
                 Program procházek na prosinec 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. 
 
 
3.12. Podvečerní procházka pražskými pasážemi a průchody - okolo Václavského náměstí. Dnes to jsou 
nejen spojnice mezi pražskými ulicemi, ale i místa plná divadel a kin. Pro všechny průchody a uličky však platí - 
tomu, kdo spěchá, pomohou cestu zkrátit a navíc každému chodci mohou nabídnout i přístřeší v nepohodě. Sraz 
v 16.00 u sochy J.Jungmanna na Jungmannově náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová. 
 
4.12. Interiéry Pražského hradu -  vycházka byla nabízena v předprodeji, je obsazená. 
 
10.12. Bývalé a současné židovské ghetto, co zůstalo, co zmizelo… Sraz ve 14.00 na náměstí F. Kafky, u 
pamětní desky jeho narození. Kafkovo náměstí je za staroměstským kostelem sv. Mikuláše. Vstupné 80 Kč, 
průvodkyně PhDr. J. Chrastilová  
 
11.12. Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně. V předvánočním čase se společně vydáme do chrámu sv. Mikuláše 
na Malé Straně, abychom si pověděli o jeho zajímavé stavební historii, která je spojena nejen s jezuity, ale i 
vynikajícími architekty -  s Kryštofem Dientzenhoferem a jeho synem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. 
Podrobně si prohlédneme nádherný interiér tohoto objektu.Sraz v 10.00 před objektem na horním Malostranském 
náměstí. Vstupné 80 Kč + vstupné do objektu 100/60 Kč , sleva se týká seniorů 65 let a více, průvodkyně PhDr. 
E. Havlovcová. 
 
12.12. Na chvilku lampářem Starého Města. Projdeme částí Starého Města, budeme si povídat o jeho historii a 
budovách, ale především budeme rozsvěcet plynové lampy a připomínat si, jak Praha „ svítila“ v minulosti. Každý 
si vyzkouší tuto neobvyklou profesi. Sraz v 18.00 na Uhelném trhu u kašny, k naší vycházce potřebujeme tmu. 
Pozor – na vycházku je třeba se předem přihlásit na evahavlovcova@seznam.cz a vyčkat potvrzení Vaší 
účasti Vstupné 80 Kč, historií osvětlení Vás provede a rozsvěcet lampy Vás naučí ing. J. Žákovec, ostatní 
výklad podá PhDr. E. Havlovcová. 
 
17.12. Večerní vycházka z Hradčanského náměstí až do Karmelitské ulice. Dnešní vycházka povede z 
Hradčanského náměstí přes Jánský vršek, Tržiště až do Karmelitské ulice. Cestou si povíme plno zajímavostí a 
pověstí spjatých s těmito místy včetně tradic, které se pojí s oslavou vánočních svátků. Sraz v 16.30 na 
Hradčanském náměstí u sochy T.G.Masaryka. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová. 
 
18.12. Adventní procházka staroměstskými uličkami a průchody. Sraz ve 14.00 na Křižovnickém náměstí u 
pomníku Karla IV. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.  
 
20.12. Královskou cestou I. - za slavnými i jinak významnými korunovacemi českých králů. Vydáme se po 
proslulé Královské cestě, kde se nachází řada významných budov a připomeneme si také významné  korunovace 
českých králů - co se během korunovace přihodilo, kde probíhala hostina, co se ve městě dělo v souvislosti 
s korunovací, samotný průběh korunovace, korunovační klenoty atd Vycházka bude mít pokračování 21.12. 
Sraz v 16.00 u Prašné brány - směr k ul. Na Příkopě. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová 
 
21.12. Královskou cestou II. - za slavnými i jinak významnými korunovacemi českých královen. Vydáme se 
po proslulé Královské cestě a tentokráte si připomeneme významné korunovace českých královen - co se během 
korunovace přihodilo, kde probíhala hostina, co se ve městě dělo v souvislosti s korunovací, samotný průběh 
korunovace, korunovační klenoty atd.Sraz v 16.00 u Malostranských mosteckých věží, na malostranském konci 
Karlova mostu. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová 
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25.12. vycházka Zajímavosti Staroměstského náměstí a okolí a Vánoční koncert. Pojďte si projít  zdánlivě 
známou část Prahy, kde přesto objevíme spoustu neznámých skutečností. Sraz na vycházku v 15.00  před 
vstupem do Staroměstské radnice. Po vycházce  od 17.00  nás čeká  Vánoční koncert ve vytápěném  
kostele sv. Salvátora, Salvátorská ul. u Staroměstského náměstí. Jedná se o  nový tradiční i moderní 
vánoční program -  Klárovo kvarteto a zpěv Báry Klárové. Průvodkyně Vás odvede  na místo konání 
koncertu. Pozor - na tuto akce se musíte předem přihlásit na mailu evahavlovcova@seznam.cz, bude se 
platit předem, vystavíme Vám fakturu. Vstupné 410 Kč ( 80 Kč na vycházku a 330 Kč na koncert),  průvodkyně 
ing. L. Prokůpková. 
 
26.12. Vánoční procházka Hradčanami a Novým světem. Sraz ve 14.00 na Pohořelci u pomníku hvězdářů.( 
tram. 22, stan. Pohořelec).Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.  
 
29.12. Sváteční předsilvestrovská 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 v 16.00 před knihkupectvím u Malostranských 
mosteckých věží. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová 
 
30.12. vycházka Na konci roku kolem Pohořelce a na Břevnov a koncert Světové muzikály. Pohořelec byl 
předměstím Hradčan. Nalezneme tady zajímavou zástavbu, také Strahovský klášter, jeden z nejstarších v 
Evropě. I blízký Břevnov, který býval jakousi ovocnou a zelinářskou zásobárnou centra Prahy, láká k procházce, 
zvl.  jeho zachovalá stará část.  Sraz na vycházku  v 16.30  na stan. tram č. 22 Pohořelec.  Po vycházce  od 
18.30  nás čeká  koncert Světové muzikály nově před Silvestrem  v podání MUSICA FESTIVA DI PRAGA  
(Ladislava Šťastná – soprán, Pavel Kloub - kytara Sylvie Schelingerová – flétna, Šárka Trávníčková – 
housle)  v secesním sále Na Marjánce v Břevnově. Průvodkyně Vás odvede na místo konání koncertu. Pozor - 
na tuto akce se musíte předem přihlásit na mailu evahavlovcova@seznam.cz, bude se platit předem, 
vystavíme Vám fakturu. Vstupné 410 Kč ( 80 Kč na vycházku a 330 Kč na koncert), průvodkyně ing. L. 
Prokůpková. 

LEDEN 2023 
 
1.1.2023 Novoroční Vyšehrad. Sraz ve 14.00 u kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vstupné 80 Kč, 
průvodkyně PhDr. J. Chrastilová. 
 
1.1.2023 vycházka a novoroční koncert Vivat Glenn Miller 
Tato,  jedna z dnes nejvýznamnějších pražských čtvrtí, se k Praze připojila v r. 1922. Prohlédneme si církevní  
architekturu, připomeneme některé významné vily a jejich obyvatele a  významné osobnosti, které tady pracovaly 
nebo bydlely. Sraz na vycházku ve 14.00  před chrámem Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z 
Poděbrad. Po vycházce  od 16.00  nás čeká koncert Vivat Glenn Miller  v podání Swing Big Band 
Pražského salónního orchestru (18 vystupujících ) v Novogotické modlitebně církve evangelické, 
Korunní 60, Praha 2 .  Průvodkyně Vás odvede  na místo konání koncertu. Pozor - na tuto akce se musíte 
předem přihlásit na mailu evahavlovcova@seznam.cz, bude se platit předem, vystavíme vám 

fakturu. Vstupné 410 Kč ( 80 Kč na vycházku a 330 Kč na koncert),  průvodkyně ing. L. Prokůpková. 
. 

 
 
 
 

Všem účastníkům našich akcí přejeme to nejlepší do celého nového roku 2023, 
hodně štěstí, pohody a těšíme se na další společné krásné zážitky na našich 

akcích. 
Za průvodce  a pracovníky agentury Porta Praga   Eva Havlovcová 

 


