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P R O JE K T U

Šifra Otce vlasti
3. 5. - 1. 6. 2016
Šifra Otce vlasti – výstava na Václavském náměstí
Venkovní výstava v horní části Václavského náměstí, zabývající se urbanistickou a symbolickou koncepcí Nového
Města pražského v kontextu Prahy, zemí Koruny české a Svaté říše římské. Osmadvacet výstavních panelů poprvé
představí unikátní grafické materiály, přibližující středověkou podobu Nového města. (CZ/EN)
5. 5. 2016 (18:00)
Metropole Evropy – přednáška v Novoměstské radnici
Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci urbanistické koncepce Nového Města pražského a význam
Prahy coby metropole Svaté říše římské, významné křižovatky obchodních cest a staveniště středověké Evropy.
Kapacita sálu je přibližně 160 osob. Vstupné bezplatné. (CZ)
Rezervace nutná prostřednictvím formuláře zde:
https://docs.google.com/forms/d/10AyxoSafA1IMWnc_Fi7KMLDsFpadtNKmtImCH6QPlU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
17. 5. 2016 (18:00)
Nebeský Jeruzalém – benediktinský klášter Na Slovanech
Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci symbolické koncepce Nového Města pražského, pojatého jako
zhmotnění nebeského Jeruzaléma, ideálního města, kam se dostane všechen spasený lid. V rámci přednášky
budou prezentovány jednotlivé církevní památky Nového Města, jejich vzájemné prostorové vztahy, zasvěcení a
duchovní pouto s významnými centry křesťanství. Kapacita sálu 160 osob. Vstupné bezplatné. (CZ)
Rezervace nutná prostřednictvím formuláře zde:
https://docs.google.com/forms/d/1aWjWjmJoC9uA7xd0MAMB3qH5stvcp_HfsdqkVll5G8A/viewform?c=0&w=1
&usp=mail_form_link
14. 5. a 28. 5. 2016 (18:00)
Novoměstský kříž – vycházka ve 2 termínech
Veřejná bezplatná vycházka, v rámci které poznáme vybrané církevní stavby Nového Města přímo v terénu.
Zabývat se budeme jejich původní středověkou podobou, ideovou náplní a významem v urbanistické struktuře
Nového Města a celkovém ideovém plánu jeho založení. Kapacita omezena na 50 osob. Místo na vycházce bude
nutno předem rezervovat.(CZ)
Rezervace nutná prostřednictvím formuláře zde:
https://docs.google.com/forms/d/1qLJLpvkBP8-_Cp2rGvPsBa2LozP6DIuoiPNO1MreLw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

23. 6. - 31. 7. 2016
Šifra Otce vlasti – výstava na Vyšehradě
Venkovní výstava v prostoru před Starým purkrabstvím ve Vyšehradských sadech, zaměřená na specifickou úlohu
Vyšehradu v konceptu Nového Města pražského. Dvacet výstavních panelů představí středověkou podobu
Vyšehradu, kterou mu vtiskla velkolepá přestavba za vlády Karla IV. (CZ/EN)
29. 6. 2016 (18:00)
Královský hrad – přednáška ve Starém purkrabství na Vyšehradě
Přednáška bude zaměřena na velkolepou přestavbu Vyšehradu za vlády Karla IV. Ta byla motivována nejen
snahou posílit opěrný bod královské moci na jižním okraji pražského souměstí, ale také prezentovat symbol
nejstarších českých dějin a přemyslovské dynastie, na kterou Karel IV. programově navázal. (CZ)
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9. 7. a 23. 7. 2016 (16:00)
Královský hrad – vycházka ve 2 termínech
Veřejná vycházka, v rámci které si přiblížíme podobu středověkého Vyšehradu přímo v terénu. Pomohou nám
dobové materiály i unikátní grafické podklady, vznikající v rámci projektu. Vycházka bude spojena s návštěvou
vybraných vyšehradských památek, jako například torza gotické brány Špička a kostela Stětí sv. Jana Křtitele,
prostoru gotického sklepa a dalších. Vstupné 120/90 Kč (CZ).
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