Program procházek - leden 2022
Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura
PhDr. Eva Havlovcová
tel.: 721 769 586

281 911 056

evahavlovcova@seznam.cz, portapraga@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.
PV –vycházka jednotné vstupné 80 Kč, polodenní vycházka jednotné vstupné 120 Kč, vycházka se koná při
počtu nejméně 10 osob
1.1. Sváteční novoroční procházka Vyšehradem. Sraz ve 14.00 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vstupné
80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
2.1. Sváteční novoroční procházka Kampou a okolím. Zveme Vás k procházce nejkrásnějším pražským ostrovem –
Kampou. Naleznete tady bývalé mlýny, palác i měšťanské domy, nedaleko odsud i kostelík. A my si tady připomeneme
významné obyvatele, budeme si povídat o historických, uměleckých i literárních souvislostech aj. Přejdeme si také do
Karmelitské ulice. Sraz ve 13.00 před knihkupectvím u Malostranských mosteckých věží. Vstupné 80 Kč,
průvodkyně M.Cimplová.
5.1. Zimní Karlův most aneb, co vyprávějí zdejší sochy? Spojeno s návštěvou proslulého reliéfu z Juditina mostu
v prostorách Klubu Za starou Prahu. Na začátku naší vycházky se podíváme na proslulý románský reliéf z Juditina mostu.
Pak nás čeká most a jeho sochy. Vše spojeno s výkladem o historii této proslulé pražské památky. Sraz v 16.30 u
Malostranských mosteckých věží na malostranském konci Karlova mostu. Vstupné 80 Kč + 20 vstupné na reliéf, průvodkyně
PhDr. E. Havlovcová.
8.1. Lednové rozjímání u sv. Matěje. Procházka po hřbitově u kostela sv. Matěje se vzpomínkou na významné osobnosti i
slavné poutě. Zároveň nám proslavený perníkový betlém připomeneme nedávné vánočné svátky. Sraz ve 14.00 na stan.
aut. č. 131 U Matěje. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.
9.1. Pražské domy pod drobnohledem - pokračování cyklu. Fasády domů v Praze vypovídají o mnohých zajímavých
věcech, které se týkají majitelů, stáří domu aj. Pojďte se s námi společně podívat na další domy, tentokráte v okolí Malého a
Křížovnického náměstí a ulic Karlova a Platnéřská. Sraz ve 14.00 u kašny na Malém náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně
M. Breníková .
15.1. Josip Plečnik na Pražském hradě. Při procházce si prohlédneme výsledky práce slovinského architekta. Sraz ve
14.00 u pomníku Tomáše G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.
16.1. Podvečerní procházka pražskými pasážemi a průchody – v okolí Ovocného trhu a ulice Na Příkopech. Dnes to
jsou nejen spojnice mezi pražskými ulicemi, ale i místa plná divadel, kin apod. Pro všechny průchody a pasáže však platí:
Tomu, kdo spěchá, mohou cestu zkrátit – a naopak tomu, kdo má dostatek času i peněz, slibuje jeho putování zpříjemnit.
Každému chodci však nabídnou přístřeší v nepohodě. Povíme si něco o jejich historii a dnešním společenském
využití. Sraz v 16.00 u kostela sv.Havla na Havelském náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová.
20.1. Románská Praha. Dnes nás bude zajímat především doba románská. Rozhlédneme se po Starém Městě a
připomeneme si hlavní památky tohoto období. Když vše vyjde, podíváme se i do domu Pánů z Kunštátu v Řetězové ulici,
který je nejzachovalejší světskou památkou této doby. Sraz v 16.30 před domem U kamenného zvonu na Staroměstském
náměstí. Vstupné 80 Kč + vstupné do objektu cca 30 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

22.1. Významné pražské kavárny, vinárny, restaurace, hotely a lidé v nich. Půjdeme po stopách těchto podniků a
zajímat nás budou zvláště ty, kde vznikala různá sdružení, kam se uchylovaly významné osobnosti, kde pobývali významní
muži a ženy aj. Sraz ve 14.00 u Prašné brány- směr ulice Na příkopě,. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
23.1.Smetanovo a Janáčkovo nábřeží - dvě nejstarší nábřeží v Praze. Historie, významné objekty i osobnosti zde. Sraz
ve 14.00 u sochy Karla IV. na Křížovnickém náměstí, tj. staroměstská strana Karlova mostu. Vstupné 80 Kč, průvodkyně
PhDr. E. Havlovcová.
29.1. Někdejší obce na území Malé Strany - Újezd, Nebovidy, Trávník a Osada pod valy Pražského hradu. Sraz ve
14.00 na stan. tram. č. 22 Vítězná, směr od mostu. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
30.1.Bývalá obec Chudobice a Senovážné náměstí. Chudobice existovaly před založením Nového Města a byly pojaty do
tohoto nového městského celku. Senovážné náměstí patřilo k jedněm z hlavních náměstí nově založeného Nového Města.
Sraz ve 14.00 u Jindřišské věže. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pražská univerzita volného času
Vážení přátelé, od února 2022 otevíráme dva nové kurzy univerzity , hlásit se můžete již nyní na
evahavlovcova@seznam.cz

Kurz č. 1

Čechy, Praha a Habsburkové.

V centru naší pozornosti budou stát Habsburkové, které budeme sledovat od doby, kdy se výrazněji začali prosazovat
v evropské politice. Představíme si jednotlivé zástupce rodu a budou nás především zajímat z hlediska vztahu k českým
zemím a českým panovníkům. Všimneme si i, jak Habsburkové žili, jak se ženili, vdávali, umírali, vychovávali děti apod. Kurz
bude pokračovat v dalším semestru a bude se měsíčně skládat opět z jedné přednášky a následující vycházky. Přednášky
se budou konat ve škole na Nám. Jiřího z Poděbrad a to ve čtvrtek od 17.00 - 19.00. Vycházky v sobotu dopoledne se
budou konat od 10.00.. V případě zhoršení covidové situace bychom upravili začátek a časový sled akcí, o všem byste byli
informováni mailem. Prosím, hlaste se již nyní, v kurzu bude omezen počet osob. Po přihlášení dostanete další
instrukce ohledně zaplacení a programu. Cena kurzu bude 900 Kč- bude trvat od února do června 2022 a skládá se z 10
akcí - 5 vycházek a 5 přednášek

Kurz č.2 -

Praha - město umění

Předmětem našeho zájmu bude opět Praha- projdeme si jednotlivé umělecké styly a budeme sledovat, jak se která doba ve
městě odrazila. Praha románská, Praha raně nebo vrcholně gotická, Praha renesanční - to budou mimo jiné témata, která
nás budou zajímat. Položíme si nejen otázku, jak se který umělecký styl tady projevoval, ale i to, které stavby se v této době
realizovaly. Nesmíme zapomenout vedle architektury i na malířství a sochařství. Seznámíme se s výrazovými prostředky
jednotlivých uměleckých stylů a přidáme alespoň trochu odborné terminologie, abychom už příště věděli, co je to např.
prampouch, chiaroscuro či fiála. Kurz bude pokračovat v dalším semestru a bude se měsíčně skládat opět z jedné přednášky
a následující vycházky. Přednášky se budou konat ve škole na Nám. Jiřího z Poděbrad a to ve čtvrtek od 17.00 - 19.00.
Vycházky v sobotu dopoledne se budou konat od 10.00.. V případě zhoršení covidové situace bychom upravili začátek a
časový sled akcí, o všem byste byli informováni mailem. Prosím, hlaste se již nyní, v kurzu bude omezen počet osob. Po
přihlášení dostanete další instrukce ohledně zaplacení a programu. . Cena kurzu bude 900 Kč- bude trvat od února do
června 2022 a skládá se z 10 akcí - 5 vycházek a 5 přednášek.

