Program procházek na září 2022
Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura

PhDr. Eva Havlovcová tel.: mobil 721 769 586 pevná linka 281 911 056 evahavlovcova@seznam.cz
www.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. Vycházka jednotné vstupné 80 Kč, polodenní vycházka jednotné vstupné 120 Kč,
vycházka se koná při počtu nejméně 10 osob, maximální počet osob na jedné vycházce určí průvodce

5.9. Na Pražský hrad s dr. Kadlecem. Opět se vydáme na Pražský hrad, tentokráte to bude
výstava Příběh Pražského hradu,která nás bude zajímatr a kterou nás provede náš oblíbený
lektor dr. Kadlec. Sraz ve 14.00 na III. hradním nádvoří u monolitu. Pozor – počet míst na
tuto vycházku je už vyčerpán, zájemci dostali nabídku na tuto akci už o prázdninách,
kdy se začali hlásit.

10.9. Polodenní vycházka - Zámek v Kostelci nad Černými lesy. Během vycházky si
prohlédneme zámek, který je ve správě České zemědělské univerzity. Kromě
toho se projdeme historickým centrem města, jehož počátky sahají až k Přemyslovcům. Sraz
na zastávce Kostelec nad Černými lesy – náměstí po příjezdu autobusu č. 381, který
odjíždí ze stanice metra Háje v 8.00 Vstupné 120 Kč (polodenní vycházka ) + 150/130 Kč
vstupné do zámku, průvodkyně Ing. L. Prokůpková (mobil na průvodkyni 739 280 518).
POZOR- na tuto vycházku je omezený počet míst a je třeba se předem přihlásit,
nejlépe na emailu evahavlovcova@seznam.cz nebo tel. 721 769 586
11.9. Okolo Karlova náměstí – bývalý Dobytčí trh. Procházka bývalým Dobytčím trhem
připomene některé stavby, události a osobnosti související s tímto náměstím. Sraz ve 14.00
pod věží Novoměstské radnice. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

14. 9. Záběhlice. Pokračování cyklu Zaniklé osady na území hlavního města Prahy.
Vesnice je poprvé zmiňována ke konci 11. století jako majetek Vyšehradské kapituly, ale
část území patřila panovníkovi. Ve 14. století tu byly dvě tvrze, z nichž jedna patřila
Václavovi IV., druhá byla později přestavěna na zámek - dnes bohužel nepřístupný.
Projdeme se kolem Hamerského rybníka ke kostelu P. Marie a dále do oblasti někdejší
dělnické kolonie. Vycházku ukončíme u zámku. Sraz v 16.00 na konečné stanici tram. č. 14
Spořilov. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová

17.9. Gröbeho vila – místo krásy, vína a velkého skandálu. Neorenesanční vila v
toskánském stylu byla postavena se vší dokonalostí té doby. Realizace probíhala dle návrhu
Antonína Barvitia a Josefa Schulze (známého z dostavby Národního divadla a Rudolfina).
Slavná Gröbovka, vila a nádherný park, který patří vedle velkolepých barokních zahrad k
zahradnickým a architektonickým skvostům Prahy, vznikla v 19.století. Po smrti Moritze
Gröbeho zde bydlela nějaký čas i dcera korunního prince Rudolfa – vnučka Františka Josefa
I. - arcivévodkyně Alžběta. Prohlídka interiérů této významné stavby.Pozor – na tuto akci je

třeba se předem přihlásit na evahavlovcova@seznam.cz a vyčkat mailu, kterým
potvrdíme Vaši účast.Sraz ve 14.00 před hlavním vstupem do zahrady na souběhu ulic
Rybalkova a Kozácká. Vstupné jednotné 80 Kč + poplatek za otevření vily 100 Kč (celkem
180 Kč), průvodkyně M.Cimplová
18.9. Polodenní vycházka: Hrabalovo Kersko Vás vítá. Dovolujeme si Vás pozvat do
kraje Bohumila Hrabala. V jeho milovaném proslulém Kersku se nás ujme tamější průvodce
p. Kořán, který v Kersku žije a vše tady důkladně zná a spolu s ním a jeho zasvěceným
výkladem se podíváme na místa z filmových Slavností sněženek. Na závěr se chvilku
posadíme v legendární restauraci Hájenka, kde budete moci ochutnat proslulé
speciality. POZOR – na tuto vycházku se musíte předem přihlásit mailem nebo
telefonicky a vyčkat zpětné potvrzení mailem. Sraz na stan. autobusu - linka 398 do
Kerska, který odjíždí v 8.47 z aut. nádraží Černý Most ze stan.14, směr Jirny. Nehvizdy,
Mochov, Poděbrady – výstupní stanice se nazývá Hradišťko-Kersko - Hlavní silnice, autobus tam přijede v 9.23, kdo chcete, můžete čekat přímo na výstupní stanici. Návrat zpět
autobus ve 14.03 nebo 16.03. Vstupné jednotné 120 Kč,( polodenní vycházka), mobil na
průvodkyní 721769586, průvodce místní p. Kořán a PhDr. E. Havlovcová.

22.9. Prohlídka firmy Herbadent a okolí - jedná se o českou firmu s tradicí od roku 1897.
Tato firma se zabývá unikátní klinicky ověřenou bylinnou recepturu pro zdravá ústa. Dochází
zde ke spojení léty prověřené léčivé síly přírody s moderními technologiemi dentální hygieny
- od produktů dentální hygieny, po kartáčky, pečující koupele až po medicinální vína.
(Možnost nákupu některých produktů). Pozor – počet osob na tuto akci je už vyčerpán,.
Sraz ve 14.30 na zastávce tramvaje Plzeňka (tram. č. 4, 5, 12 a 20). Vstupné 100
Kč, průvodkyně M.Cimplová.

26.9. Významné české kněžny, královny a princezny – kněžna Ludmila a dcera
Boleslava I. Mlada. Předrománské a románské památky na Pražském hradě. Nový
cyklus vycházek bude sledovat významné ženy české historie a spolu s vylíčením jejich
životních osudů se projdeme po památkách a místech, které tuto dobu připomínají .Sraz
v 16.00 u sochy T.G.Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr.
E. Havlovcová .

28. 9. Prosek. Pokračování cyklu Zaniklé osady na území hlavního města Prahy Obec je
je zmiňována již v legendách o sv. Václavovi a zdejší kostel sv. Václava patří k nejstarším na
území Prahy. Na někdejší návsi ve Starém Proseku se každoročně koná Svatováclavská
pouť. Odtud se projdeme naučnou stezkou pod Proseckými skalami až na vyhlídku Emy
Destinnové. Sraz ve 14.00 u výtahu na nástupišti stanice metra C Prosek (směr od
centra).Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

