Seniorátní výlet do Prahy 13.4.2019
Přihlášky:

Miloš M. Štorek, +420 724 199 419 storek@email.cz

Program začíná v 9.30 h. v Husově domě, Praha 1, Jungmannova 9

A. První část (Husův dům a Martin ve zdi)
B. Druhá část (procházka s průvodkyní)
1.navržené odjezdy z různých míst seniorátu podle IDOS
Mladá Boleslav
Lysá nad Labem
Poděbrady
Kolín
Kutná Hora
Čáslav
Velim

:
:
:
:
:
:

např. R 1141 Jizera odjezd 7.23 , Pha hl.n. 8.35
vlak odjezd 8:24 , Praha Masaryk. n. 9.08
vlak odjezd 7.47 , Praha Masaryk. n. 9.01
vlak odjezd R 8.26. Praha hl.n. 9.04
R 990 odjezd Kutná Hora hl. n. 8.00, Praha hl.n. 8.52
R 990 odjezd Čáslav 7.49 h.
Praha hl.n. 8.52
odjezd 7.32

Praha Masaryk. nádraží 8.35 h.

Pro starší sedmdesáti let je možné použít autobus PIN ( Pražská integrovaná
doprava) zdarma např. z Poděbrad na Černý most a pak dál metrem. Z Kutné Hory
myslím je stejná možnost, konečnou stanici v Praze však neznám.
Husův dům se nachází v Jungmannově ulici č. 9, Praha 1. Tam je ústředí ČCE,
divadlo i knihkupectví KALICH a CHURCH PENSION. Nejbližší stanice městské
dopravy jsou“ pro tramvaj zastávka Vodičkova nebo Lazarská, odtud 3 minuty pěšky
a metro Můstek nebo Národní třída, tak 5 minuty pěšky.
2 . Husův dům Praha 1, Jungmannova 9, v 9.30 h. Mgr. Miroslava Fůrová

odhad je asi takový: 20-30 minut povídání o Spolku pro postavení HD. Dále prohlídka
několika starých tisků (včetně některého z dílů Bible kralické), asi 20-30 minut.
Prohlídka zadní budovy HD, tj. prohlídka kanceláře syn. seniora a malé zasedačky
s původním vybavením (nábytkem), tj. 10 min. Dohromady 1-max 1,5 hodiny.
Následuje trasa: z Husova domu k Martinu ve zdi: M.Študentová, průvodkyně
cestou jen pár slov o tom, co budeme míjet, třeba rondokubistický palác Adria,
Platejz (10-15 min)
* Martin ve zdi - pár informací z historie kostela (10 min)
3. Martin ve zdi

Marta Vrškováspráva kostela Martin ve zdi

Mgr. Jaroslav Fér : (lat. sub utraque species)

Podobojí též pod obojí, nebo „pod obojí způsobou“

B.Druhá část ( procházka s profesionální průvodkyní)
Předpokládaný čas :1,5 hod.
4. od Martina ve zdi- procházka – průvodkyně Prahou Marta Študentová
k Betlémské kapli - jen pár slov a upozornění na „novou“ plastiku na fasádě (10 min)
* Náprstkova, divadlo Na zábradlí, Zlatá ulička kolem kláštera a kostela sv. Anny
(Nadace Vize Dagmar a Václava Havlových), kolem odsvěceného sv. Michala (místo,
kde se diskutovaly Viklefovy spisy), Staroměstské náměstí - Týnský chrám zvenčí,
poprava, pomník (25 minut)
* přes Ungelt na nám. Republiky, pár slov o Paladiu, kolem bývalé toleranční
modlitebny v Truhlářské (15 min)
* pak zpět Na Poříčí - YMCA , provede Julie Bergerová, a pak kolem nové uličky
Sv. Huberta (Šporkův palác) na Masarykovo či jiné nádraží
Co vzít do ruksaku:
Doklady, OP, OPENCARD, lítačka, peníze, pršiplášť či deštník, svačinu, malá petka
s nápojem, suché ponožky na výměnu a dobrou náladu.
Akce se uskuteční i s minimálním počtem účastníků. Objednávky budou přijímány k
optimálnímu počtu 25 osob,(kdo dřív přijde, ten dříve mele). Předpokládaný konec do
14 hodin.
Doporučené dobrovolné vstupné.

Bez virů. www.avast.com

