Vycházky Ing.Stěničky v r. 2020 mobil: 603438065
Webová stránka https://architektura-zblizka.webnode.cz
15.2020 Vzpomínkový večer na Karla a Josefa Čapka v Trmalově vile, Vilová 11, začátek v 18.000,
vstup volný, Foibos
16.1.2020 Komentovaná vycházka na výstavu „Navzdory době 1969 - 2009“ do Fragnerovy galerie,
sraz v 16.30 před Betlémskou kaplí Pragos
18.1.2020 Karlovo náměstí podrobně, dům za domem, sraz v 14.00 na stanici tramvaje v Lazarské ulici,
Pragos
20.1.2020 Cesty Mánesáků - komentář k výstavě a přednáška, potom krátká vycházka do okolí k realizacím,
sraz ve vestibulu Městské části Praha 2 v 16.30, vstupné zdarma
21.1.2020 Architektura Smíchova v okolí Anděla, sraz v 11.00 v podloubí Synagogy, Aktivní stárnutí
21.1.2020 Lombardští architekti v barokní Praze 17.století – komentář k výstavě v Trmalově vile,
sraz v 15.00 ve vestibulu stanice metra Strašnická, Architektura zblízka
22.1.2020 Komentovaná prohlídka výstavy S.Suchardy ve Veletržním paláci NG, sraz v 16.00 u pokladen
snížené vstupné 130,- Kč, Pragos
27.1.2020 Jak se vyztužit proti hluku – přednáška s dokumentací k podstatě a snižování hlulu,
začátek v 16.00 hod v knihovně A.Švehly - Institutu zemědělské osvěty, vstupné zdarma.
28.1.2020 Architektura v okolí MK Smíchov, sraz v 15.00 před vstupem do MK, Náměstí 14. října,
83/15, a 14.45 před vstupem do kostela sv.Václava na Štefánikově ulici, Městská knihovna
4.2.2020 Architektura na Žofíně a na Rašínově nábřeží, sraz v 11.00 u Tančícího domu
Aktivní stárnutí
4.2.2020 Detailní prohlídka budovy Obchodního paláce Argentinská, sraz v 15.00 u východu metra C
Holešovice, u výstupu k tramvajím MHD.
5.2.2020 Jindřišská věž, magie pražských věží a zvonů, sraz 17.00 v 10. patře věže
5.2.2020 Přednáška s promítáním obrázků z cesty po Transsibiřské magistrále, koná se
v přízemním sále Paláce Orbis-Czech Tourism, Vinohradská 46, začátek v 18.45.
25.2.2020 Architektura v okolí MK Ostrčilovo náměstí, sraz v 15.00 na Ostrčilově náměstí, stanice tramvaje
17, 18 a 24 Městská knihovna
3.3. Architektura Petrské čtvrti, sraz v 11.00 před Legiobankou Na Poříčí 20, Aktivní stárnutí
4.3.2020 Jindřišská věž, magie pražských věží a zvonů, sraz 17.00 v 10. patře věže
31.3.2020 Okolí pobočky MK Ruská, sraz v 15.00 před MK, Ruská 1455/192 Praha 10,
Městská knihovna
1.4.2020 Jindřišská věž, magie pražských věží a zvonů, sraz 17.00 v 10. patře věže

Anotace
1/ k vycházce 16.1.2020 Komentovaná vycházka na výstavu „Navzdory době 1969 - 2009“ do Fragnerovy
galerie, sraz v 17.00 před Betlémskou kaplí Pragos
Unikátní přehledová výstava o české a slovenské kontroverzní architektuře z let 1969 – 2009, jako svědectví
doby.
Mnohé stavby se staly populárními, jiné nikoliv, dokonce jsou bourány. Někteří lidi jásají, jiní zavrhují.
Po komentáři Ing.Stěničky vystoupí řada profesionálů z oboru teorie a projektování v architektuře.
Snížené vstupné 20,- Kč.
Doba prohlídky nebude limitována do pozdních nočních hodin.
3/ k vycházce 18.1.2020 Karlovo náměstí podrobně, dům za domem, sraz v 14.00 na stanici tramvaje
v Lazarské ulici, Pragos
Po několika dílčích procházkách po Karlově náměstí si tentokrát kromě jiného celé náměstí obejdeme a
vysvětlíme si podrobně jednotlivé domy, podle možnosti i vstupní vestibuly a jiné interiéry z hlediska historie,
především architektury, také kde kdo bydlel, podnikal a umřel.
3/ k vycházce 4.2.2020 Detailní prohlídka budovy Obchodního paláce Argentinská, sraz v 15.00 u východu
metra C Holešovice, u výstupu k autobusům MHD.
Jako protipól k bílému paláci Visionary od architekta Hoffmanna z ateliéru Jakub Cígler architekti, který jsme
si nedávno prohlíželi, byla na konci r.2019 dokončena černá budova Obchodního paláce Argentinská AOB..

Projdeme si dům od podzemních garáží až po střechu se zajímavými pohledy do okolí. Dům projektoval Atelier
LOXIA.
3/ k vycházce 22.1.2020 Komentovaná prohlídka výstavy S.Suchardy ve Veletržním paláci NG, sraz v 16.00
u pokladen, Pragos
Doposud nejrozsáhlejší výstava věhlasného člena rozsáhlé rodiny Suchardů, který je autorem nejen největšího
sousoší v Praze /pomník Palackého/, ale vyzdoboval desítky reprezentativních fasád a interiérů domů, paláců,
bank, škol, atd. především v Praze, ale i v Hradci Králové a jinde.
4/ k přednášce 5.2.2020 Přednáška s promítáním obrázků z cesty po Transsibiřské magistrále,
koná se v přízemním sále Paláce Orbis-Czech Tourism, Vinohradská 46, začátek v 18.45.
Ačkoliv nejdelší železnice světa Transsibiřská magistrála začíná oficiálně v Moskvě, za cara v Petrohradě, tak
těžištěm přednášky bude její nejslavnější úsek mezi Uralem a Tichým oceánem. Tuto cestu Ing.Stěnička a
Dr.Palán, tj. přednášející připravili a absolvovali v srpnu 2019. Přednáška je zaměřena jednak na architekturu
měst na 13 zastaveních a ukázky z nejzajímavějších příhod a zážitků, které se během cesty udály.

