
Porta Praga – Pražská univerzita volného času 

únor 2020– červen 2020 

 

Dovolujeme si Vám nabídnout několik kurzů obecně vzdělávacího cyklu Porta Praga  -

 Pražská univerzita volného času na semestr únor 2020– červen 2020. 

Kurz se skládá z jedné dvouhodinové přednášky a na ní navazující jedné 

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 k tématu se konají  

v dopoledních hodinách v sobotu. 

Přihlášky zasílejte na adresu evahavlovcova@seznam.cz nebo se hlaste osobně při 

některé z akcí agentury, kde bude přítomna PhDr. E. Havlovcová. 

Cena za semestr únor 2020– červen 2020 je 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) 

 

Na semestr únor – červen 2020 nabízíme čtyři tematicky různorodé kurzy: 

Skupina A : Pražští biskupové a arcibiskupové (pokračování) 

Projdeme se historií a zajímat nás budou jednotliví pražští arcibiskupové od doby 

husitské až do současnosti. Zaměříme se na fungování úřadu v jejich době. 

Nevyhneme se ani složitým obdobím, kterým bylo např.  období tzv. 

sedisvakance, kdy úřad arcibiskupa nebyl obsazen. V osobách jednotlivých 

biskupů a arcibiskupů se nám představí významné osobnosti českých dějin a 

promítne se nám obraz Prahy v jednotlivých obdobích. 

Na přednášku navazuje vycházka. 

 

Termíny: 

6.2.2020 přednáška       8.2.2020 vycházka 

http://centralnews.itstudio.cz/newsletter/public/handle-url/963-80dcc2b914611926f6e0aba3ae968fb7-cmVhbC0zMzkxMDI2MDBhYWI5N2VhMDEyOWE0NGM1NDhmYTQ3NTlhODhlMDU1MDI0OTY3Njk4LTQ0NTkwNC04N2FhY2RkNmI4MDBjNjFjMWZmMDQxMTg0MzE4NTU3YQ


5.3.2020 přednáška        7.3.2020 vycházka 

2.4.2020 přednáška       4.4.2020 vycházka 

7.5.2020 přednáška       9.5.2020 vycházka 

4.6.2020 přednáška       6.6.2020 vycházka 

 

Skupina B: Významné osobnosti šlechtických rodů a Praha. 

Nový kurz, který se bude zabývat významnými osobnostmi šlechtických rodů. 

Představíme si je  u hlediska jejich života, povíme si  o historii šlechtických rodů, 

ze kterých tito šlechtici pocházeli. Neméně důležité bude ovšem i to, co ony 

postavy zanechaly v Praze, ať už to byly šlechtické paláce, zahrady aj. Kurz 

bude pokračovat v dalším semestru. 

Na přednášku navazuje vycházka. 

 

Termíny: 

13.2.2020 přednáška           15.2.2020 vycházka 

12.3.2020 přednáška         14.3.2020 vycházka 

2.4. 2020 přednáška             4.4 2020 vycházka 

14.5.2020 přednáška            16.5.2020 vycházka 

11.6.2020 přednáška             13.6.2020 vycházka 

 

Skupina C: České dějiny v Praze, Praha v českých dějinách. 

Nový kurz bude zaměřen na historii a dějiny města.  Jak se promítly významné 

dějinné události v Praze? Jak Praha vypadala v těchto momentech? Jaké 

postavení měla Praha v rámci Čech? Během kurzu si zopakujeme naše 

historické znalosti českých dějin a podíváme se do Prahy dané doby.  Kurz bude 

pokračovat v dalším semestru. 



 

Na přednášku navazuje vycházka. 

 

Termíny: 

13.2.2020přednáška     15.2.2020 vycházka 

19.3.2020 přednáška     21.3.2020 vycházka 

16.4.2020 přednáška    18.4.2020 vycházka 

21.5.2020 přednáška     23.5.2020 vycházka 

18.6.2020 přednáška     20.6.2020  vycházka 

 

Skupina D: Architekti, sochaři a malíři 20. století. 

Pokračuje 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. 

Na přednášku navazuje vycházka 

 

Termíny: 

27.2.2020 přednáška    29.2.2020 vycházka 

26.3.2020 přednáška     28.3.2020 vycházka 

23.4.2020 přednáška      25.4.2020 vycházka 

28.5.2020 přednáška       30.5.2020 vycházka 

25.6. 2020  přednáška     27.6.2020 vycházka 

 

Těší se na Vás lektoři  agentury Porta Praga! 


