
Divná	  místa:	  Vycházky	  jinou	  Prahou	  s	  knihami	  a	  aparátem	  
	  
Libuše	  Heczková	  	  –	  Kateřina	  Svatoňová	  
	  
Pátek	  od	  14:10	  do	  jak	  to	  vyjde	  	  
	  
Vycházkový	  seminář	  si	  klade	  za	  cíl	  seznámit	  studenty	  s	  „jinou“	  Prahou,	  s	  místy,	  
které	  jsou	  pro	  českou	  kulturu	  zcela	  zásadní,	  avšak	  do	  běžných	  průvodců	  nebyly	  
zahrnuty.	  Jednotlivé	  vycházky	  (přibližně	  osm,	  seminář	  se	  tedy	  nebude	  konat	  
každotýdenně)	  budou	  doprovázeny	  kulturně	  historickým	  výkladem,	  referáty	  
studentů	  a	  setkáními	  s	  vybranými	  hosty.	  	  
Od	  studentů	  je	  vyžadována	  aktivní	  účast	  na	  semináři	  a	  příprava	  referátů	  na	  
jednotlivá	  setkání.	  Výstupem	  pak	  bude	  příprava	  (zatím	  internetového)	  
neobvyklého	  průvodce	  Prahou,	  který	  bude	  obsahovat	  fotografie	  pořízené	  na	  
jednotlivých	  vycházkách	  a	  doprovodné	  tety	  studentů.	  	  
	  
Upozornění:	  seminář	  je	  turistický	  (pohodlné	  boty	  podmínkou)	  a	  jeho	  konání	  
není	  pravidelné.	  
	  
	  
Přibližný	  harmonogram	  (v	  průběhu	  kurzu	  se	  může	  měnit,	  někteří	  hosté	  ještě	  
nepotvrdili	  svou	  účast	  závazně,	  proto	  je	  v	  sylabu	  nezmiňujeme)	  
	  
1/	  21.	  2.	  -‐	  Úvodní	  hodina	  s	  filmovými	  ukázkami	  „neobvyklé“	  Prahy	  
	  
2/	  7.	  3.	  Vycházka	  hřbitovní	  –	  Olšany,	  vinohradský	  hřbitov,	  nový	  židovský	  hřbitov	  
–	  Host:	  Zbyněk	  Sedláček	  	  
	  
14.	  3.	  SEMINÁŘ	  SE	  NEKONÁ	  
	  
3/	  21.	  3.	  Michle	  (vodárna/plynárna)	  –	  Spořilov	  (zahradní	  město,	  surrealismu)	  
	  
4/	  28.	  3.	  –	  Žižkov	  (Vítkov)	  –	  Karlín	  –	  Libeň	  	  
-‐	  Host:	  Martin	  Machovec	  (libeňští	  psychotici)	  
	  
5/	  4.	  4.	  –	  Čistička	  Bubeneč	  –	  Bubny	  –	  Stromovka	  –	  Holešovice	  
	  
6/	  11.	  4.	  –	  Smíchov	  –	  Malvazinky	  –	  Klamovka	  
	  
18.	  4.	  VELIKONOCE	  VOLNO	  
	  
7/	  25.	  4.	  –	  Vršovice	  
Host:	  Michael	  Špirit	  
	  
2.	  5.	  VOLNO	  
	  
9.	  5.	  VOLNO	  
	  



8/	  16.	  5.	  -‐	  Barrandov	  –	  (studia)	  –	  Barrandovské	  terasy	  –	  Geologický	  ústav	  –	  
Hlubočepy	  
	  
	  
	  
	  
	  


