimořádné otevření kaple.Tedy vstupné se slevou celkem 255 Kč, bez
slevy 380 Kč. Sraz ve 14.00 před hlavním vstupem do katedrály, u bronzových dveří, lektor PhDr. F.
Kadlec.
25.5. Královská zahrada na Pražském hradě. Připomeneme si založení zahrady a osobnost českého
krále Ferdinanda I. Habsburského. Obejdeme stavby v zahradě a přiblížíme si jejich stavební vývoj. A
zajímat nás také budou osobnosti, které se zahradou souvisely. Sraz v 16.00 před Letohrádkem
královny Anny v Královské zahradě - tram č. 22 výstupní stanice Královský letohrádek. Vstupné 80 Kč,
průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
28.5. Polodenní vycházka do Dobříše. Dnes navštívíme město Dobříš, které bylo v minulosti
nazýváno městem rukavic, včetně návštěvy anglického parku. Naší vycházku začneme prohlídkou
Mírového náměstí, na kterém se nachází několik krásných historických budov s velmi zajímavými
příběhy. Odtud budeme pokračovat kolem zámku a francouzské zahrady do anglického parku, který se
rozkládá na březích zátoky Huťského rybníka a Chotobušského potoka. Původně byl tento park pouze
ohrazenou panskou bažantnicí, před rokem 1816 byl přeměněn na přírodně krajinářský park. Zde si
prohlédneme tzv. Čertův most, který byl postaven ze strusky – odpadu vznikajícího při výrobě železa a
z některých výhledů uvidíme i hrad Vargač, který nechal přestavět Karel IV. kolem roku 1340. Trasa
dlouhá cca 7 km, vezměte si sportovní obuv. Sraz v 8.10 u Smíchovského nádraží na stanici autobusu
č.317, autobus odjíždí v 8.30. Vstupné – polodenní vycházka 120 Kč, mobil na průvodkyni 607 911 151,
průvodkyně M.Cimplová.
29.5. Polodenní vycházka – Prohlídka Průhonického parku. Zámecký park se rozkládá při původně
čtyřkřídlém renesančním zámku, který byl postaven na místě středověké tvrze. Zakladatelem, v rozmezí
let 1885-1917, byl hrabě Silva Tarouca, který zde vytvořil několik rybníků, mezi nimiž Botič protéká a
kde je vybudováno i několik jezů. V 1.části parku, kde vystoupáme na opravený gloriet a ve 2.části
parku si prohlédneme okolí tzv. České chaloupky s rybníkem Labeška. Sraz v 8.30 na stanici metra (C)
Opatov na zastávce autobusu č.357, autobus odjíždí v 8.45. Vstupné – polodenní vycházka 120 Kč,
mobil na průvodkyni 607 911 151, průvodkyně M.Cimplová

