
Kulturně historický kurz kvinty – Praha 2021 

 

 

 
Termín konání: 13. – 17. 9. 2021 

Odjezd: pondělí 13. 9.  ráno (bude upřesněno) 

Příjezd: pátek  17. 9. odpoledne (bude upřesněno) 

Ubytování: Klášter kapucínů, Loretánské náměstí 6a, 118 00 Praha 1-Hradčany 

Stravování: snídaně jsou zajištěny v Nemocnici pod Petřínem, obědy i večeře jsou v režii studentů (v programu 

je vždy minimálně 60 minut na jedno jídlo, na trase máme vytipovaná místa, kde se dá najíst za „slušné“ ceny) 

 

Cena: 4 800,-Kč (meziměstská doprava, pražská MHD, ubytování, snídaně, veškeré vstupné) 

           + peníze na obědy, večeře a pití + kapesné (doporučeno 1 500 – 2 000 Kč) 

Termíny splatnosti: záloha 2 000,-Kč do 25. června 2021  

                                   doplatek 2 800,-Kč do 7. září 2021 

Peníze posílejte na účet č.: 288731741/0300, var. symbol  2004, do poznámky pro příjemce napište jméno 

studenta 
 

Program kurzu: 

 Během pěti dnů pobytu v Praze studenti navštíví a detailněji se seznámí s těmito místy: 

Areál Pražského hradu (Královská zahrada, Belveder, Míčovna, nádvoří, chrám sv. Víta, Starý královský palác, 

Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička), chrám sv. Mikuláše, Nerudova ul., malostranské paláce, Valdštejnská zahrada, 

Loreta, Černínský palác, Strahovský klášter, Petřín, Václavské nám., Karlovo nám., Staroměstské nám., 

Karolinum, Ungelt, Královská cesta, Obecní dům, Betlémská kaple, Židovské město, Karlův most, Kampa, 

Sovovy mlýny, Klementinum, Vyšehrad, Slavín, Karlov, Emauzy, Albertov, Tančící dům, Národní památník 

obětem heydrichiády, Poslaneckou sněmovnu ČR a Neviditelnou výstavu. 

Exkurze je zaměřena na postižení kulturních a politických dějin Prahy. Nedílnou součástí je návštěva dvou 

divadelních představení, program bude doplněn o aktuální nabídky pražských výstav a jiných kulturních akcí. 

 

Studenti se na průběhu exkurze podílejí přípravou odborných prezentací k vybraným lokalitám, plněním 

výzkumných úkolů s historickým, kulturním i literárním zaměřením a zpracováním shrnujícího „deníčku“ celého 

kurzu. Za svou práci během kurzu jsou hodnoceni v předmětu český jazyk a literatura a rétorika. 

      

 Nejpozději týden před odjezdem studenti obdrží upřesňující informace o časech, denním harmonogramu 

a doporučení, co s sebou.  

 

 

                                                                                                                                              Stanislava Rygálová,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návratka – odevzdat do 31. 5. 2021--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Potvrzujeme, že jsme obdrželi základní informace o organizaci kulturně historického kurzu v Praze a 

zavazujeme se v daných termínech zaplatit zálohu i doplatek. 

 

Jméno studenta /studentky………………………………………………………… 

 

Datum………………………..                                    Podpis zákonných zástupců ……………………………....... 

 


