
Kulturně-historický kurz – Praha 

Pondělí 14. května 2018  

7:30 – odjezd Liberec – Fügnerova ul, sraz 7:15   

8:30 – příjezd Praha – Černý most (nákup lístků, proškolení) – přesun na ubytování   

– ubytování  - Kapucinát na Hradčanech   

– Hradčanské náměstí, Pražský hrad – zahrady, Belveder, Míčovna   

– výměna stráží   

- pauza na oběd   

- ubytování – Kapucinát na Hradčanech   

– nádvoří (Hrad - MATĚJOVSKÁ, BERGMANNOVÁ), prohlídka Hradu, Katedrála sv. Víta (VLČKOVÁ, RŮŽIČKOVÁ), klášter sv. 

Jiří, jižní zahrady Pražského hradu 
  

– Nerudova ulice, chrám sv. Mikuláše (HYK, BUŠEK)   

- večeře   

– Petřín (MALÁ, ŠIMÁKOVÁ)   

   

Úterý 15. května 2018 

7:30– 8:15 – snídaně Nemocnice pod Petřínem (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) - oblečení do divadla s sebou   

– Vyšehrad, Slavín   

11:00 - Národní památník hrdinů Heydrichiády   

- Karlovo náměstí   

– pauza na oběd   

13:30 - Neviditelná výstava (na místě o 15 minut dříve)   

– Národní třída, Národní divadlo (KILLICHOVÁ, HAJSKÝ), Betlémské náměstí, Betlémská kaple    

- večeře   

19:30 – Studio Ypsilon - Proměna aneb Řehoř už toho má dost   

   

Středa 16. května 2018 

7:30 – 8:15 – snídaně Nemocnice pod Petřínem   

- Loretánské náměstí   

- Strahovská knihovna (TÁBORSKÁ, KOŠŤÁLOVÁ)   

- Malostranské paláce   

- pauza na oběd   

- Kampa (STAŠÁK, VŠETIČKA), Karlův most (MARIJCZUKOVÁ, TACHOVSKÁ)   

Návrat na ubytování   

- večeře   

19:00 – Divadlo Na zábradlí – Požitkáři   

   

Čtvrtek 17. května 2018 

7:30– 8:15 – snídaně Nemocnice pod Petřínem   

9:00 - Židovské muzeum – přednáška Tradice a zvyky Židů, prohlídka židovského města – Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov, 

Klausová synagoga 

  

– Staroměstské náměstí, Ungelt   

– pauza na oběd    

- Královská cesta, Karolinum (DRAPÁKOVÁ, TŘÍSKOVÁ), Klementinum (VOLF, MODRÁ), Obecní dům (HELCL, STÁDNÍK)   

- večeře   

- výstava – galerie Rudolfinum - Mat Collishaw - Standing Water   

   

Pátek 18. května 2018 

7:30 – 8:30 – snídaně Nemocnice pod Petřínem   

Valdštejnská zahrada (IVANKA, RADOSTNÝ)   

10:00 – setkání se senátorem J. Zemanen 

 

  

10:30 – prohlídka historické budovy Valdštejnského paláce   

- pauza na oběd   

- vyzvednutí zavazadel, přesun na Černý most   

- 15:00 – odjezd do Liberce   

 


