
                 Program procházek na únor 2023  
 

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. 
 
 
4.2. Procházka Olšanskými hřbitovy .Na tomto hřbitově leží nejen mnoho známých významných osobností 
české historie, ale můžeme i obdivovat mistrovská díla tzv.funerálního umění. V této části byli pochováni 
např. J.Palach, J.Smrkovský, V.Suková, R.Lukavský, V.Jansa, H.Masaryk, M.Blecha, I.Hlinka, J.Brabec, 
J.Werich, J.Voskovec, J.Ježek, Miki Volek, J.Hrušínský, P.Bobek a další. Sraz ve 14.00 před branou 
hlavního vstupu na Vinohradské ulici. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová 
 
 
5.2.Lucemburkové v Praze. Připomeneme si místa spojená se 3 generacemi panovníků lucemburské dynastie a 
jejich manželek. Od vstupu Jana Lucemburského do Prahy, místa jeho korunovační hostiny, přes zakladatelské 
aktivity jeho syna Karla IV., až k přesunu Janova vnuka Václava IV. z Pražského hradu do Králova dvora a 
korunovaci Zikmunda českým králem. Sraz  ve 14.00 na Staroměstském náměstí před domem U Kamenného 
zvonu. Vstupné 80 Kč, průvodkyně Ing. L. Prokůpková. 
 
11.2. Zaniklé obce Prahy - Krušina. Rotunda sv. Pankráce pochází z 11. století, později byla často 
přestavována, dnešní podoba kostela je barokní. Obec zanikla za husitských válek a na okolí se přeneslo jméno 
kostela. Na konci 19. století byla Pankrác spojena s Horními Nuslemi - dnes území Prahy 4, kde byl postaven 
nový farní kostel sv. Václava. Projdeme si tuto část kolem radnice na Náměstí bratří Synků, kde až do konce 19. 
století stál zámek. Sraz ve 14.00 ve vestibulu stanice metra C Pražského povstání. Vstupné 80 Kč + 20 Kč  na  
kostel, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová. 
 
12.2.Josef Navrátil a Poštovní muzeum. Při vycházce si v bývalém Vávrově mlýně připomeneme malířskou a 
dekoratérskou práci Josefa Matěje Navrátila, který se narodil před 225 lety. Zároveň navštívíme 1. muzeum, 
zřízené po vzniku Československa a zaměříme se na historii pošty, která na našem území sahá do 16. st. Sraz 
ve 14.00 u zvonice kostela sv. Petra na rohu ulic Biskupské a Petrské. Vstupné 80 Kč + 50/20 Kč (vstupné do 
muzea), průvodkyně ing. L. Prokůpková. 
  
18.2. Novorenesance a secese v pražských ulicích. Zaměříme se na díla takových osobností, jako  
např.architekti  I. Ullmann, A, Wiehl, J. Schulz , O. Polívka nebo sochař L. Šaloun. Sraz ve 14.00 na Národní třídě 
u historické budovy Národního divadla. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová. 
 
19.2. Kam se v Praze chodilo do kaváren? Význam kaváren v kulturním životě Prahy byl veliký. My si projdeme 
ulicí  Na příkopě a v blízkém okolí a představíme si ty nejvýznamnější. Sraz v 15.00 u Prašné brány ) směr  ul. 
Na příkopě. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová 
 
22.2. Křížem krážem Žižkovem. Povíme si o významných křesťanských i židovských památkách a 
připomeneme i zdejší husitskou tradici. Sraz v 16.00 u kostela Nejsvětějšího . Srdce Páně na náměstí Jiřího z 
Poděbrad. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová. 
  
24.2. Barrandovské ateliéry- prohlídka. Akce byla nabízena v předprodeji, je obsazená. Vycházka se opakuje  
24.3.2023 - bližší informace na 721769586 nebo v dolní části tohoto programu.  
 
25.2. Matyáš Bernard Braun. Barokní sochař a řezbář přišel z Rakouska do Prahy, kde se  
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usadil. Za necelých 54 let života po sobě nechal rozsáhlý soubor soch a spolupracoval s významnými architekty 
své doby na řadě šlechtických i církevních staveb. Sraz ve 14.00 na Hradčanském náměstí u pomníku T. G. 
Masaryka. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková. 
 
26.2. Polodenní vycházka do přírodní rezervace Chuchelský háj aneb ze Zlíchova do Velké Chuchle - 
vydáme se po silnici pod Barrandovskými terasami kolem bývalého koupaliště do Malé Chuchle. Odtud 
vystoupáme do Chuchelského háje, kde si prohlédneme zookoutek a dále budeme pokračovat kolem místního 
lesního hřbitova, kostela sv.Jana Nepomuckého až k Pacoldově vápence a do Velké Chuchle, kde naší vycházku 
zakončíme. Trasa je dlouhá cca 7 km, vezměte si sportovní obuv. Sraz v 10.00 na zastávce Hlubočepy, 
(tramvaj č. 4, 5, 12 a 20 směr sídliště Barrandov). Mobil na průvodkyni 607 911 151. Jednotné vstupné 120 Kč, 
průvodkyně M.Cimplová 
 
 

Pozor - opakování vycházky do Barrandovských ateliérů 
Vážení přátelé, pro  velký zájem Vám nabízíme  opakování  vycházky do 

 Barrandovských ateliérů dne 24.3.2023 pátek  od 13.30. 
Během prohlídky navštívíte výstavní prostor Filmpoint, dozvíte se zajímavé informace k areálu a historii 

Barrandov Studia, navštívíte některé z filmových ateliérů (dle aktuální vytíženosti) a fundus - oddělení kostýmů a 
rekvizit. Pozor - na tuto vycházku je omezený počet osob a musíte se předem přihlásit 

na evahavlovcova@seznam.cz. Vaše účast bude potvrzena zpětným mailem. V tomto případě musíte 
předem zaplatit i vstupné, pošleme na Vaši adresu fakturu. 

Vstupné plné 300 Kč ( 200 Kč do objektu, 100 Kč na vycházku) , sleva studenti, senioři 270  Kč ( 170 Kč do 
objektu, 100 Kč na vycházku). 

 Hlásit se můžete již nyní. 
 
 

Pozor - akce vycházka s následujícím koncertem  
 
Vážení přátelé,  
dovolujeme si Vám nabídnout tři akce v průběhu následujících měsíců. Jedná se o koncerty, které se konají 
v památkově významných objektech. Před každým koncertem uskutečníme vycházku, která bude směřovat do 
blízkého okolí konání koncertu.  
Cena akce- vycházka + koncert-  440 Kč . 
Hlásit se můžete již nyní, na akce máme omezený počet vstupenek. 
  
Nabízíme Vám tyto akce: 
 
30.3. 2023 vycházka Pět významných kostelů v okolí Emauz - sraz v 16.30, průvodkyně dr. E. Havlovcová. 
Následuje koncert v Emauzích Velikonoční koncert -  Klenoty baletní operní hudby- Š. Heřmánková 
soprán,V. Zahradník klavír, H. Hložková housle, S. Hečová violoncello, cena dohromady 440 Kč 
 
 
22.5.2023 vycházka Procházka bývalými osadami Jircháře, Zderaz a Vojtěšskou čtvrtí- sraz v 16.30, 
průvodkyně dr. E. Havlovcová. Následuje koncert v kostele sv. Michala v Jirchářích -  Mozart-Alleluja- F. 
Fiala varhany,l. Laubová soprán, M. Keberle viola- cena dohromady 440 Kč 
 
 
 
6.6.2023 vycházka Bývalými osadami Poříčí a Chudobice- sraz v 17.00, průvodkyně dr. Eva Havlovcová. 
Následuje koncert v Jeruzalémské synagoze -   Klárovo kvarteto hraje skladby Beatles, Abba a Queen - 
cena dohromady 440 Kč 
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