Porta Praga – Pražská univerzita volného času
září 2019– leden 2020
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout několik kurzů obecně vzdělávacího cyklu Porta Praga - Pražská
univerzita volného času na semestr září 2019 - leden 2020
Kurz se skládá z jedné přednášky a na ní navazující vycházky měsíčně.
Přednášky se uskuteční v učebně Základní školy na nám. Jiřího z Poděbrad (7/8/1685 – bílá
budova s hodinami) ve čtvrtek od 17.00 do 19.00.
Vycházky, které budou navazovat na probírané téma, se konají v dopoledních hodinách
v sobotu.
Při výběru témat jsme volili ta, o kterých jsme se domnívali, že ještě nebyla na programu ani
v jiných podobných kurzech a hlavně jsme se snažili o to, aby se jednalo o zajímavé náměty.
!!! Přihlášky prosím zasílejte na emailovou adresu evahavlovcova@seznam.cz nebo
telefonicky na 721 769 586 !!!
Je možné se přihlásit i osobně při některé z akcí agentury Porta Praga, kde bude přítomna
PhDr. E. Havlovcová.
Při přihlášení prosím uveďte, jakým způsobem chcete kurz uhradit:

2.

1. Převodem z účtu (vystavíme a pošleme fakturu na Váš email)
V hotovosti na probíhajících kurzech Pražské univerzity – vhodné zejména pro stávající
posluchače Pražské univerzity
3. Po domluvě v hotovosti na akcích agentury Porta Praga

Lektoři: Lektory budou Ti, se kterými jste se setkávali již v minulém běhu univerzity, a kteří se
aktivně podílejí na procházkách agentury Porta Praga.
Místo konání kurzu: Základní školy na nám. Jiřího z Poděbrad (7/8/1685 – bílá budova
s hodinami) ve čtvrtek od 17.00 do 19.00. Vycházky, které budou navazovat na probírané téma,
se konají v dopoledních hodinách v sobotu.
Učebny jsou moderní, doplněné videoprojektorem, který je v případě přednášek často používán a
ilustruje tak probíranou látku.
Studijní materiály: účastník kurzu si nemusí pořizovat žádné studijní materiály. Materiály k
přednáškám dostane přímo při konání kurzu.
Cena za semestr září 2019– leden 2020 = 800 Kč
Cena zahrnuje přednášky a vycházky v daném termínu vedené zkušenými lektory a odborné
studijní materiály k danému tématu. (Cena nezahrnuje vstupy do objektů)
Upozorňujeme, že v případě učebny jsme omezeni daným počtem míst a přednost dostanou
samozřejmě ti, kteří se přihlásí dříve.
Kurz se otevírá při minimálním počtu 20 osob.
Dovolujeme si Vám nabídnout čtyři tématicky různorodé kurzy Pražské univerzity volného
.času na
září 2019 – leden 2020

skupina A - nový kurz Pražští biskupové a arcibiskupové
Nový kurz. Projdeme se historií a zaměříme se na vznik biskupství, později jeho povýšení na
arcibiskupství. Zajímat nás budou jednotliví pražští biskupové a arcibiskupové, zaměříme se na
fungování úřadu v jejich době. Nevyhneme se ani složitým obdobím, kterým bylo husitství a
období tzv. sedisvakance, kdy úřad arcibiskupa nebyl obsazen.V osobách jednotlivých biskupů a
arcibiskupů se nám představí významné osobnosti českých dějin.
Na přednášku navazuje vycházka.
Termíny:
5.9.2019 přednáška
7.9.2019 vycházka
3.10..2019 přednáška
5.10.2019 vycházka
7.11.2019 přednáška
9.11..2019 vycházka

5.12..2019 přednáška 7.12.2019 vycházka
9.1.2020 přednáška
11. 1.2020 vycházka

1) skupina B – Slavné okamžiky Prahy
Pokračujeme druhým semestrem. Ve své dlouhé historii si Praha zažila své okamžiky slávy, na
které se dlouho vzpomínalo. V druhém semestru si povíme, jak Praha např. oslavovala svátky
panovníků a prezidentů, jak se v Praze zakládaly významné instituce, jak město pořádalo
tělovýchovné akce apod. Praha Vám takto otevře zajímavé stránky své historie a objasní
okamžiky, o kterých jste možná slyšeli povšechně povídat nebo jste o nich neslyšeli vůbec.
Na přednášku navazuje vycházka.
Termíny:
12.9..2019 přednáška
10.10.2019 přednáška
14.11..2019 přednáška
5.12.2019 přednáška
9.1.2020 přednáška

14.9..2019 vycházka
12.10..2019 vycházka
16.11.2019 vycházka
7.12..2019 vycházka
11.1.2020 vycházka

3) skupina C- Padesát pražských kostelů, které rozhodně musíte
poznat.
Pokračujeme v kurzu z minulého semestru. Naši pozornost zaměříme na známé pražské kostely,
projdeme jejich historií a podíváme se nejen na exteriér, ale i na jejich interiér s připomenutím
významných umělců, kteří se tady podíleli na výzdobě. Každou přednášku projdeme pět kostelů
a při trvání kurzu dva semestry to bude přesně padesát kostelů, které poznáme na konci
druhého semestru
Na přednášku navazuje vycházka
.
Termíny:
19.9.2019 přednáška 21.9.2019 vycházka
17.10.2019 přednáška 19.10.2019 vycházka
21.11.2019 přednáška 23.11..4.2019 vycházka
12.12..2019 přednáška 14.12.2019 vycházka
16.1.2020 přednáška
18.1.2020 vycházka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) skupina D – Architekti, sochaři a malíři 20. století.
Nový kurz, jehož hlavním námětem budou významné osobnosti architektury, seznámíme se
s jejich životem a díly především v Praze. Zajímat nás budou dále i malíři a sochaři a to vše
vkomponujeme do rámce 20. století. Kurz bude pokračovat i v dalším semestru.
Na přednášku navazuje vycházka
Termíny:
26.9.2019 přednáška 28..9.2019 vycházka
24.10..2019 přednáška 26.10..2019 vycházka
28.11.2019 přednáška 30.11..2019 vycházka
12.12.2019 přednáška 14.12.2019 vycházka
23.1. 2020 přednáška 25 .1.2020 vycházka
Těší se na Vás lektoři agentury Porta Praga!

