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Milí čtenáři, 

letní čas se zdá býti již za dveř-
mi a můžeme jen doufat, že nás 
opět nepřekvapí velkými extrémy. 

Pokud ale chcete hledat alespoň nějakou jistotu, 
ponořte se do kulturní nabídky v našem Přehledu. 
V případě, že  byste trochu tápali, tu je několik tipů.
V první polovině července se můžete třeba vydat 
směrem Jižní Město, kde v unikátní středověké 
památce proběhne již 13. ročník festivalu Tóny 
Chodovské tvrze. Mimo jiné zde poprvé vystoupí 
pěvecká legenda Soňa Červená. 
Jestliže se začátkem měsíce nepřesunete do festi-
valových Karlových Varů, i v Praze najdete pestrou 
nabídku filmových představení. Je nachystáno 
Pražské filmové léto, během kterého můžete 
shlédnout novinky za uplynulou sezonu a  ještě 
za skvělé lidové vstupné. A to nezmiňuji záplavu 
nejrůznějších letní kin, některá z nich najdete 
v našem programu.
Na závěr vás pozvu k tiché meditaci nad fotogra-
fiemi Josefa Sudka. Máte možnost buď v Ateliéru 
na Újezdě, nebo v Domě U Černé Matky Boží, kde 
jsou vystaveny jeho originální pohledy na chrám 
sv. Víta či moderní architekturu. Není na škodu se 
u nich zastavit a v klidu popřemýšlet.
Přeji pěkné a slunečné dny.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  JAKO KOTĚ SI PŘÍST (75 let)

V červenci si připomínáme narození českého herce, komika, 
zpěváka, textaře, ale také divadelního autora a instrumen-
talisty, který spolu s Miloslavem Šimkem tvořil známou dvo-
jici komiků. Řeč není o nikom jiném než o Jiřím Grossmanno-
vi, který se narodil 20. července 1941 v Praze.

Po maturitě se věnoval studiu na Fakultě stavební ČVUT, ale bylo 
to spíše na přání rodičů, proto pak studium předčasně ukončil. 
Pracoval jako dělník v Tesle Karlín, ale také jako reklamní textař 
u Poštovní novinové služby. Po večerech hrával v klubu Olympik 
ve Spálené ulici v Praze, kde se seznámil s Miloslavem Šimkem, 
který klub založil. V této době začaly vznikat jejich první společné 
povídky a divadelní hry. Jejich první hra se jmenovala „V tomhle 
teta nehraje“.

V roce 1963 oba narukovali na vojnu. Také v této době mohli spo-
lečně tvořit. Jejich radost však netrvala dlouho, protože vojenský 
lékař u Jiřího zjistil vážné onemocnění. Po léčení ve vojenské 
nemocnici se Jiří Grossmann již k útvaru nevrátil a byl propuštěn 
do civilu. Stal se jedním ze zakládajících členů skupiny Country 
beat Jiřího Brabce, pro kterou napsal spoustu písňových textů 
a některé také sám zpíval.
V roce 1967 dostali Šimek s Grossmannem nabídku od Jiřího 
Suchého k účinkování v divadle Semafor, kam nastoupili v roce 
1968. Zde vznikaly známé Návštěvní dny.
V roce 1969 se Jiřího nemoc opět ozvala. Návštěvy v nemocnici 
se začaly stávat častějšími, pobyty v ní delší. 5. prosince 1971 
Jiří Grossmann v nemocnici na Karlově náměstí umírá ve věku 
pouhých třiceti let, na tehdy neléčitelnou Hodgkinovu chorobu. 
Divadelní a písňová tvorba tak v Jiřím Grossmannovi ztratila vý-
razného autora. Pochován je na Vinohradském hřbitově v Praze.

Lucie Sládková

  PRVNÍ TRAMVAJ NA ELEKTŘINU (125 let)

Letenská pláň byla 18. července 1891 svědkem zahájení pro-
vozu první elektrické tramvaje nejen v Praze, ale i v celých 
Čechách. Za osm krejcarů vás svezla na trati mezi Letenským 
zámečkem a Královskou oborou v Bubenči.

Elektrická dráha na Letné byla vlastně soukromým podnikem 
vynálezce a technika Františka Křižíka a postavena byla hlavně 
k propagačním účelům u příležitosti Jubilejní zemské výstavy 
v Praze. Provozována byla sezónně až do roku 1900, definitiv-
ně zrušena byla pak o dva roky později. Trať vedla Oveneckou 

ulicí od horní stanice letenské lanové dráhy u Letenského 
zámečku k hornímu vchodu Královské obory. Roku 1893 byla 
prodloužena až k Místodržitelskému letohrádku ve Stromovce 
na celkovou délku 1,4 km. Souprava obsahovala dva otevřené 
vozy, k nimž pak přibyly i dva uzavřené. Jeden z otevřených 
vozů vyrobila norimberská firma Schuckert, druhý pak firma 
Ringhoffer. Elektromotor, na jehož výrobě se podílel sám 
Křižík, měl výkon osm koňských sil. Jeden z vozů je možno 
si prohlédnout v Muzeu MHD ve Střešovicích. Jízda trvala 
necelých pět minut a nejvyšší povolená rychlost byla 10 km/h. 
Křižík se při konstruování inspiroval elektrickou dráhou firmy 
Siemens & Halske, která byla k vidění na průmyslové výstavě 
v Berlíně roku 1879. Původně chtěl trať stavět směrem od 
holešovického přístavu a ostrova Štvanice, ale nakonec na-
vázal na stavbu městské lanovky. Nejstarším dochovaným 
dokumentem o trati je Křižíkova žádost Radě královského 
města z 6. března 1890 o udělení souhlasu ke stavbě, která 
byla schválena již 20. března 1890. 

Alice Braborcová

Křižíkova tramvaj na Letné 

4  jiří grosmann, tramvaj na letné
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  KAREL IV. JE ZVOLEN ŘÍMSKÝM KRÁLEM 
(670 let)

Intriky, zákulisní jednání nebo spíše diplomatické umění? 
Zřejmě kombinace všeho dohromady předcházela volbě 
Karla IV. novým králem Svaté říše římské dne 11. července 
1346, k níž došlo ve městě Rhens na Rýně. 

Protože se v roce 1345 nejen aktuální římský císař Ludvík Bavor 
pokouší poškodit Lucemburky, nacházíme členy dynastie začát-
kem roku 1346 v plné diplomatické práci v duchu úsloví „nejlepší 
obranou je útok“. Král Jan Lucemburský a syn Karel jednají u pra-
strýce Balduina v Trevíru a setkávají se s papežem v Avignonu, kde 
domlouvají další postup. Výsledkem je uvalení klatby na Ludvíka 

Bavora a sesazení jeho sympatizanta ve volebním orgánu (mo-
hučský arcibiskup), výzva papeže říšským kurfiřtům k uspořádání 
nové volby a nakonec samotná dobře připravená volba na břehu 
Rýna nedaleko Rhens. Zúžený pětičlenný sbor kurfiřtů (členem byl 
třeba král Jan, výše zmíněný Karlův prastrýc a také nový mohuč-
ský arcibiskup) jednomyslně volí Karla římským králem navzdory 
tomu, že další dva řádní kurfiřti volbu na pokyn Ludvíka Bavora 
bojkotovali. Tehdy už slepý král Jan si radosti z výrazného úspě-
chu své dynastie ale moc neužil. Oficiální korunovace v listopadu 
1346 se nedočkal, protože koncem srpna padl v bitvě u Kresčaku, 
a tím uvolnil trůn svému synovi. Karlovi, oficiálně markraběti 
moravskému, tak během šesti týdnů „spadly do klína“ hned dva 
královské trůny a začíná jeho éra krále a později císaře.

-babok- 

Karel IV. – kopie Parléřovy busty v papežském paláci v Avignonu

 MLADÍČEK VÁCLAV IV. – UMETENÁ 
CESTIČKA PRO NOVÉHO KRÁLE (640 let)

Synové slavných a mocných otců nemívají často na růžích 
ustláno. A když je vaším tátou sám Karel IV., pro něhož jste 
navíc syn prvorozený a obzvlášť milovaný, je zaděláno na 
problém.  

Prakticky téměř po 30 letech od korunovace Karla IV. římským 
králem se situace opakuje, akorát místo něj se to tentokrát týká 
jeho syna Václava IV. Šedesátiletý otec Karel se při slavnostním 
obřadu v Cáchách (6. 7. 1376) dme pýchou, nějakou tu slzu uroní, 

protože se mu právě plní dávný sen, neboť jeho milovaný a ne-
dávno patnáctiletý syn je korunován spolu se svou manželkou 
Johanou Bavorskou za římského krále. Celé události předchází 
složitá diplomatická cesta a pojistky před samotnou volbou 
(Frankfurt 10. 6. 1376) ve formě úplatků a prebend pro některé 
volící kurfiřty. Bohužel nový mladičký král se nachází ve stínu své-
ho otce, který nadále drží otěže moci ve svých rukou a nezasvěcuje 
syna do umění praktické politiky. Václav IV. je slabý, nepřipravený 
a nezralý. To se projeví hned v září po korunovaci, kdy Karel místo 
Václava organizuje a vede trestnou výpravu proti městům, která 
odmítla korunovaci uznat. Oba ještě netuší, že období stability 
Karlovy éry se nachyluje, protože na obzoru jsou morové epide-
mie, celospolečenské změny v podobě církevní krize a následné 
husitství. Doba turbulencí a změn přichází…

-pata-

Václav IV. v době konání Kostnického koncilu 1415

www.kampocesku.cz karel IV., václav IV.  5
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ČERVENEC 1306 (710 let)
Příprava osudného tažení Václava III. do Polska; správa 
Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu 
Korutanskému, který se ještě za jeho vlády oženil s Václavovou 
sestrou Annou. Po vraždě Václava III. v Olomouci se stal hlavním 
uchazečem o trůn českého království.

ČERVENEC 1496 (520 let) 
Na Litoměřicku vypuklo nevolnické povstání proti Adamovi 
Ploskovskému z Drahonic. Vzbouření nevolníci si vynutili pro-
puštění z vrchnostenské pravomoci a dobrovolně se poddali 
rytíři Daliborovi z Kozojed, který se jich zastal. Za tento čin byl 
v r. 1497 zajat, uvězněn ve věži Pražského hradu (Daliborka) 
a roku 1498 popraven.

2. 7. 1396 (620 let) 
Jan z Jenštejna vysvětil svého synovce Olbrama ze Škvorce 
pražským arcibiskupem a sám na tento úřad abdikoval. Stalo 
se tak po několika prohraných sporech s Václavem IV. a církevní 
správou v Čechách. Zemřel jako chudý a zlomený člověk 17. červ-
na 1400 v klášteře sv. Praxedy v Římě.

2. 7. 1951 (65 let) 
V Babicích na Třebíčsku došlo k vraždě tří komunistických 
funkcionářů, členů národního výboru. Druhý den byli do-
padeni pachatelé, kteří se skrývali v nedalekých polích, dva z nich 
byli na místě zastřeleni. Následný proces byl totalitní mocí zneu-
žit jako propagandistická kampaň zaměřená proti „americkému 
imperialismu, Vatikánu a vesnickým kulakům“.

7. 7. 1961 (55 let) 
Na dole Dukla v Dolní Suché u Havířova (dnes již uzavřeném) 
došlo k neštěstí, které si vyžádalo život 108 horníků. Nej-
mladšímu z nich ještě nebylo 17 let, nejstaršímu bylo 56 let. 
V podzemí vypukl požár od hořlavého gumového pásu doprav-
níku a lidé se udusili oxidem uhelnatým a dalšími zplodinami.

 z KALENDÁRIUM

  GÉNIUS ŠEROSVITU (410 let)

Největší nizozemský malíř Rembrandt Harmenszoon van 
Rijn přišel na svět 15. července 1606 v Leidenu jako deváté 
dítě zámožného měšťana a mlynáře Harmena Gerritszoona 
van Rijna a již za svého života se stal slavným a váženým 
umělcem. 

Tvorba geniálního 
malíře, rytce a grafika 
spadá do doby tzv. 
nizozemského zlatého 
věku, období rozmachu 
společnosti i kultury 
v  17. století. Mistr 
figurální malby a šero-
svitu vytvořil přibližně 
600 maleb, 400 leptů 
a na 2 000 kreseb. Té-
matem byly ve velké 
míře portréty, zejména 
autoportréty, ztvárnění 

holandské krajiny a obrazy s mytologickými a biblickými tématy. 
Za Rembrandtovo nejvýznamnější dílo je považován obraz Noční 
hlídka z roku 1642. Zemřel 4. října 1669 v Amsterdamu.

-aba-

  ODNESLI TO JELENI (615 let)

Konflikt mezi Václavem IV. a panskou jednotou a královým 
bratrancem, moravským markrabětem Joštem, vyvrcholil 
v  červenci roku 1401 obležením Prahy. Město obklopilo 
vojsko míšeňského markraběte Viléma I. a vojsko panské 
jednoty spolu s Joštem. 

Obležení Pražané sami svým 
obléhatelům dodávali potravi-
ny, aby vojska nerabovala. Jošt 
a čeští páni nechtěli, aby vojáci 
Prahu nějak poškodili, a tak vyví-
jeli na Václava psychický tlak, aby 
vyhověl jejich požadavkům. Král 
nakonec podlehl a v rámci dohod 
se vzdal svých významných pra-
vomocí. Obléhání tak skončilo po 
dvou týdnech prakticky bez boje. 
Míšeňané se nakonec zmohli jen 
na vybití jelenů v Královské obo-
ře, a aniž si něco naloupili, museli 
urychleně opustit území Koruny 
české.

-mak-

Rembrandt: Autoportrét, 1640 

Jošt Lucemburský na miniatuře 
z Gelnhausenova kodexu  
(15. století) 

1346
(670 let)

bitva u Kresčaku
26. 8. 1346

český král Jan 
Lucemburský padl 

v boji

1421
(595 let)

čtyři pražské 
artikuly (z r. 1420)

7. 7. 1421
byly odsouzeny 

odchylky

1421
(595 let)

druhá křížová 
výprava proti 

husitům
23. 8. 1421

počátek byl ohlášen 
do Chebu 

6  kalendárium, rembrandt, jošt
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1646
(370 let)

Ferdinand IV. 
Habsburský

5. 8. 1646
korunovace českým 

králem

1856
(160 let)

Nikola Tesla
* 10. 7. 1856
† 7. 1. 1943

americký vynálezce 
systémů využívající 

střídavý proud

1991
(25 let)

vznik Policie ČR
15. 7. 1991

20. 7. 1436 (580 let) 
Císař Zikmund Lucemburský schválil požadavky „české strany“ 
jako předpoklad jeho uznání za českého krále: nebude navrácen 
zabraný církevní ani královský majetek, cizinci budou vyloučeni 
ze zemských úřadů, Morava se navrátí do zemí Koruny české 
a budou uznána tzv. kompaktáta, jež se stala zemským zákonem. 

25. 7. 1471 (545 let) 
Se silným ozbrojeným doprovodem (bylo v něm podle dobových 
pramenů na 10 tisíc jezdců) se Vladislav II. Jagellonský vydal 
přes Slezsko a Kladsko (ve vstupu na Moravu mu zabránili stou-
penci Matyáše Korvína) do Čech. Do Prahy dorazil už 19. srpna. 
Válka mezi ním a Matyášem se protáhla až do roku 1478.

28. 7. 1976 (40 let)
Stala se nejtragičtější letecká havárie ČSA, kdy letadlo Il-18 
na lince Praha-Bratislava po poruše dvou motorů a nedokonče-
ném pokusu o přistání spadlo do jezera v rekreačním areálu Zlaté 
piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky, 
pouze 3 cestující nehodu přežili. 

30. 7. 1366 (650 let) 
Císař Karel IV. založil Karlovu kolej pro dvanáct magistrů arti-
stické fakulty a věnoval jí knihovnu s téměř dvěma tisíci svazky. 
Chtěl podpořit rozvoj univerzity, který se po jejím vzniku r. 1348 
pomalu rozbíhal. Univerzitní kolej stála zhruba v místech dnešní 
Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí.

30. 7. 1971 (45 let)
Atlet, otužilec a bývalý boxer František Venclovský přeplaval 
jako první Čech a druhý suchozemec kanál La Manche za dobu 
15 hodin a 26 minut. Podruhé jej překonal v roce 1975, první 
neúspěšný pokus však absolvoval již v roce 1970. Patří k prů-
kopníkům otužování a zimního plavání v Čechách.

  HUSITÉ NA TAHU (595 let)

Stalo se, že sedmého července léta Páně roku 1421 Pražané 
s žateckými, lounskými a slánskými kališníky vypálili kláš-
ter panenský řádu premonstrátského v Doksanech. Odtud 
táhnouce k Teplici a Oseku klášterům tamním totéž učinili. 
Potom v sobotu před sv. Markétou dobyli i města Bíliny se 
zámkem, kde mnohé panoše, rytíře a kněží spálili (podle 
Veleslavína).

Panství bílinské bylo před rokem 1415 z valné části německé, 
katolické a je jisté, že šlechta, měšťané i sedláci myšlenky hu-
sitské moc nevítali. Během tažení Pražanů s Lounskými a Žatec-
kými do severozápadních Čech 4.–11. července 1421 zaútočili 
i na opevněnou Bílinu. Události popsal také kolegiát pražský: „... 
téhož roku Pražané... Bílinu, město i hrad zkazili útokem a četné 
lidi upálili a zavraždili.“ Podobně dobyli husité Duchcov a vypá-

lili osecký klášter. Kosa na kámen padla, když se rozhodli pro 
dobytí Mostu. Osudná bitva se odehrála 5. srpna 1421 u vrchu 
Hněvín. Pražané vedení knězem Janem Želivským, obléhající 
mostecký hrad, byli poraženi oddíly míšeňského markraběte 
Bedřicha I. Bojovného, zmocněnce Zikmunda Lucemburského 
(Bedřich o rok dříve utržil od Jana Žižky potupnou porážku na 
Vítkově). První porážku husitů ve velké bitvě využili královští 
k obležení Bíliny a Žatce.

Alois Rula 

Hrad Hněvín, detail rytiny, Jan Willenberg (1602)

www.kampocesku.cz kalendárium, josef sudek  7



 METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH 
OSOBNOSTÍ 

Divadlo Studio DVA letos připravilo v rámci již 13. ročníku 
tradiční divadelní přehlídky na Letní scénu Vyšehrad, ale 
do domovského divadla na Václavském náměstí, rekordních 
88 představení. Od 23. června do 31. srpna programovou 
nabídku obohatí světová premiéra letní komedie Patrika 
Hartla 4 sestry, v hlavních rolích s Ivanou Chýlkovou, Annou 
Šiškovou, Janou Strykovou, Berenikou Kohoutovou a Ro-
manem Štabrňákem. Již pošesté jsou připravena i hudební 
setkání pod širým nebem. Na domovské scéně na Václav-
ském náměstí se mimo jiné uskuteční i třetí ročník Léta 
slovenských hvězd. 

Na Letní scénu se kromě nového titulu mohou návštěvníci vypravit 
také na osm hitů z repertoáru divadla. Diváci se dočkají několika 
repríz vztahových komedií Vše o mužích, Vše o ženách, Kut-
loch aneb I muži mají své dny a Hovory o štěstí mezi čtyřma 
očima. Chybět nebude ani one woman show Hvězda s Evou 
Holubovou a italská komedie Carla Goldoniho Poprask na la-
guně. Hraní pod širým nebem si nenechá ujít ani Karel Roden 

s Janou Krausovou. Objeví se v nestárnoucí klasice, Molièrově 
Zdravém nemocném a představení Otevřené manželství, které 
spolu hrají neuvěřitelných 14 let. Navíc na domovské scéně na 
Václavském náměstí spolu odehrají v průběhu prázdnin i několik 
repríz divácky oblíbené hry Sex pro pokročilé. Na kamenné 
scéně bude mít o prázdninách svoje místo i komedie pro celou 
rodinu SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobrodružství a hit 
loňského léta, one man show Boba Klepla Vysavač. 

Třetím rokem je na srpen do divadla připraveno také Léto 
slovenských hvězd. Přehlídka bratislavských divadelních 
souborů se uskuteční v druhé polovině měsíce (24. – 31. 8.). 
Program slibuje šest představení (z toho tři v premiérách), ve 
kterých se diváci mohou těšit na taková jména slovenského 
divadla, jakými jsou Emília Vášáryová, Milan Lasica, Milan Kňaž-
ko, Marta Sládečková, Petra Polnišová a mnoho dalších. Part-
nerské Štúdio L+S kromě svých osvědčených titulů s Emílií 
Vášáryovou, Milanem Lasicou a Milanem Kňažkem Rybárik 

kráľovský, Život na trikrát uvede v české premiéře i vtipnou 
parodii pro dva herce na téma „co by bylo, kdyby…“ s názvem 
Skaza Titaniku a situační komedii Meno. To nejlepší ze svého 
repertoáru přiveze i Divadlo GUnaGU. Úspěšnou Odvrátenou 
stranu mesiaca v titulní roli s Emílií Vášáryovou a v pražské pre-
miéře komedii o třech slovenských au pair v Londýně s názvem 
In Da House (Žúrka v Londýne). 
Již šestým rokem budou v rámci tzv. off programu Letní scény 
uvedeny také koncerty vybraných interpretů. Letos na Vyše-
hrad zavítají, jako již tradičně, slovenská šansoniérka Szidi 
Tobias, chybět nebude ani Dan Bárta za doprovodu Robert 
Balzar Tria či Lenka Filipová se svými hosty. Hvězdnou se-
stavu pak doplní ještě Věra Špinarová a Adam Pavlík Band, 
Petra Janů & Amsterdam či sourozenci Ulrychovi se sku-
pinou JAVORY.
Podrobný program Metropolitního léta hereckých osob-
ností a bližší informace naleznete na www.studiodva.cz

4 sestry, foto © Jan Chochole, divadlo Studio DVA 

Smolíkovi a jejich podivuhodná dobrodružství, foto © Václav Beran, divadlo 
Studio DVA 
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 zrozhovor
  ROZHOVOR S ČESKOU HEREČKOU  
A BLOGERKOU MARIÍ DOLEŽALOVOU

Marie Doležalová, představitelka Olivie v letošní premiéře 
hry Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, říká: „Olivie je pro 
mě nový druh postavy, mám pocit, že jsem nikoho takové-
ho nikdy nehrála“. Marie Doležalová pochází z Karviné, kde 
se 24. ledna 1987 narodila. Vystudovala Pražskou konzer-
vatoř a poté působila v souboru Strašnického divadla. Před 
kamerou se poprvé objevila v televizní pohádce Lojzička 
je číslo, ve filmu pak debutovala v roli Išky v Pusinkách či 
v několika televizních seriálech. V současnosti je členkou 
souboru Divadla Na Fidlovačce. Působí v hudební skupině 
Olats otesoc, pro kterou skládá písničky. Její blog Kafe 
a cigárko získal Literu v rámci cen Magnesia Litera 2015. 
V tomto roce se také stala vítězkou taneční soutěže Star-
Dance…. když hvězdy tančí. 

Četl jsem v rozhovoru s vámi, že vaším snem bylo zahrát 
si na Letních shakespearovských slavnostech. A nejlépe 
s vaší kamarádkou Monikou Timkovou. Sny se tedy plní?
Je to pravda jenom z půlky, ano, měla jsem sen zahrát si s Monikou 
Timkovou, je to moje nejlepší kamarádka od dětství, vyrůstaly jsme 
spolu v Trutnově. Monča je o čtyři roky mladší, takže na konzervatoř 
nastoupila čtyři roky po mně, a vždycky jsme si přály zahrát si spolu. 

A ve Večeru tříkrálovém je to naprosto skvělá příležitost, protože 
mám dojem, že málokteré dvě postavy ze Shakespeara si spolu tak 
povídají jako Viola a Olivie. Zahrát si na Letních shakespearovských 
slavnostech můj sen nebyl, naopak jsem vždycky trochu v duchu 
litovala herce, kteří kvůli tomu přijdou o léto, zároveň jsem jim ale 
také z půlky záviděla, protože tyhle letní slavnosti mají v divadelním 
světě velkou prestiž. Když přišla nabídka od režisérky Jany Kališové, 
neváhala jsem ani minutu.

Je to vaše první setkání se Shakespearem?
Vlastně ano. Když mi bylo čtrnáct, hrála jsem Hermii ve Snu noci 
svatojánské v trutnovském ochotnickém spolku Trdýlko, ale od té 
doby jsem se se Shakespearem nesetkala.

Hrajete postavu Olivie. Jak ji vnímáte?
Je to pro mě nový druh postavy, mám pocit, že jsem nikoho ta-
kového nikdy nehrála. Vlastně vždycky hraju přesně opačné typy, 
než je Olivie. Ona je hrdá, důstojná, sebevědomá, ale taky typická 
ženská: nedostává to, co chce, a je hysterická.

Důležitou roli v této hře hraje hudba. Můžeme se těšit, 
že vás uslyšíme zpívat a hrát na nějaký hudební nástroj? 
Zpívat bude náš Šašek, a to úžasným hlasem Petra Stacha, na to 
se moc těším. Já zpívat nebudu, ale zahraju si na hudební nástroj. 
A neprozradím na jaký, to by ztratilo kouzlo.

Co ještě plánujete na léto, kromě hraní v prostorách Nej-
vyššího purkrabství?
Plánuji být na chatě, možná stihneme v srpnu i pořádnou dovo-
lenou. Kromě večerního hraní Večera tříkrálového se budu sama 
před sebou tvářit, že mám naprosto volné léto A

Pavel Turner

Monika Timková a Marie Doležalová, První čtená, Večer tříkrálový,  
foto © AGENTURA SCHOK, Viktor Kronbauer 

Jana Kališová a Adéla Průdková, První čtená, Večer tříkrálový,  
foto © AGENTURA SCHOK, Viktor Kronbauer 

Martin Pechlát a Vilém Udatný, První čtená, Večer tříkrálový,  
foto © AGENTURA SCHOK, Viktor Kronbauer 
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  SEZONA 2016 NA OTÁČIVÉM HLEDIŠTI 
V ČESKÉM KRUMLOVĚ ZAČÍNÁ

Soubory Jihočeského divadla se již tradičně přesouvají na 
českokrumlovskou točnu, aby zde od 8. června zahájily šňůru 
86 divadelních večerů. Českokrumlovská točna je více než půl 
století významným a ve světovém měřítku i ojedinělým re-
prezentantem přírodního plenérového divadla s originálním 
řešením a využíváním scénického prostoru. 

V zámecké zahradě českokrumlovského zámku se před hledištěm 
jako obvykle vystřídají všechny čtyři soubory Jihočeského divadla. 
V prvním bloku deseti večerů uvedou na točně výpravnou zboj-
nickou legendu Martina Glasera a Olgy Šubrtové Robin Hood. 
Některé z rolí této inscenace byly přeobsazeny. Ke změně v ob-
sazení došlo také v inscenaci Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák 
král(em), kde se v hlavní dvojroli krále Jindřicha / hostinské-
ho Jindry představí poprvé před otáčivým hledištěm oblíbený 
televizní herec Petr Rychlý. Komedie bude uvedena v termínu 
22. 6. – 9. 7. 2016.

Třetím letošním činoherním titulem před točnou je detektivní 
komedie v režii Petra Zelenky Pes baskervillský, která měla svoji 
premiéru v loňském roce. V hlavní roli této inscenace se alternují 
Karel Roden a Jiří Suchý z Tábora v sedmnácti srpnových večerech 
od 17. 8. 2016.
Jedinou (a věříme, že i jedinečnou) premiérou sezóny 2016 před 
Otáčivým hledištěm bude opera světoznámého skladatele Leoše 
Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Tento hudební drahokam 
bude v krumlovském plenérovém divadle uveden vůbec poprvé. 
Inscenaci o příbězích zvířat a lidí i o smíření s věčným koloběhem 
života režíruje duo SKUTR – Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka. 
Pod dirigentskou taktovkou Maria De Rose vystoupí v hlavních 
rolích přední čeští i zahraniční sólisté – v titulní roli lišky Bys-
troušky Lenka Máčiková a Ivana Rusko, v roli lišáka Jorge Garza 
a Peter Račko, v roli revírníka Alexandr Beň a Svatopluk Sem a řada 
dalších. Spoluúčinkují i sbor a balet Jihočeského divadla.

Řadu letošních hudebních titulů před točnou dále doplní Bizetova 
opera Carmen v režii Jany Kališové, která zde měla svoji premiéru 
v loňském roce, Dvořákova Rusalka režírované Jiřím Heřmanem, 
která se řadí mezi nejoriginálnější divadelní projekty před Otáči-
vým hledištěm, a baletní inscenace Labutí jezero v choreografii 
Attily Egerháziho, která tentokrát zrcadlí hudbu P. I. Čajkovského 
jako příběh zraněné mužské duše. 

Již tradičně nebude ani v této sezóně chybět v repertoáru rodinné 
představení, kterým je dobrodružná komedie Zdeňka Jecelína 
Baron Prášil v titulní roli s Romanem Nevěčným nebo Martinem 
Hruškou. Ten se v této roli představí letos poprvé. Inscenace Ba-
ron Prášil bude uvedena jako čtyři školní, patnáct odpoledních 
a tři večerní představení. Jedno z nich pak 10. září celou točivou 
sezónu 2016 ukončí.

Novinkou také je, že se na točně snaží odbourávat jazykovou bari-
éru a tak letos poprvé experimenálně zavádějí možnost sledování 
titulků v chytrých telefonech či tabletech. Pro tyto účely byla 
vyvinuta nová aplikace, kterou si návštěvníci jednoduše stáhnou 
a pak už jen sledují titulky k představení ve zvoleném jazyce.
Podrobný program najdete v rubrice Divadelní festivaly.

info
objednavky@jihoceskedivadlo.cz
info@jihoceskedivadlo.cz
www.otacivehlediste.cz
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 zknižní tipy
  KNIHA O SLIVENCI A HOLYNI
Dagmar Broncová a kolektiv autorů

V roce 2009 vydalo vydavatelství MILPO první obsáhlou a kom-
plexně pojatou publikaci o městské části Slivenec a Holyně. 

Publikace tak navazuje 
na úspěšné svazky edice 
Knihy o Praze. Čtenáři se 
dozví poutavé vyprávění 
o historii městské části 
Slivenec, do které spadá 
i Holyně. Kniha vypráví 
také o proslulém slive-
neckém mramoru, či 
popisuje zajímavé in-
formace z oblasti spole-
čenského a sportovního 
dění, zdejší přírodní 
památky a nabízí tipy 

na výlety do okolí. Kniha je bohatě doplněna fotografiemi.
cena: 350 Kč 
www.milpo.cz

  POHÁDKOVÝ KLÁSEK 
Jana Semelková

V knize se setkáváme se sourozenci Viktorkou a Viktorem Hrdlič-
kovými, kteří prožijí báječné prázdniny u babičky Karly a dědy 

Karla. Během prázdnin si 
užijí spousty dobrodruž-
ství, podniknou výlet vla-
kem na hrad nebo stráví 
týden na chalupě pod 
lesem u  dědova bratra 
Jakuba... Ale nejen výlety 
a pobíhání lesem čekají 
na sourozence, u Hrd-
ličků se i o prázdninách 
vyprávějí (jako po celý 
rok) pohádky, básničky 
a veselá říkadla. Léto 
s  nimi je veselé a  plné 

roztodivných příběhů.  Do letních příhod rodiny Hrdličkových jsou 
zakomponovány pohádky Boženy Němcové, Elišky Krásnohorské, 
verše Josefa Václava Sládka a lidová říkadla a rozpočitadla.
cena: 195 Kč
www.jasknihy.cz 

  DOBŘE MI TAK 
Radka Třeštíková 

Prvotinou spisovatelky Radky Třeštíkové je román Dobře mi tak. 
Kniha je sondou do života úspěšného malíře. Po rozvodu se ženou 
Vanesou se musí sebe-
středný a bezohledný 
malíř Boris konfronto-
vat se svou minulostí. 
Životní zlom ho nutí 
zamyslet se nad sebou 
samým a bilancovat. 
Boris si postupně uvě-
domuje všechny svoje 
selhání a poněkud ne-
ohrabaně se pokouší 
napravit chyby. Hledá 
cestu zpět ke svému 
dospělému synovi, 
minulost se mu ale 
vrací jako bumerang. 
V té chvíli mu navíc zkříží cestu šestnáctiletá Erika.
cena: 199 Kč
www.motto.cz

  KAREL IV. – VELIKÁNI DO KAPSY
Tomáš Němeček

Představujeme vám druhý díl série popisující naše velikány tak, 
jak je neznáte. Vydání knihy se podařilo autorovi načasovat na 

karlovské výročí. Karel 
IV. je popisován očima 
opata Neplachta a ry-
tíře Smila, osob, které 
Karla IV. skutečně zažili. 
Že byl Karel IV. velký 
panovník a nechal po-
stavit kamenný most 
v Praze ví každý. Ale už 
není tolik známo, že rád 
chodil v přestrojení, vy-
hledával dobrodružství 
a nikdy se nenechal za-
jmout – to raději utekl. 
Měl nemanželského 

syna. Kromě Karlova mostu a Karlovy univerzity nechal postavit 
třeba Máchovo jezero, devět dalších univerzit, několik hradů, 
říční přístav v Litoměřicích atd.. Publikace je plná mnoha ilustrací 
a stručného textového komentáře. 
cena: 199 Kč
www.kniha.cz
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Pražská vlastivěda
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5  
150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714  
vlastiveda@prague.eu 
 
Napište nám na vlastiveda@prague.eu 
a měsíční program vycházek Vám budeme 
pravidelně zasílat na Vaši e–mailovou 
adresu. 
www.prazskevychazky.cz

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH 
VYCHÁZEK V ČERVENCI 2016  

2. 7. / so
OŘECHOVKA – ÚSPĚŠNÝ POKUS O ZAHRADNÍ 
MĚSTO. Prohlédneme si nejen řadové domky při-
pomínající anglické a holandské maloměsto, ale 
i vily pro Václava Špálu, Otakara Španiela, Emila 
Fillu a další umělce. Uvidíme, že i v tak krásné 
lokalitě najdeme místa se smutnou historií váleč-
né tragédie. Začátek akce v 15:30 na zastávce 
tram. č. 1, 18 „Ořechovka“. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková 

3. 7. / ne
MARTINICKÝ PALÁC. Ukázka renesančního 
šlechtického sídla spojená s výkladem o historii 
rodu Martiniců. Dnes je palác populární i mezi 
filmaři, v poslední době se zde natáčel seriál 
Borgia. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do paláce (Hradčanské náměstí 8/67). Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jed-
notné snížené vstupné do objektu 50 Kč. JUDr. 
Stanislav Antonín Marchal CSc.

5. 7. / út
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA 
PRAŽSKÉHO. Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!

6. 7. / st
DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY. Vydejte 
se s námi poznávat slavná i méně známá praž-
ská znamení na Malé Straně! Vhodné i pro ro-
diny s dětmi. Začátek akce v 16:00 na zastávce 
tram. č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová
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7. 7. / čt
NEKLIDNÁ FIGURA: EXPRESE V ČESKÉM 
SOCHAŘSTVÍ 1880–1914. Komentovaná pro-
hlídka expozice, která sleduje české figurální 
sochařství a konfrontuje jej s díly světových so-
chařů, kteří ovlivnili vývoj českého sochařství 
svými pražskými výstavami. Těšit se můžeme 
na díla předních českých i zahraničních auto-
rů. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:00 u bočního vchodu 
do Městské knihovny z ulice Valentinská, Staré 
Město!! Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné na výstavu 40 Kč. Monika 
Sybolová

8. 7. / pá
NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. 
Po této procházce budete znát všechna nádvo-
ří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete 
si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. 
Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršo-
vaná kronika. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Doporučujeme využít předpro-
deje vycházek. Začátek akce ve 20:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

9. 7. / so
VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV A INTERIÉR 
SLAVÍNA. Procházka s podrobným výkladem 
o historii hřbitova a osobnostech doby dávné 
i nedávno minulé s mimořádnou příležitostí ná-
vštěvy interiéru hrobky Slavína. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:30 před vchodem do baziliky sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč + na 
místě bude vybírán příspěvek spolku Svatobor 
30 Kč. Eva Sokolová

10. 7. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Akce pro děti. Více informací nalez-
nete na konci programu!

11. 7. / po
KOSTEL SV. VAVŘINCE A JEHO OKOLÍ. 
Komentovaná prohlídka bývalého kostela, pů-
vodně románského, později goticky přestavěné-

ho, ukrytého v Hellichově ulici na Malé Straně. 
Na vycházce si povíme také o původní obci 
Nebovidy, v jejímž okrsku se kostel nacházel. 
Začátek akce v 15:30 před vchodem do kos-
tela v Hellichově ulici č. 18, Malá Strana. Cena 
100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

12. 7. / út
BARRANDOV. Urbanistický koncept zástavby 
Barrandova vznikl na konci 20. let z iniciativy 
bratrů Havlových. Kolem filmových ateliérů, řady 
pozoruhodných vil i chátrajících barrandovských 
teras sejdeme k bývalému plaveckému bazénu. 
Začátek akce v 17:00 na zastávce aut. č. 105 
„Filmové ateliéry“ (ve směru od Smíchovského 
nádraží). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Prohlídka 
zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 
u pamětní desky C. Merhouta na začátku 
Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, 
Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

13. 7. / st
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Opakování 
vycházky z 12. 7. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 
u pamětní desky C. Merhouta na začátku 
Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, 
Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

14. 7. / čt
PO STOPÁCH F. M. KAŇKY STARÝM MĚSTEM 
PRAŽSKÝM. Prohlídkou kostela sv. Jiljí a dalších 
zajímavých objektů Starého Města pražského si 
připomeneme významnou osobnost pražského 
baroka, architekta Františka Maxmiliána Kaňku. 
Začátek akce v 16:00 před vchodem do kos-
tela sv. Jiljí v Husově ulici, Staré Město. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

16. 7. / so
VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV A INTERIÉR 
SLAVÍNA. Opakování vycházky z 9. 7. 2016. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do 

pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism  13



baziliky sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč + na 
místě bude vybírán příspěvek spolku Svatobor 
30 Kč. Eva Sokolová

17. 7. / ne
DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ 
PRAŽSKÉM. Vydejte se s námi poznávat slav-
ná i méně známá pražská znamení na Starém 
Městě pražském! Vhodné i pro rodiny s dět-
mi. Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na 
Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. 
Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

18. 7. / po
SPISOVATELÉ, MLUVČÍ ČESKÉHO NÁRODA. 
Literární vycházka s ukázkami od Karlova ná-
městí na Kampu – od K. Světlé a B. Němcové 
k M. Kunderovi, od V. Havla a K. Čapka 
k J. Werichovi a dalším. Zmíníme jejich dílo i spo-
lečensko – politická vystoupení. Začátek akce 
v 16:00 před vchodem do kostela sv. Ignáce 
na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Lenka Mandová

19. 7. / út
FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 19. STOLETÍ NA 
OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH. Vycházka 
Olšanskými hřbitovy je věnovaná umění ná-
hrobku a funerální plastice v dlouhém 19. stole-
tí. Seznámíme se nejprve s historií Olšanských 
hřbitovů, následně nás vycházka zavede ke 
klasicistním náhrobkům od Františka Xavera 
Lederera nebo ke známé Lannově hrobce 
a k dalším náhrobkům významných osobností 
té doby. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. 
Rocha na Olšanském náměstí. Cena 100/70 Kč 
(%). Mgr. Adéla Klinerová

20. 7. / st
HISTORIE UNIVERZITY KARLOVY. 
Komentovaná prohlídka stálé expozice 
„Historie Univerzity Karlovy“ a dočasné výstavy 
„Druhý život Karla IV.“. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
před vstupem do Karolina z Ovocného trhu. 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no vstupné do expozice UK 50/30 Kč. Marie 
Hátleová

23. 7. / so
TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU 
S NÁVŠTĚVOU ZLATÉ ULIČKY. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!

NORDIC WALKING – POVODÍM ŘÍČANKY 
Z UHŘÍNĚVSI DO DUBČE. Jihovýchodní oblast 
Prahy je bohatá na vodní toky a již ve středo-
věku zde vznikla řada rybníků. My se vydáme 
přírodním parkem Říčanka, kolem židovského 
hřbitova připomínajícího silnou židovskou komu-
nitu, která zde kdysi žila. Příjemnou venkovskou 
krajinou zamíříme k rybníku Podlesák, a dále 
k návrší Rohožník, které se pyšní archeologic-
kými nálezy. Zapůjčení holí na místě po dobu 
instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pou-
ze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou 
v předprodeji! Začátek akce v 10:00 na Novém 
náměstí v Uhříněvsi před budovou radnice (nej-
lepší spojení od stanice metra C ,,Háje“ aut. 
č. 232, č. 267, č. 383 nebo od stanice metra 
A ,,Depo Hostivař“ aut. č. 266). Cena 100/70 Kč. 
Marie Hátleová

24. 7. / ne
VYHLÍDKOVÁ PROCHÁZKA CHOTKOVÝMI 
A LETENSKÝMI SADY ANEB LETNÍ LETNÁ. 
Vycházka se zastaveními u romantického pomní-
ku Julia Zeyera nebo na nově upravené vyhlídce 
na Prahu. Povídat si budeme o Kramářově vile, 
Hanavském pavilonu, bývalém Stalinově pomníku 
a nezapomeneme ani na Letenský zámeček 
a bývalou restauraci EXPO 58. Začátek akce 
v 15:30 na zastávce tram. č. 22 „Královský le-
tohrádek“. Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

26. 7. / út
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Komentovaná 
prohlídka Muzea Karlova mostu, po které bu-
de následovat romantická plavba pražskými 
Benátkami kolem pilířů mostu do Čertovky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! Začátek akce v 17:00 u sochy Karla IV. 
na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. 
Jednotná cena 240 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

27. 7. / st
PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A LANOVKA NA 
PETŘÍN. Na vycházce si představíme dvě tech-
nické vymoženosti, které provázely pražskou 
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Jubilejní výstavu v roce 1891. Připomeneme si 
významné historické události i současný vývoj 
obou technických památek. Začátek akce v 17:30 
u pomníku obětem komunismu od Olbrama 
Zoubka, Petřín – Újezd. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

30. 7. / so
MALOSTRANSKÉ PALÁCE II. Vycházka připo-
mene významné malostranské paláce v exteri-
éru. Povídat si budeme nejen o jejich minulosti 
a slavných majitelích, ale i o kráse umělecké 
výzdoby. Pokračování květnové vycházky dal-
ší samostatnou částí. Začátek akce v 16:00 na 
zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské ná-
městí“ (ve směru od metra Malostranská). Cena 
100/70 Kč (%). Milada Racková

31. 7. / ne
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. 
Markéty, románské krypty a budovy prelatu-
ry. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. 
Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský 
klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. 
Marie Vymazalová 

KOLEM DOKOLA PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte 
s námi poznávat Pražský hrad tak, jak ho nezná-
te! Neopomeneme ani na hradní Jelení příkop, 
kudy také povedou naše kroky. Začátek akce 
v 15:00 u sochy sv. Jiří na III. nádvoří Pražského 
hradu. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKY 
STAROMĚSTSKÉ RADNICE 
V ČERVENCI 2016
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Během komentované prohlídky si 
prohlédneme historické interiéry vybavené cen-
ným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, 
kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější 
návštěvníky hlavního města, sestoupíme do je-
dinečných podzemních prostor, a spatříme také 
zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. 
Prohlídka je zakončena návštěvou radniční vě-

že. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná 
cena 180 Kč. (průvodce PIS – PCT)

2. 7. / so (A. Baloun), 22. 7. / pá (D. Taimrová)
Prohlídka v českém jazyce / 20:00 / 180 Kč
9. 7. / so (A. Baloun), 30. 7. / so (D. Rejman)
Prohlídka v anglickém jazyce / 20:00 / 180 Kč
16. 7. / so (A. Frintová)
Prohlídka ve francouzském jazyce / 20:00 / 
180 Kč
23. 7. / so (S. Sedláčková)
Prohlídka ve španělském jazyce / 20:00 / 180 Kč

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V ČERVENCI 2016

5. 7. / út
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA 
PRAŽSKÉHO. Máte-li dost kuráže, přijďte se 
seznámit se staroměstskými strašidly a postavami 
z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo 
straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, 
kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo 
s nešťastnou jeptiškou od Anežského kláštera! 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu do-
spělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). 
Cena 100/70 Kč (%). (průvodce PIS – PCT)

10. 7. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku 
apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání 
městské rady za časů pana krále. Prohlédnou 
si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého 
podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit 
zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní 
kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek! 
Začátek akce ve 14:00 před vstupem do turistic-
kého informačního centra Staroměstské radnice. 
Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT) 
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23. 7. / so
TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU 
S NÁVŠTĚVOU ZLATÉ ULIČKY. Pojďte s námi 
využít letní čas k návštěvě nejen Královské zahra-
dy! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, 
budeme hádat, co nám připomíná střecha leto-
hrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra 
Jaroše. Našemu zraku neujdou ani jižní zahrady 
Pražského hradu a nakonec zavítáme do ma-
lebné Zlaté uličky. Vhodné pro děti od šesti let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
u letohrádku královny Anny v Královské zahradě 
(nejbližší zastávka tram. č. 22 „Královský letohrá-
dek“). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH 
VYCHÁZEK V SRPNU 2016 

2. 8. / út
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Komentovaná 
prohlídka objektu. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 25 osob. Doporučujeme 
využít předprodej vycházek. Začátek akce 
v 17:00 před vstupem do Jeruzalémské syna-
gogy v Jeruzalémské ulici, Nové Město. Cena 
100/70 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do 
objektu 30 Kč. Mgr. Pavel Veselý

3. 8. / st
ZA PRAŽSKOU PODMOŘSKOU SOPKOU. Přes 
miniarboretum Albrechtův vrch se šípákovou 
doubravou i „babiččiným sadem“ projdeme ko-
lem nádrže Asuán a prohlédneme si geologické 
pozůstatky prahorní sopky činné před 425 milió-
ny let na dně silurského moře. Pokračovat bude-
me k soutoku Prokopského a Dalejského potoka 
a skončíme u MHD v Klukovicích. Začátek akce 
v 17:00 na zastávce aut. č. 142, 184 „Ovčí hájek“ 
(aut. jede od stanice metra B „Nové Butovice“). 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

6. 8. / so
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce 
pro děti. Více informací naleznete na konci pro-
gramu. 

ZA ZAJÍMAVOSTMI TRŽIŠTĚ A JÁNSKÉHO 
VRŠKU. Procházka malebnými uličkami Malé 
Strany nás zavede k mnoha palácům a do-

mům, kde si připomeneme zajímavé osudy je-
jich obyvatel. Začátek akce v 15:30 před vcho-
dem do Vrtbovského paláce (ulice Karmelitská 
27, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová

7. 8. / ne
JAK SE BYDLELO NA HRADBÁCH. Na počát-
ku 20. století vznikalo na zbytku Mariánských 
hradeb první zahradní město, na jehož realizaci 
se podílela řada předních architektů a uměl-
ců. Během vycházky si ukážeme dílo Františka 
Bílka, Jana Kotěry, Emila Králíčka a dalších. 
Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 5, 
12, 18, 20 „Chotkovy sady“. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

9. 8. / út
HISTORIE UNIVERZITY KARLOVY. Opakování 
vycházky z 20. 7. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
před vstupem do Karolina z Ovocného trhu. 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no vstupné do expozice UK 50/30 Kč. Marie 
Hátleová

10. 8. / st
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY I. Procházka jednou 
z nejzajímavějších pražských čtvrtí s připome-
nutím historie a života významných osobností. 
Začátek akce v 17:00 na zastávce tramvaje č. 10, 
16 „Vinohradská vodárna“ ve směru z centra. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

11. 8. / čt
NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. 
Opakování vycházky z 8. 7. 2016. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 u sochy T. G. Masaryka 
na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

13. 8. / so
NORDIC WALKING: KLÁNOVICKÝ LES – 
CYRILOV. Výlet nás zavede do rozsáhlého 
lesního prostoru Klánovického lesa, který ve 
středověku proslul tím, že se zde na lesních 
cestách hojně vyskytovali loupežníci a lap-
kové a ohrožovali počestné pocestné. Dnes 
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je vyhledávanou pražskou přírodní lokalitou 
a nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem 
na území Prahy. Výchozím bodem naší cesty 
bude železniční zastávka Praha – Klánovice. 
Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže 
a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, 
vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! 
Začátek akce v 10:15 před budovou železnič-
ní zastávky Praha – Klánovice (spojení vlakem 
z Masarykova nádraží v 9:39 nebo autobusem 
č. 261 od stanice metra B „Černý most“). Cena 
100/70 Kč. Marie Hátleová 

CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY II. Pojďte 
s námi poznávat Staré Město pražské! Tentokrát 
se zaměříme na oblast bývalého Židovského 
města a Kaprovy ulice. Začátek akce v 16:00 
na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do 
budovy Rudolfina. Cena 100/70 Kč (%). Marcela 
Smrčinová

14. 8. / ne
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areá-
lu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, 
klenotnice). POZOR! – omezený počet účast-
níků na 35 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00  
před vchodem do objektu na Loretánském ná-
městí. Cena za výklad 100/70 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 
110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

15. 8. / po
KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE V KARLÍNĚ. 
Komentovaná prohlídka novorománské baziliky 
sv. Cyrila a Metoděje je věnovaná architektuře 
i rozsáhlé výzdobě, na které se podíleli mj. uměl-
ci Josef Matyáš Trenkwald, Josef Mánes, František 
Sequens nebo Čeněk Vosmík. Tématem vycházky 
je také vznik Karlína jako prvního pražského 
předměstí. Začátek akce v 15:30 před vstupem 
do kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském 
náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Mgr. Adéla 
Klinerová

16. 8. / út
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Opakování 
vycházky z 26. 7. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 17:00 

u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré 
Město, Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. 
Dana Kratochvílová

17. 8. / st
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Opakování akce 
z 2. 8. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodej 
vycházek. Začátek akce v 17:00 před vstupem 
do Jeruzalémské synagogy v Jeruzalémské ulici, 
Nové Město. Cena 100/70 Kč + na místě bude 
vybíráno vstupné do objektu 30 Kč. Mgr. Pavel 
Veselý

18. 8. / čt
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Akce 
pro děti. Více informací naleznete na konci pro-
gramu!

20. 8. / so
BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO 
BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. 
Na vycházce se seznámíme s unikátním kom-
plexem funkcionalistických vil z let 1932–1936, na 
jejichž výstavbě se podílelo mnoho předních 
architektů. Povíme si také, kdo byli stavebníci vil 
a jaké byly jejich životní osudy. Začátek akce 
v 15:30 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ ( jede 
od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). 
Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

21. 8. / ne
VRTBOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka jedné z nej-
krásnějších barokních pražských palácových za-
hrad. Z vyhlídky na nejvyšším bodě zahrady se 
seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními 
zahradami. Začátek akce v 16:00 před vstupem 
do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné 
do zahrady 65/55 Kč. Milada Racková

22. 8. / po
PRAHOU S JANEM NERUDOU. Ukážeme si 
místa, která jsou spojena s životem slavného 
českého spisovatele a milovníka staré Prahy 
Jana Nerudy. Vydáme se po jeho stopách, do 
míst, kde žil a která navštěvoval. Právě před 
125 lety slavný básník, spisovatel a novinář ze-
mřel. Začátek akce v 17:00 před domem U Dvou 
slunců v Nerudově ulici na Malé Straně. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková 
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23. 8. / út
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Opakování 
vycházky z 12. 7. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 
u pamětní desky C. Merhouta na začátku 
Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, 
Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

24. 8. / st
MEZI TŘEMI NÁDRAŽÍMI. Vycházka bude 
věnována dějinám vlakové dopravy v Praze. 
Připomeneme si již neexistující nádraží Těšnov, 
ale i dodnes stojící a hojně využívané historické 
budovy Masarykova a Hlavního nádraží. Začátek 
akce v 16:00 před budovou Muzea hl. m. Prahy 
Na Poříčí. Cena 100/70 Kč (%). Šárka Semanová 

27. 8. / so
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlav-
ního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 
13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním ves-
tibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

OPĚVNĚNÍ Z DOBY KARLA IV. Na vycházce 
se projdeme po zrekonstruovaném opevnění 
tohoto polozapomenutého zákoutí Nového 
Města pražského a povídat si budeme také 
o tom, jak se v době vlády Karla IV. toto místo 
zrodilo. Nezapomeneme ani na zdejší zahradu 
Ztracenku. Začátek akce v l6:00 před kostelem 
sv. Karla Velikého (nejbližší zastávka aut. č. 291 
„Dětská nemocnice Karlov“). Cena 100/70 Kč 
(%). Milada Racková

28. 8. / ne
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. 
Markéty, románské krypty a budovy prelatu-
ry. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. 
Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský 
klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. 
Marie Vymazalová

VEČERNÍ PROHLÍDKY 
STAROMĚSTSKÉ RADNICE 
V SRPNU 2016
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Během komentované prohlídky si 
prohlédneme historické interiéry vybavené cen-
ným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, 
kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější 
návštěvníky hlavního města, sestoupíme do je-
dinečných podzemních prostor, a spatříme také 
zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. 
Prohlídka je zakončena návštěvou radniční vě-
že. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná 
cena 180 Kč. (průvodce PIS – PCT)

6. 8. / so (A. Baloun), 20. 8. / so (D. Rejman)
Prohlídka v českém jazyce / 20:00 / 180 Kč
12. 8 / pá (F. Mašek), 27. 8. / so (A. Baloun)
Prohlídka v anglickém jazyce / 20:00 / 180 Kč
13. 8. / so (G. Procházková)
Prohlídka v německém jazyce / 20:00 / 180 Kč

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V SRPNU 2016

6. 8. / so
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. 
Zábavné povídání o přemyslovských pověs-
tech, románských stavbách i historii slavného 
Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědomostní 
kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Vycházka 
v exteriérech Vyšehradu. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 před Táborskou bránou (první brána 
směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 
100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

18. 8. / čt
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. 
Seznamte se se strašidly a legendami, které 
se váží k uličkám Malé Strany! Začínáme na 
Pohořelci vyprávěním o ohnivém psovi i kněž-
ně Drahomíře. Zjistíme, kdo se v noci potuluje 
po Černínském paláci nebo kudy vede cesta 
bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šes-
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ti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22 
„Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 100/70 Kč 
(%). (průvodci PIS – PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 
50 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak 
nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost ma-
jí klienti se vstupenkou zakoupenou v před-
prodeji. Vstupné do objektu si hradí účast-
níci sami. Snížené vstupné je poskytováno 
dětem do 15 let, studentům do 26 let, seni-
orům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, 
účastníkům probíhajících kurzů PIS – PCT 
a průvodcům PIS – PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě 
zrušení akce pořadatelem (Pražská informační 
služba – Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla 
vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spo-
jení jsou platná v době uzávěrky programu. 
Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno 
zakoupit v Praze formou předprodeje v tu-
ristických informačních centrech PIS – PCT 
a v recepci PIS – PCT (Arbesovo nám. 4,   
pouze Po–Čt). V rámci předprodeje se prodávají 
vstupenky také on-line na http://eshop.prague.eu

PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá 
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. 
PLATÍ NA AKCE OZNAČENÉ SYMBOLEM (%), 
(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje 
vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den 
v TIC v 18:00 předchozího dne a v případě víken-
dových akcí v pátek v 18:00, v e-shopu končí den  
před konáním akce. Nadále zůstává možnost do-
koupit si vstupenky na místě konání akce, pokud 
není uvedeno v programu jinak.

VYPRODANÉ AKCE jsou avizovány  
na www.prazskevychazky.cz

Další informace naleznete  
na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e–mailové adrese: 
vlastiveda@prague.eu

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  
facebook.com/praguecitytourism

NAJDETE NÁS NA ARBESOVĚ NÁMĚSTÍ 70/4 
PRAHA 5 / 150 00
v těchto dnech: 
úterý 13:00–16:00, středa 9:00–12:00
čtvrtek 9:00–12:00
tel.: 221 714 161, 221 714 714

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na zdvojený program 
červenec–srpen bude zahájen v pondělí 
27. června 2016 v 9:03 v eshopu 
a v Turistických informačních centrech  
PIS – PCT (viz níže) v Praze. Předprodej 
na měsíc září bude zahájen ve čtvrtek 
25. srpna 2016.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PIS – PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
MŮSTEK
Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – 
Staré Město)
denně 9:00–19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1,  
Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00–19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se 
Štěpánskou ulicí)
denně 10:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00

(aktuální informace na www.prague.eu  
nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

STAROMĚSTSKÁ RADNICE  
JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! 
Zajímavosti, fakta, novinky, pozvánky na speciální 
akce, mimořádné termíny na tematické prohlíd-
ky i soutěže o ceny naleznete na oficiálním 
facebookovském profilu Staroměstské radnice: 
facebook.com/staromestskaradnice

NA VĚŽ STAROMĚSTSKÉ RADNICE 
BEZ FRONT 
Pražská informační služba – Prague City Tourism 
připravila pro návštěvníky Staroměstské radnice 
novou službu. Nyní si mohou zájemci o vyhlídku 
z radniční věže zakoupit kromě klasické vstupen-
ky i vstupenku elektronickou. Tzv. mVstupenka 
umožní přednostní odbavení při vstupu na věž, 
oproti běžné vstupence zaujme také nižší cenou 

a nabídne i bonusový obsah do mobilního tele-
fonu. Vstupenku lze získat po načtení QR kódu 
z informačních cedulí ve Staroměstské radnici 
nebo na stránce prague.mobiletickets.cz. Mobilní 
vstupenka je k dispozici pouze pro individuální 
návštěvníky v maximálním počtu 5 osob.

CYKHLORÁČKEM DO SLANÉHO I NA OKOŘ 
TAKÉ O PRÁZDNINÁCH 
Ani přes letní prázdniny dětský výletní vlak 
Cyklohráček nezahálí a nabídne každý víkend 
včetně červencových svátků možnost netradič-
ního výletu na Okoř či do Slaného. Prodloužené 
odpolední jízdy do Zlonic, kde lze navštívit tamní 
železniční muzeum, se budou konat 30. červen-
ce a 27. srpna.
15. července bude možné vyrazit Cyklohráčkem 
do Slaného na Závod historických vozidel 
„Slánský okruh“ a ve dnech 26. a 27. srp-
na se bude ve Slaném konat open-air festi-
val „Valník“. Nejen na tyto akce, ale i v jiné 
dny nabídne Cyklohráček spoustu zábavy i her 
během cesty s možností slev na občerstvení 
i služby ve Slaném včetně oblíbené cesty za 
zlatým pokladem.
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