Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí
tematická exkurze

Pražský hrad a malostranské paláce, symbol české státnosti
7:00

sobota 12. května 2018
odjezd z Jablonného od nádraží ČD (z důvodu uzavírek)

Cena: členové
200,- Kč
nečlenové
300,- Kč
V ceně zahrnuto jízdné a vstup do chrámu sv. Mikuláše.
Program (uvedené časy jsou pouze orientační):
10.00 – 13.00 - Prohlídka exteriérů Pražského hradu + vybrané interiéry (podtrženy)
Lví dvůr – Jízdárna PH – Královská zahrada –
Prašný most a Jelení příkop - 4. nádvoří a
zahrada Na Baště - Jezdecké schodiště
(Španělský sál) - 1. nádvoří - Matyášova brána,
průhled na Hradčanské náměstí a jeho paláce
(Salmův,
Schvarzenberský,
Martinický,
Hrzánský,
Toskánský,
Arcibiskupský,
Šternberský) - 2. nádvoří - Rudolfovo křídlo,
obrazárna, kaple sv. Kříže - 3. nádvoří Svatovítská katedrála, Staré proboštství, Starý
královský palác (Vladislavský sál, Ludvíkovo
křídlo, Kancelář Desk zemských) - kostel Všech
svatých - Tereziánský ústav šlechtičen - bazilika sv. Jiří - Bílá a Černá věž, Zlatá ulička, Mihulka,
Staré purkrabství – jižní zahrady (Hartigovská, Rajská, Na Valech) - Rožmberský a Lobkovický
palác, Býčí schodiště, hudební pavilon – Nové zámecké schody (nebo Nerudova ulice)
Prohlídky interiérů se mohou zúčastnit pouze zájemci, ostatní počkají na stanovených místech.
Vstupné do vybraných objektů Pražského hradu (Okruh B: Starý královský palác, bazilika sv.
Jiří, Zlatá ulička, Katedrála sv. Víta): plné 250,-Kč, snížené 125,- Kč
13.15 – 14.30 rozchod (oběd, káva, relaxace)
Možnost oběda (individuálně) v Profesním domě, v restauracích na Malostranském nám. nebo
v Karmelitánské ulici, McDonald, Starbucks, Ferdinanda,…).
Doporučujeme velkou svačinu i dostatečné množství nápojů sebou.
14.30 - chrám sv. Mikuláše, iluze baroka (interiér)
15.00 - Malostranské náměstí - Kaiserštejnský palác, Hartigův palác, Grömlingovský palác,
Lichtenštejnský palác (Neprašovy skulptury), morový sloup Nejsvětější trojice, Profesní dům, palác
Smiřických, Šternberský palác
15.30 – 16.00 - Mostecká ul. (Kounický palác) - U Lužického semináře (Hergetova cihelna)
16.00 – 16.30 – Valdštejnská zahrada, Valdštejnský a Kolowratský palác
17.00 – odjezd autobusu ze stanoviště U Bruských kasáren
Návrat kolem 19 hodiny.
Exkurze mírně náročná, ač nachodíme cca 3 km, budeme postávat a popocházet. Vhodná obuv
nezbytná.

