Porta Praga – Pražská univerzita volného času na září 2018–leden 2019
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout několik kurzů obecně vzdělávacího cyklu
Porta Praga - Pražská univerzita volného času na semestr září 2018-leden 2019.
Kurz se skládá z jedné dvouhodinové přednášky a na ní navazující rovněž dvouhodinové 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 navazující na probírané téma, se konají v dopoledních hodinách v sobotu.
Přihlášky 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:
1. Převodem z účtu (vystavíme a pošleme fakturu na Váš email)
2. V hotovosti na probíhajících kurzech Pražské univerzity před přednáškou na Základní škole na nám.
Jiřího z Poděbrad–vhodné zejména pro stávající posluchače Pražské univerzity
3. Po domluvě v hotovosti na akcích agentury Porta Praga
Lektoři jsou profesionální historici, historici umění, pedagogové a průvodci, 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 nebo výjimečně v dalších termínech.
Moderní učebny jsou doplněné videoprojektorem, který je v případě přednášek často používán a ilustruje tak
probíranou látku.
Materiály k přednáškám dostane účastník přímo při konání jednotlivé přednášky (zahrnuto v ceně kurzu).
Cena za semestr září 2018– leden 2019: 800 Kč
Cena zahrnuje odborné přednášky a vycházky v daném termínu vedené zkušenými lektory a odborné
materiály k danému tématu. (Cena nezahrnuje vstupy do objektů)
Kurz se otevírá při minimálním počtu 20 osob.
Dovolujeme si Vám nabídnout čtyři tematicky různorodé kurzy
Pražské univerzity volného času na září 2018 – leden 2019
1) Skupina A - I. republika a hlavní město Praha- račte vstoupit!
Nový cyklus vycházek má za úkol oslavit 100 let od založení I. republiky. Budeme se věnovat hlavnímu městu
nového státu - Praze - a pokusíme se přiblížit ho z mnoha úhlů pohledu a to v době právě první republiky. Tak
před námi bude defilovat Praha gastronomie, sportu, módy, afér a skandálů, kriminálních činů, filmu a divadla
či architektury aj.
Kurz bude pokračovat i v dalším semestru od února do června 2019.
Na přednášku vždy navazuje vycházka
Příklad přednášky: První republika a Praha- město módy a elegance
Vycházka: Po stopách módních salónů I. republiky aneb nejen za Hanou Podolskou.
Termíny:
6.9.2018 přednáška 8.9.2018 vycházka
4.10.2018 přednáška 6.10.2018 vycházka
1.11.2018 přednáška 3.11.2018 vycházka
29.11.2018 přednáška 1.12.2018 vycházka
3.1.2019 přednáška
5.1.2019 vycházka

2) Skupina B - Architekti 19. a počátku 20. století v Praze
Druhým semestrem bude pokračovat tento kurz. Zajímat nás budou velké osobnosti architektury od doby
klasicismu až do doby rondokubismu. Představíme si nejen znaky jednotlivých slohů, ale především architekty
a jejich díla v Praze.
Na přednášku vždy navazuje vycházka
Příklad přednášky: Architekti B. Bendlmajer. J. Chochol. E. Králíček, J. Plečnik a O. Rothmayer.
Vycházka: Za J. Plečnikem a O. Rothmayerem na Pražský hrad nebo Rothmayerova vilabude upřesněno. V případě vily počítejte prosím se vstupným 120 Kč.
Termíny:
13.9.2018 přednáška 15.9.2018 vycházka
11.10.2018 přednáška 13.10.2018 vycházka
8.11.2018 přednáška 10.11.2018 vycházka
6.12.2018 přednáška 8.12.2018 vycházka
10.1.2019 přednáška 12.1.2019 vycházka
3) Skupina C- Významné pražské rodiny
Druhým semestrem bude pokračovat rovněž tento kurz. V historii Prahy vystupují do
popředí jednotlivé významné rodiny, které tady žily a které se v několika generacích zapsaly do dějin města.
V rodinách se proslavili významní podnikatelé, mecenáši, vědci aj. Pojďte si je spolu s námi představit.
Na přednášku vždy navazuje vycházka
Příklad přednášky: Čapkovi, Maxovi, Rothlevovi, Laichterovi
Vycházka: Po stopách díla bratří Maxů v Praze.
Termíny:
20.9.2018 přednáška 22.9..2018 vycházka
18.10.2018 přednáška 20.10.2018 vycházka
15.11.2018 přednáška 17.11.2018 vycházka
13.12.2018 přednáška 15.12..2018 vycházka
17.1.2019 přednáška 19.1.2019 vycházka
4) skupina D Historie pražských kaváren, vináren, restaurací a dalších
Praha byla a je mimo jiné i městem kaváren, vináren, hospod a podobných objektů, kde se dalo posedět,
promluvit s přítelem stejně naladěným, pohádat se s těmi, kteří Váš názor nesdíleli, přečíst si dobový tisk,
zalistovat v zahraniční revue, které tady byly k dispozici,daly se tady spřádat plány a zakládat nová hnutí.
Zveme Vás k procházce po těchto místech,která mají, co vyprávět. Zavítáme do Slavie, přivítá nás hospoda U
medvídků, usedneme mezičleny hnutí Devětsil v Národní kavárně, spolu s B. Hrabalem si dáme pivo U
Pinkasů nebo U Zlatého tygra. Kurz bude pokračovat i v dalším semestru od února do června 2018.
Na přednášku vždy navazuje vycházka
Příklad přednášky: Kolem Národní třídy – od mostu Legií
Vycházka: Kolem kavárny Slavia, Národní kavárny až k Louvru.
Termíny:
27.9.2018 přednáška 6.10.2018 vycházka
25.10.2018 přednáška 27.10.2018 vycházka
22.11.2018 přednáška 24.11.2018 vycházka
13.12.2018 přednáška 15.12.2018 vycházka
24.1.2019 přednáška 26 .1.2019 vycházka
Těší se na Vás lektoři agentury Porta Praga!

