Program procházek na listopad 2022
Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura
PhDr. Eva Havlovcová tel.: 721 769 586 281 911 056 evahavlovcova@seznam.cz
! 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. Program vycházek ke stažení na www.portapraga.cz.
3.11. Nasvícená Vrtbovská zahrada na konci sezóny Vrtbovská zahrada na Malé Straně je právem
označována za nejkrásnější pražskou zahradu. A to jste jí ještě někteří z Vás neviděli nasvícenou! Máte
možnost to napravit a zúčastnit se vycházky, která začíná v 17.00. Sraz před objektem v Karmelitské
ul. 25 na Malé Straně, Vstupné 80 Kč + vstupné do objektu 120/95 Kč, průvodkyně PhDr. J.
Chrastilová.
5.11. Barrandovské vily - I. okruh – tentokrát se projdeme nejen kolem prvorepublikových
barrandovských
vil.
Ukážeme si zejména
tyto vily:
vilu dr.Hynka
a
Ludmily
Pelcových, vilu manželů Fröhlichových,
výstavní
vilu
č.
1, Havlíkovu vilu, vilu Otakara
Riegela, vilu Františka
Kovaříka, vilu
Miloše
Havla a mnoho dalších. Sraz ve
13.00
na
zastávce autobusu č. 105 ve 2. stanici Filmové ateliéry. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová.
6.11. Státní opera - vycházka byla nabízena v předprodeji, je obsazená.
6.11. Dušičkové období na Ďáblickém hřbitově. Druhý největší pražský hřbitov v kubistickém slohu
má kromě občanského hřbitova několik částí: je tu tzv. lesní hřbitov, pohřebiště partyzánů a část pro
oběti fašistického i komunistického režimu. Sraz ve 14.00 na konečné stanici tramvaje č. 1 (možný
přestup u stanice metra Ládví).Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
7.11. Výstava Příběh Pražského hradu s dr. Kadlecem - vycházka byla nabízena v předprodeji, je
obsazená.
12.11. Historie Haštalské čtvrti zakončená prohlídkou Anežského kláštera. Povíme si o historii této
části Starého Města, ukážeme si, kde se zastavila asanace, projdeme kolem kostela sv. Haštala. .
V druhé části vycházky si prohlédneme přízemí Anežského kláštera a připomeneme si nejen sv.
Anežku, ale i další historické souvislosti. Sraz v 10.00 na konci Revoluční ul. u Vltavy. Revoluční je
ulice, která vede od obchod. domu Kotva k Vltavě. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
13.11 Václavské náměstí v minulosti a dnes. Projdeme si bývalý Koňský trh, od r. 1848 nazývaný
Václavským náměstím, abychom si představili hlavní palácové budovy, které se tady nacházejí,
připomněli si významné okamžiky, které náměstí prožívalo a seznámili se s významnými osobnostmi,
které tady žily. Sraz v 10.00 na horním konci Václavského náměstí u koně. Vstupné 80 Kč, průvodkyně
PhDr. E. Havlovcová .
14.11. Pražský hrad a Habsburkové s dr. Kadlecem - vycházka byla nabízena v předprodeji, je
obsazená.

19.11. Barrandovské vily - II. okruh – tentokrát se projdeme nejen kolem prvorepublikových
barrandovských vil. Ukážeme si zejména tyto vily: vilu Bohuslava Černého, Antonína Zimy, výstavní vilu
č.2, vilu Dr. Čelakovského, vilu profesora Antonína Stránského, vilu Jaroslava
Dietla a mnoho dalších. Sraz ve 13.00 na zastávce autobusu č. 105 na 1. stanici Filmové
ateliéry. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová
20.11. ¨Bydlení na hradbách. Podíváme se, kdo stavěl a žil na zrušených barokních hradbách. Kromě
jiného se zastavíme v parku Charlotty G. Masarykové, nebo zjistíme, co zbylo z kaple Panny Marie
Pomocné. Sraz ve 14.00 na zastávce Chotkovy sady (tram 2, 12, 18, 20). Vstupné 80 Kč, průvodkyně
ing. L. Prokůpková.
21. 11. Chrám P. Marie před Týnem - prohlídka interiéru kostela. . Blížící se vánoční svátky nás
inspirovali k tomu, abychom domluvili prohlídku chrámu P. Marie před Týnem. Je to úžasný prostor,
který nám připomene nejen Mistra Týnské Kalvárie, Tycho Braha nebo např. Karla Škrétu, ale i slavnou
minulost této církevní architektury. Na závěr si pak ještě všimneme některých zajímavosti zvenku a
krátce nahlédneme i do bývalého kupeckého dvora .Pozor - na tuto vycházku se musíte předem
přihlásit na mailu evahavlovcova@seznam.cz a vyčkat zpětného mailu, který Vám účast potvrdí.
Sraz ve 14.45 před domem U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Vstupné 80 Kč +
vstupné na opravu kostela 50 Kč, chrámem nás provede p. Š. Filipec z Týnské fary, venku E.
Havlovcová.
26.11. Interiéry Pražského hradu - vycházka byla nabízena v předprodeji, je obsazená.
26.11. Rašínovo nábřeží a okolí. Část vltavského nábřeží od Jiráskova mostu k vyšehradské skále a
jeho nejbližší okolí nám ukáže např. kubistické vily nebo původně gotický kostel Nejsvětější Trojice.
Zjistíme, co to byla a kde stála Fišpanka i kde bydlel Josef Lada aj. Sraz ve 14.00 u pomníku Františka
Palackého na Palackého náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.
27.11. Stavovské divadlo- celková prohlídka. Budova divadla byla otevřena v r. 1783 a velice brzy se
stala místem premiér představení různých žánrů. V r. 1787 se tady uskutečnila premiéra Dona Giovanni
od W. A Mozarta. Pojďme si prohlédnout interiér této významné budovy a připomenout si nejen všechny
tyto skutečnosti, ale i hudebního génia, kterým Mozart byl. Na Mozarta zavzpomínáme i v druhé části
vycházky, kdy se vydáme po jeho stopách na Starém Městě. Pozor - pouze několik volných míst. Na
prohlídku se musíte přihlásit a vyčkat, zda Vám bude vycházka rezervována zpětným mailem.
Sraz ve 12.45 u hlavního vchodu do Stavovského divadla (běžný vchod na představení). Vstupné 80
Kč, a vstupenka do objektu 140/80 Kč, sleva platí pro seniory 65 +, místní průvodce., PhDr. E.
Havlovcová.

27.11 Zaniklé obce na území Prahy -Filipojakubský Újezd s prohlídkou kostela sv. Jana Křtitele
Na Prádle. Sraz v 11.00 v Říční ulici před kostelem.( kousek od Kampy) Vstupné 80 Kč,
průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
29.11. Eliška Krásnohorská (nar. 18. 11. 1847) a počátky ženské emancipace. Sraz v 16.00 v parku
na Karlově náměstí u jejího pomníku proti ČVUT. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

