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Pražský přehled
kulturních pořadů – předplatné 

  Pražský přehled vychází 12x ročně

  celoroční předplatné je 312 Kč 
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64. ročník

soutěž o vstupenky do objektů Národního muzea
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S námi víte KAM – předplatné

KAM až domů k vám
 KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně 

  zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč

  cena zaslání jednoho vydání magazínu 

KAM po Česku je 28 Kč 

Objednávka předplatného
poštou: SEND Předplatné s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
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mobilem: +420 777 333 370

Babí léto 
na dohled

Podzim v pohádkovém zámku

Co jste o prázdninách nestihli

Burčáky plné slunce

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., září 2015

as si vymysleli 
lidé, aby v d li, 
odkdy dokdy 
a co za to.

-Jan Werich-
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Ohlédnutí 
za první 
republikou

Památky drží jak 
helvétská víra 

Aprílové sluníčko 
není ještě na tričko

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., duben 2015

Dobrého je 
v ádu sv ta víc, 
ale to zlé lov k 
cítí siln ji.

-Tomáš Garrigue Masaryk-
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Tady se jednou něco 
stane! Už se stalo, 
pane purkrabí…

Historické
město roku

Festival 
muzejních nocí

Deklamace 
s budoucností

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., květen 2015

Potud národ 
sv j, pokud šet í 
svých památek.

-Karel Jaromír Erben-

kud še
amátek.

S babočkou vstříc létu
KAM až oko dohlédne 

Střípky památek 
a zajímavostí

Češi stále častěji jezdí 
kempovat

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., červenec–srpen 2015

Zlo e ný je 
ten, kdo pro 
skývu chleba 
opustí pravdu.

-Mistr Jan Hus-
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., březen 2016

Naši u itelé nesm jí 

být podobni sloup m 

u cest, jež pouze 
ukazují, kam jít, 

ale samy nejdou. 

-Jan Amos Komenský-

Čas plyne jako voda,

užívej dnů, dokud je škola…

www.kampocesku.cz
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Milí čtenáři, 

nemohu si pomoci, ale také máte 
dojem, že jsme se téměř světel-
nou rychlostí ocitli v podzimních 

a již neúprosně blížících se zimních dnech? Kam 
se to řítíme a dá se vše nějak zpomalit, nebo je 
to jen „v našich hlavách“? Nu, dost bylo otázek, 
je na čase si odpovědět. Je na každém z nás, jak 
plynutí času vnímáme, a hlavně jak ho využijeme 
ku prospěchu sebe i druhých. Následující tipy vám 
jej, doufám, pomohou kvalitně prožít.
Nejdříve vás pošlu na multižánrový festival Dny Se-
veru, který již po sedmé pořádá Skandinávský dům. 
Film a literatura severských zemí jsou u nás všeo-
becně oblíbené, takže si jistě každý najde to své. 
Klavírní festival Rudolfa Firkušného nabídne kon-
certy čtyř špičkových umělců, a proto vás na něj 
srdečně zvu. Koná se v Rudolfinu od 19. do 26. 11.
Nakonec bych vás ráda nasměrovala do Centra 
současného umění DOX, kde v listopadu probíhá 
několik zajímavých výstav, mimo jiné bude  v druhé 
polovině měsíce otevřena expozice současné arab-
ské karikatury, která reflektuje život v severní Africe 
a Blízkém východu. I tam mají lidé smysl pro humor.
Přeji inspirativní zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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Národní knihovna České republiky 
a Muzeum betlémů Karlštejn pořádají výstavu

Betlémy 
v Klementinu
Výstava historických betlémů

23. 11. 2016 – 8. 1. 2017

otevřeno: denně včetně všech vánočních i novoročních svátků 9 – 18 hodin, 
na Štědrý den a na Silvestra 9 – 15 hodin
Hravá dílna pro děti

Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 5, Praha 1
Více informací na www.nkp.cz
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  JAN OTTO – PILNÝ NAKLADATEL 
I KNIHKUPEC (175 let)

Není mnoho slavných Čechů, kteří by měli kratší jméno a pří-
jmení. O to delší by byl výčet všech aktivit, kterým se Jan Otto 
věnoval, a výsledků, jichž dosáhl. K těm nezapomenutelným 
určitě patří vydání 27dílného Ottova slovníku naučného 
v  letech 1888–1908. Někteří badatelé tvrdí, že jediným 
naučným slovníkem obsahujícím více hesel byla v té době 
pouze slavná Encyclopædia Britannica. 

Jan Otto přišel na svět 8. 11. 1841 v Přibyslavi jako nejstarší dítko 
vojenského ranhojiče. Vypracoval se v nepřehlédnutelnou osobnost 
českého kulturního života jako naprostý „self made man“ (člověk, 
který se sám udělal), pěkně stupínek po stupínku. Roku 1854 odešel 
do Prahy do učení na kupce, 1862 začal pracovat v tiskárně bratří 

Grégrů, 1869 se oženil s dcerou zámožného nakladatele Pospíšila, 
1871 převzal vedení Grégrova podniku na Václavském náměstí, 
1883 získal pro svou tiskárnu vlastní dům na Karlově náměstí, 1899 
otevřel filiálku ve Vídni. Patřil mezi nejúspěšnější české nakladatele, 
konkuroval známým vydavatelským domům Topiče i Vilímka. Vydá-
val knihy i časopisy (Světozor, Zlatou Prahu, Lumír), levnou lidovou 
četbu i náročné odborné publikace (např. Brehmův Život zvířat). 
Účastnil se spolkové činnosti v řadě organizací. Zasloužil se o vy-
budování Žižkovy mohyly u Přibyslavi (1874), před první světovou 
válkou mu rodné město udělilo čestné občanství. Přátelil se s T. G. 
Masarykem a dalšími známými osobnostmi. Podnikatelské úspěchy 
a charisma ho vynášely do funkcí v různých výborech a institucích 
(působil např. ve výboru Zemské jubilejní výstavy – 1891). Za svou 
píli a zásluhy získal řadu ocenění, zmiňme aspoň zlatou medaili 
na Světové výstavě v Paříži 1900 a jmenování doživotním členem 
panské sněmovny, horní komory parlamentu Rakousko-Uherska. 
29. května 2016 uplynulo 100 let od jeho úmrtí.
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  ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Přesně 28. 11. 2016 uplyne 110 let od narození významného 
českého spisovatele. Ale také autora humoristických knih 
a  článků, filmového lektora, učitele jazyků, nezávislého 
novináře a sportovce Jaroslava Žáka. 

Narodil se v Praze a po studiu latiny a francouzštiny na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy se věnoval výuce jazyků 

jak v  Čechách, 
tak na Sloven-
sku. Po válce 
kromě psaní 
působil u Čes-
koslovenského 
státního filmu 
jako scenárista. 
Jeho sarkastické 
články ve Svo-
bodném slově se 
moc nezamlou-
valy rodícímu se 
komunistickému 
režimu. Proto 
byl v roce 1948 
kvůli svým břit-
kým politickým 

názorům vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů a propuš-
těn z Barrandova. Od roku 1952 pracoval jako úředník a psal do 
„šuplíku“. Jeho knihy z tohoto období vyšly až po více než 40 
letech. Díky tomu, 
že sám působil 
jako pedagog, mu 
bylo blízké pro-
středí školy. Není 
snad nikdo, kdo by 
neznal filmy Škola 
základ života nebo 
Cesta do hlubin 
študákovy duše, 
které vznikly po-
dle Žákových knih. 
Vtipné situace 
a  laskavý humor 
knih charakterizu-
je výrok profesora 
Vobořila při rozdá-
vání vysvědčení: „Tolik hrůzy, co je v těchto deskách, nebylo ani 
v smolných knihách středověku.“ Jaroslav Žák zemřel náhle 
29. srpna 1960 na srdeční infarkt ve věku nedožitých 54 let.

Jana Siglová 
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4  jan otto, jaroslav žák



fot
o ©

 Di
va

dlo
 N

a J
ez

erc
e

  KAM NA VÝLET S JURAJEM HERZEM

Světoznámý režisér Juraj Herz se narodil 4. září 1934 v Kež-
maroku na Slovensku. Studoval fotografii na Umělecko-prů-
myslové škole v Bratislavě a později režii a loutkoherectví na 
DAMU v Praze. Nejprve působil v pražském divadle Semafor 
a po čase se vypracoval na pozici filmového režiséra v Ba-
rrandovských ateliérech. Jeho dílo se řadí k české nové vlně 
a vyznačuje se prvky hororu a specifického humoru. Mezi 
jeho nejslavnější filmy patří na Oscara navržená hororová 
komedie Spalovač mrtvol, drama Petrolejové lampy, po-
hádka Panna a netvor, první český horor Upír z Feratu či 
historické drama Habermannův mlýn. Za své celoživotní 
dílo obdržel v roce 2009 Českého lva. Juraj Herz je členem 
Evropské filmové akademie.

A kam by pozval naše čtenáře na výlet?
Pozval bych je do jakékoliv dobré pražské kavárny. Do přírody 
bych nikoho nezval, protože já mám v přírodě deprese, a proto 
tam zásadně nechodím. Jsem typický kavárenský typ a mám rád 
velká města, čím větší, tím lepší. Spolu s klasikem říkám, že mám 
strašně rád přírodu, ale z okna kavárny. Jelikož už asi padesát nebo 
šedesát let bydlím na Žižkově kousek od Žižkovské věže, tak proto 

jsem si oblíbil především kavárny v jejím okolí. Dříve jsem chodíval 
přímo na Žižkovskou věž, ale když to tam předělali, tak od té doby 
už tam nechodím. Nejvíc mám rád klasické, malé kavárny ve stylu 
první republiky. I když se musím přiznat, že díky své současné 
partnerce, herečce Martině Hudečkové, se občas i do té přírody 
podívám. Ona má totiž chaloupku na Jindřichohradecku, a tak 
mě tam občas vytáhne. Naštěstí je Martina ke mně velmi milo-
srdná, takže tam všechno udělá sama. Pod strom mi dá lehátko, 
k němu stolek, na něj pivo a moji knihu… A zatímco ona dává 
do pořádku zahradu, tak já si tam sedím a čtu nebo ležím a čtu. 
Ovšem milovníka přírody ze mě stejně nikdy neudělá.
Moc děkuji za neobvyklou pozvánku na výlet a přeji Vám ještě 
mnoho dalších úžasných filmů a krásných divadelních inscenací.

Marcela Kohoutová
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  ŠEVCOVSKÁ FIDLOVAČKA (95 let)

Tylovo divadlo v Nuslích dnes nese název Divadlo Na Fid-
lovačce. Bylo postaveno v místech, kde se konaly oblíbené 
jarní slavnosti pražských ševců, takzvané Fidlovačky, podle 
starého ševcovského nástroje. Odtud jeho název.

Divadlo dal v dubnu 1921 postavit na vlastní náklady herec 
a  režisér Stanislav Langer, který byl zároveň i jeho prvním 
ředitelem. Slavnostně bylo otevřeno 5. 11. 1921 pod názvem 
Tylovo divadlo v Nuslích. V lidové mluvě ale zdomácnělo jako 
„Tyláček“. V průběhu 2. sv. války se stalo Divadlem Pod Vy-

šehradem, po válce bylo přejmenováno na Divadlo Na Fid-
lovačce. V červenci 1963, po spojení s Hudebním divadlem 
v Karlíně, dostalo jméno Hudební divadlo v Nuslích. V roce 
1978 však bylo z havarijních důvodů uzavřeno. Divákům se 
opět otevřelo až 28. října 1998, jak jinak než hrou Fidlovačka 
Josefa Kajetána Tyla.

Lucie Sládková

Dnešní podoba Divadla Na Fidlovačce

www.kampocesku.cz kam na výlet s..., divadlo na fidlovačce  5
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1. 11. 1781 (235 let) 
Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli 
poddaní svobodně odstěhovat bez souhlasu majitele 
panství, svobodně uzavírat manželství, svobodně nakládat 
se svým majetkem nebo svobodně vybírat povolání pro 
své potomky. 

1. 11.1861 (155 let) 
V Praze byla čeština zavedena jako úřední jazyk 
a také jako vyučovací jazyk do všech městských škol. 
Zároveň byla zavedena jako úřední řeč ve všech měst-
ských úřadech a institucích. Do služeb pražské obce měli 
být napříště přijímáni pouze zaměstnanci dokonale 
ovládající český jazyk.

2. 11. 1766 (250 let)
Narodil se polní maršálek Josef Václav Radecký z Radče. 
Jedná se o českého šlechtice, významného rakouské-
ho vojenského velitele, stratéga, politika a vojenského 
reformátora, jenž je považován za jednoho z nejlepších 
vojevůdců Evropy 19. století. Zemřel 5. 1. 1858. 

6. 11. 1791 (225 let)
Podle Kalendáře historického Daniela Adama z Veleslavína 
ve městě chebském vyšel oheň a 11 domů strávil. 
Téhož dne skrze tuhé mrazy řeka Vltava zamrzla.

7. 11. 1876 (140 let)
V pořadí šestá opera Bedřicha Smetany Hubička měla 
premiéru 7. listopadu 1876 v Prozatímním divadle 
v Praze. Opera vycházela z lidových tradic a vyjadřo-
vala prostředí českého venkova. Předlohou se stala 
stejnojmenná povídka, kterou Karolina Světlá napsala 
v roce 1871.

 z KALENDÁRIUM

1891
(125 let)

Jan Mukařovský 
* 11. 11. 1981

† 8. 2. 1975
český estetik 

a literární teoretik 

1901
(115 let)

Cyril Bouda
* 14. 11. 1901
† 29. 8. 1984
český malíř  
a ilustrátor

1821
(195 let)

Jan Nowapacký
* 15. 11. 1821

† 3. 7. 1908
český malíř, zejména 

krajinář

  KARLOVA KORUNOVACE KRÁLEM (670 let)

Hlavní roli v získání římské koruny pro Karla sehrál jeho pra-
strýc Balduin Lucemburský. Nejprve ale musel složit závažné, 
leč formální sliby papeži a vydat záruky a privilegia svému 
prastrýci. Poté se papež obrátil na říšské kurfiřty a vyzval je 
k volbě nového římského krále. 

Volba se uskutečnila v úterý 11. července 1346 poblíž městečka 
Rhens na břehu Rýna. Karel byl zvolen hlasy pěti kurfiřtů, arcibis-
kupa Balduina Lucemburského, mohučského arcibiskupa Gerlacha, 
kolínského arcibiskupa Walrama, českého krále Jana Lucembur-

ského a saského vévody Rudolfa. Po napadení Francie anglickým 
králem Eduardem III. Jan a Karel spjatí s francouzským dvorem 
svého spojence vyslyšeli. V sobotu 26. 8. 1346 došlo k rozhodující 
bitvě u Kresčaku, kde bylo francouzské vojsko poraženo. Smrt zde 
nalezl i Jan Lucemburský a Karel se stal dvojnásobným králem. 
Počátky jeho vlády nebyly snadné. Měl sice podporu hlavních říš-
ských kurfiřtů, avšak bohatá říšská města zachovávala přízeň císaři. 
Přesto se Karel nechal na římskoněmeckého krále korunovat 26. 11. 
1346 v Bonnu kolínským arcibiskupem Walramem, protože tradiční 
korunovace v Cáchách nebyla možná pro loajalitu města císaři. Karel 
pak jmenoval svého prastrýce Balduina říšským vikářem a svěřil mu 
správu Lucemburska. Zpáteční cesta z korunovace do Čech byla pro 
krále riskantní, protože cestoval nepřátelským územím v převleku 
za panoše. Do Čech dorazil v lednu 1347.

-mf-

Podobizna Karla IV. na Votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi
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9. 11. 1431 (585 let)
Podle Kalendáře historického sirotci vtrhli do Uher, 
kdežto Uhři na ně udeřivše, porazili je ten pátek před 
sv. Martinem. Sirotci nemohli se brániti, ale zanechavše tu 
vozů a jednoho děla hradeckého, dali se na utíkání. Za nimi 
hnali se Uhři plných 10 dnů, mordovali až do Jihlavy.

11. 11. 1951 (55 let)  
Američtí vynálezci John Mullin a Wayne Johnson předvedli 
první videorekordér. Měl dvanáct záznamových hlav 
a jeho páska se pohybovala rychlostí dva a půl metru 
za sekundu. Kvalita zaostávala za optickými kamerami, 
tzv. kineskopy, které byly doposud jedinou možností 
záznamu videa. 

3. 11. 1926 (90 let) 
V Praze se narodil Mikuláš Medek, malíř, grafik, ilustrátor 
a básník (zemřel 23. 8. 1974). Byl vnukem malíře Antonína 
Slavíčka, synem generála a spisovatele Rudolfa Medka a bra-
trem novináře Ivana Medka. Svou uměleckou nezávislost si 
dokázal udržet i v době  komunistického režimu.

23. 11. 1921 (95 let) 
Narodil se divadelní režisér a herec Otomar Krejča 
(zemřel 6. 11. 2009). Proslul také jako zakladatel  Divadla 
za branou. Jeho manželka byla herečka Marie Tomášová. 
Poté co v roce 1968 podepsal petici 2000 slov, byl vyloučen 
z KSČ. Divadlo mohl zase režírovat až po sametové revoluci.

28. 11. 1901 (115 let) 
Ve Skřivanech u Nového Bydžova přišel na svět Václav 
Vojtěch, polárník a cestovatel, který 27. 1. 1929 stanul 
jako první Čech na půdě Antarktidy (zemřel 6. 8. 1932). 
Stalo se tak v rámci expedice admirála Byrda, za což 
Vojtěch obdržel nejvyšší americké vyznamenání – Zlatou 
medaili Kongresu USA. 

1871
(145 let)

Karel Špillar
* 21. 11. 1871

† 7. 4. 1939
český malíř a grafik

1666
(350 let)

Evžen Jan Jindřich 
Tyttl

* 21. 11. 1666
† 20. 3. 1738

opat cisterciáckého 
kláštera v Plasích

1876
(140 let)

Viktor Kaplan
* 27. 11. 1876
† 23. 8. 1934

rakouský technik, 
konstruktér slavné 

turbíny

  KAREL JAROMÍR ERBEN – KYTICE. A CO 
DÁL… (205 let)

Strašili jste někdy děti Erbenovou Polednicí nebo Vodníkem? 
Zkuste to, i když dnes asi spíše vaše děti vyděsí zabavení mo-
bilu, tabletu či katastrofická zpráva o vymření pokémonů.

Karel Jaromír Erben (*7. listopadu 1811, Miletín), bývá neprávem 
označován básníkem jedné sbírky. Pravda, jeho Kytice, celým ná-
zvem Kytice z pověstí národních, se řadí k pilířům české literatury. 
Poprvé byla souborně vydána v roce 1853, ale jednotlivé balady 
se rodily v předchozích 20 letech. Dílo hemžící se mrtvolami, 
uťatými údy, vydloubnutýma očima by se v dnešní „korektní“ 

době mohlo stěží považovat za výchovné. Přesto už za života 
autora se stává slavným a pomáhá mu překonávat těžký osud 
(smrt synů, nemoci, vadu řeči atd.). Hlavním mottem Kytice je 
vina a často nepřiměřený trest, což odráželo nitro autora, který 
byl svým založením fatalista. Erben byl tichý a velmi pracovitý 
introvert. Sbíral lidové písně i pohádky a ceněn je také jako vy-
nikající slavista, folklorista a autor děl historických (např. Výtahy 
listin Čech a Moravy o českých a moravských listinách do roku 
1253). Vystudovaný právník pracoval mimo jiné také jako před-
seda Královské české společnosti nauk, archivář města Prahy nebo 
člen jazykové komise při Matici české, kdy se podílel na formování 
spisovné češtiny. Erben zemřel 21. listopadu 1870 a pohřben byl 
na pražských Olšanských hřbitovech.

-liban-
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  ROZHOVOR SE ŠIMONEM CABANEM 
Ctíme předlohu, ale neděláme zaprášený 
muzejní exponát 

Jen těžko byste hledali činnost, která by Šimona Cabana ne-
pohltila. Není proto divu, že své nadšení pro nejrůznější ak-
tivity neváhá vložit ani do svých pracovních projektů. Dnes 
je uznávaným scénografem, architektem a také divadelním 
a filmovým tvůrcem. V divadle Studio DVA se 25. listopadu, 
v jeho režii chystá premiéra divadelní úpravy hudebního 
filmu Šíleně smutná princezna. 

Je pro Vás režírování notoricky známého textu výzvou 
nebo se spíše obáváte srovnávání?
Výzvou i obavou. Pochopitelně že k tomu přistupujeme jak ke 
svátosti. Ale zároveň víme, že je to pro současného diváka, v di-
vadle, nemůže to být stejné. Vytkl jsem si cíl, že bych rád, kdyby 
divák odcházel spokojený s tím, že viděl to, co chtěl vidět, to, 
co přeci léta zná a přitom by si neuvědomil, kolik je tam toho 
jinak a nového. Jinými slovy – ctíme předlohu, ale zároveň z toho 
neděláme zaprášený muzeální exponát.

Jaký Vy sám máte vztah k nestárnoucímu hudebnímu 
filmu?
Kujme pikle je doslova naše rodinná hymna. Měl jsem ohromnou 
radost (a moje maminka ještě větší) že mne producent divadla 
Studio DVA Michal Hrubý oslovil ke spolupráci s tímto titulem. 
Vždy jsem ten film vnímal jako chytrý, vtipný, milý, svižný, vý-
tvarný, se skvělými písničkami. Co více si přát?

Jste také autorem divadelní adaptace, mohou se diváci 
těšit na něco, co z pohádky neznají?
Ano. Přeci jen to bude laskavě modernizováno. Ale nezapomeňme, 
že v naší inscenaci budou hrát skvělí herci, pro které je napsaný text 

pouze výchozí osnovou, takže třeba rádcové Bohumil Klepl a Jan 
Kraus určitě dodají něco, co zatím neznám ani já a už se na to těším.

Jsou Bob Klepl a Jan Kraus vůbec režírovatelní?
Nemám ve zvyku někoho někam jinam lámat. Proč bychom 
je oslovili, kdybychom nechtěli to, čím jsou dobří, co je také 
od nich očekáváno u diváků? Myslím také, že mé pojetí režie 
v tomto případě bude výtvarně-rytmicko-organizační. Zvláštní 
termín, že? Spolu s kostýmní výtvarnicí Simonou Rybákovou 
s choreografkou Adélou Stodolovou a dirigentem Kryštofem 
Markem se těším na vytvoření opravdu milého, chytrého 
a svižného představení. Světelný design dělá můj letitý spolu-
pracovník Pavel Dautovský a i když mu jeho light design budu 
„kazit“ mnohými projekcemi, myslím, že to budou zdařilé si-
luetky – krásné divadelní obrazy. Vůbec vizualita představení 
myslím přiláká svou koncepcí současného designu i mladé 
diváky, kteří ještě ani neuvažovali být na světě v době vzniku 
filmového originálu.

Na koho z obsazení se nejvíce těšíte Vy?
To je jako kdybyste se mne zeptal, jestli mám raději maminku, 
nebo tatínka. Všichni jsou skvělí. Jen se bojím, že Berenika Ko-
houtová a Jan Cina budou tak přesvědčiví, že všichni budou mít 
pocit, že přeci viděli Helenu Vondráčkovou a Václava Neckáře.

Šíleně smutná princezna je vaší druhou spoluprací s diva-
dlem Studio DVA. Jak vzpomínáte na Děvčátko – Vánoční 
příběh, které se v prosinci zase vrátí do repertoáru?
Děvčátko byla autorská záležitost, kdy jsme z jednostránkové 
pohádky vytvořili s Kryštofem Markem poetický vánoční příběh. 
Teď máme stránek 74, a přesto věřím, že se vejdeme do dvou 
hodin, protože to bude kalup. Děvčátko je spíše atmosféra, „Ší-
lenka“, jak si dovolujeme pracovně Šíleně smutnou princeznu 
nazývat je dialog. Raduji se z herců, kteří mnozí hrají v obou 
představeních, a i pro ně je to příjemné střídání. Je tolik krás-
ných jevištních možností, tak proč tím netěšit diváky i sebe?

Tomáš Přenosil

Šimon Caban

Tvůrčí tým představení Šíleně smutná princezna 
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  PO ROCE JE TU OPĚT NOC DIVADEL

Třetí listopadová sobota patří už tradičně Noci divadel a ani 
letos tomu nebude jinak. Česká Noc divadel je největší akcí 
svého druhu v Evropě, láká nespočet návštěvníků a s každým 
rokem se zvyšuje počet zapojených divadel, souborů i měst. 
A tak se v sobotu 19. listopadu opět po celé České republice 
otevřou dveře dokořán a nikdo z milovníků divadla nepůjde 
brzo spát.

V rámci Noci divadel 2016 se budou moci návštěvníci jako obvykle 
zúčastnit mimořádného programu připraveného výhradně pro 

tento večer a to zdar-
ma nebo za snížené 
vstupné. Do akce se 
zapojí jak velké diva-
delní domy, tak i men-
ší soubory a nezávislé 
scény z  celé České 
republiky. Již nyní je 

přihlášeno také několik nedivadelních institucí – v čele s Městskou 
knihovnou v Praze, která se účastnila již v loňském roce, kdy si při-
pravila ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros několik scénických 
čtení a výstavu. Noc divadel 2015 přilákala na padesát tisíc diváků, 
kteří zavítali do některého ze 130 zúčastněných divadel a divadel-
ních souborů z 36 měst po celé České republice. 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

Stejně jako v předchozích letech i ročník 2016 přinese návštěv-
níkům všech věkových kategorií již tradičně nevšední divadelní 
zážitky a akce, které jsou připravovány exkluzivně pro Noc di-

vadel a jindy v průběhu divadelní sezóny se nekonají. V rámci 
loňské Noci divadel se tak návštěvníci mohli zúčastnit například 
různorodých workshopů, prohlídek divadelních zákulisí, diskuzí 

s herci, scénografy i režiséry a třeba také zapojit do interaktivního 
představení. Ti nejmenší mohli v loňském roce zavítat třeba do 
pražského divadla Minor, kde pro ně byly připraveny tvůrčí a zá-
bavně-vzdělávací dílny, dětská představení i hudební produkce. 
Ale ani větší a dospělí diváci nepřišli na loňské Noci divadel zkrátka 
– řada divadel připravila prohlídky zákulisí a dílen. 

PŘÍPRAVY JSOU V PLNÉM PROUDU

V letošním roce se koordinace celého projektu opět ujal Institut 
umění – Divadelní ústav, který zaštiťoval i všechny tři předchozí 
ročníky. V současné době vrcholí přípravy, stále se ještě registrují 
nová divadla a divadelní soubory a připravují se také programy 
jednotlivých divadel. Ty budou postupně od 24. října zveřejňová-
ny na webových stránkách www.nocdivadel.cz. Již nyní je však 
jasné že také letos se do Noci divadel zapojí víc jak stovka divadel 
a souborů a že tradiční účastníci Noci divadel mezi sebou letos 
přivítají i několik nováčků – za všechny třeba pražské Studio Dva 
a Černé divadlo METRO, Mezinárodní Konzervatoř Praha, Divadlo 
Radost Brno, Divadelní spolek Jiří Poděbrady a také Muzeum 
umění Olomouc – Divadlo hudby.

NOC DIVADEL JE JEDINEČNÁ AKCE

Česká Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European 
Theatre Night. Za původce myšlenky společného divadelního svát-
ku, která se postupně rozšířila do víc jak desítky evropských zemí, 
je považováno Dětské divadlo Dubrava, které společně s Divadlem 
Šibenik uvedlo 25. října 2008 debutovou Noc Kazališta. Česká 
Noc divadel je díky účasti více jak padesáti tisíců návštěvníků 
v každém z posledních dvou ročníků největším projektem v rámci 
Euroepan Theatre Night. Česká Noc divadel je se svou tříletou 
historií zatím nováčkem, přesto se jí podařilo stát se jedním 
z největších divadelních svátků u nás i akcí tohoto druhu v Evropě.

-red-
Noc divadel – Divadlo Kampa 

Noc divadel – Divadlo Archa 
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  NÁVRAT DO SNU A VZPOMÍNEK

V probíhajícím 6. ročníku Fotograf Festivalu nás zaujala 
výstava pozapomenutého pražského fotografa Ferdinan-
da Bučiny (1909–1994). Když mu v roce 1936 rodiče roz-
mluvili svatební cestu do Bolívie, vydal se s manželkou na 
Podkarpatskou Rus a nasnímaný materiál ihned publikoval 
v časopisech Ahoj, Ozvěny domova i světa a Čs. filmovém 
týdeníku. V letech 1937–1942 ho uhranul vesnický život na 
Moravském Slovácku, především v horňácké obci Javorník. 
Během nacistické okupace vydal knihu Lidé z Javorníka, ve 
které uplatnil své etnografické záznamy i fotografie. Další 
kniha Vzpomínka na Javorník už nevyšla – stala se tématem 
právě probíhající výstavy. Tu z Bučinových negativů připravil 
jeho vnuk, také fotograf.

Fotograf nás přenáší do (z dnešního pohledu) snového světa lučin, 
podhorských políček, chalupníků, rukodělné práce a bohatých 
krojů, zvyků a obyčejů. Válečné strasti, které rozvrátily celou Ev-
ropu, zůstaly kdesi daleko za horizontem a horňáčtí vesničané 

žijí a pracují tak jako před staletími: v harmonii s okolní přírodou, 
v rytmu ročních dob a svátků, v důvěrných sousedských vztazích, 
v kontinuitě generací rodin a rodů. Záběry nezapřou dobovou 
estetiku v kompozici nebo mírně „doaranžovaných“ a přisvět-
lených portrétech a připomenou nám práce Karla Plicky. Další 
Bučinovy fotografie lze shlédnout na nábřeží Čertovky na jižní 
straně parku Kampa. 
F. Bučina během svého života samostatně nevystavoval. Foto-
grafoval ve státních službách při propagaci cestovního ruchu 
a natáčel propagační filmy o přírodě. Jeho folklórní fotografie 
byly publikovány v časopisech Vlasta a Květy, záběry přírody 
v knihách pro děti a mládež, fotografie památek v cizojazyčných 
knihách nakladatelství Artia. 
Výstava v Ateliéru Josefa Sudka potrvá do 20. listopadu.

Aleš Krejčí
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  HEREČKA MILUŠE ŠPLECHTOVÁ OSLAVÍ 
NAROZENINY, SOBĚ I DIVÁKŮM NADĚLÍ 
TAKOVÝ ŽERTÍK

S velkou chutí si Miluše Šplechtová vždycky zahraje v oblíbe-
né komedii Takový žertík v Divadle Na Jezerce. „I po mnoha 
reprízách mě tato hra znovu a znovu rozesmává. A pokaždé 
zaručeně pobaví diváky,“ říká. Svoji 145. reprízu má Takový 
žertík 12. listopadu. A hned další den – 13. listopadu oslaví 
Šplechtová své 59. narozeniny. Vydařená komedie autorů 
Jeana Della a Gérarda Sibleyrase o tom, že o rozchodech 
se nemá žertovat, získala v roce 2003 ocenění za nejlepší 
francouzsky napsanou hru. A s velkým úspěchem se pak se-
tkává od roku 2004 v nastudování režiséra Lukáše Hlavici 
také u českých diváků. 

„Je to úžasně napsaná hra ze života. Jednoduchý příběh jednoho 
odpoledne. Překvapí ale nečekanou pointou a skvěle vystavěnými 
dialogy,“ dodává Miluše Šplechtová. Komedie vypráví o Brunovi 

a Claire, kteří spolu žijí už 12 let a všichni je považují za ideální 
pár. Stačí ale takový žertík a všechno je jinak… Šplechtová hra-
je v této inscenaci po boku svého manžela a principála divadla 
Jana Hrušínského, Martiny Menšíkové a dalších výtečných herců. 
Komedii Takový žertík uvede Divadlo Na Jezerce 12. listopadu. 
Krátce nato čeká Miluši Šplechtovou na Jezerce účinkování v další, 
neméně úspěšné komedii. Svoji už 310. reprízu tu má 26. listopa-
du hra Woodyho Allena Zahraj to znovu, Same. Je plná slovních 
a situačních gagů, vtipných dialogů a situací, které diváci znají ze 
svého života. „Navíc výkon Josefa Abrháma a Libuše Šafránkové 
ve filmových rolích Humphryho Bogarta a Ingrid Bergmanové 
povyšují tuto inscenaci na neobvyklý divácký zážitek. Možná právě 
proto hra dosáhla už více než tří set repríz a je o ni stále zájem,“ 
říká principál divadla Jan Hrušínský, který v této Allenovské ko-
medii hraje jednu z hlavních rolí. Hru Zahraj to znovu, Same uvádí 
Divadlo Na Jezerce 26. listopadu. 

Alena Bryndová

Takový žertík, Miluše Šplechtová a Jan Hrušínský
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 zknižní tipy
  DÍVKA VE VLAKU 
Paula Hawkins

Kniha roku 2015. Román, který si podmanil všechny žebříčky best-
sellerů na obou stranách Atlantiku, trhá rekordy v rychlosti prodeje 

a je kritikou označován za letošní 
Zmizelou. Potřebujete vědět víc? 
Rachel dojíždí ranním vlakem do 
Londýna. Den co den si prohlíží 
útulné předměstské domky, a když 
vlak na chvíli zastaví u návěstidla, 
naskýtá se jí pravidelně letmý po-
hled do soukromí mladého páru. 
Postupem času Rachel začíná mít 
pocit, že ty dva lidi zná. Představuje 
si, že je zná. Dá jim dokonce jména: 
Jason a Jess. Jednoho dne však za-

hlédne něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minuta, než se dá vlak zase do 
pohybu, a náhle je všechno jinak… Krátce nato se Rachel dozví, že 
se „její“ Jess pohřešuje, a proto se rozhodne obrátit na policii. Není si 
jistá, zda tím nenadělá více škody než užitku, zatímco se stále více 
zaplétá do příběhu, který není její, ale jenž nakonec obrátí naruby 
život úplně všem…
cena: 279 Kč
www.euromedia.cz 

  PADAVKA A BEZVA PES
Hermína Franková 

Žil jednou jeden pes, jmenoval se Nipper. Šlo o pěkného rošťáka, 
jenže rošťáren si mnoho neužil. Žil totiž v době, kdy se podobné 
způsoby chování psům přísně zakazovaly. Ve stejné době žil ma-
líř jménem Francis Barraud 
a ten se rozhodl psa Nippera 
nakreslit. Udělal to. A tak žije 
pes Nipper dodneška na ná-
lepkách gramofonových desek. 
Ale malíře napadlo, že si jen tak 
pro sebe nakreslí všechno, co by 
pes mohl vyvádět, kdyby právě 
nežil v té přísně době. Moc se 
tím bavil. Hermína Franková 
se taky ráda baví, jenže neumí 
malovat. Proto podle neexis-
tujících kreseb Francise Barrauda vymyslela příběh začínajícího 
spisovatele a taky trochu nešiky Jakuba, jemuž nikdo neřekne jinak 
než Padavka, a jeho vysněného kamaráda z gramofonové desky, 
psa Nippera. Dobře se při tom bavila a věří, že se budete bavit i vy!
cena: 180 Kč
simuraka@seznam.cz

  LÉČIVÉ OBKLADY A ZÁBALY Z BYLINEK 
A TVAROHU
Bernadette Bächle-Heldeová, Ursel 
Bühringová

Jak získat zdraví z těch nejběžnějších rostlin a surovin. Obklady 
a zábaly nám dělají dobře. A hlavně: jsou skutečně účinné! 

Aby úspěšně pomáhaly, a to 
bez vedlejších účinků, stačí 
znát některé důležité fígle. 
Potřebné znalosti získáte 
z této knihy. Autorky detail-
ně ukazují, na které potíže se 
používají jaké obklady a zá-
baly - naučí vás, na co jsou 
dobré například heřmánko-
vé sáčky, třešňové polštářky 
či citronové ponožky, nebo 
čím si ulevit při bolesti dutin 

či nespavosti. Popisují, jakým způsobem suroviny připravit a co 
je při jejich aplikaci důležité, abyste si vy, vaše děti nebo vaše 
vnoučata přirozenou cestou pomocí obkladů a zábalů udržovali 
zdraví nebo se uzdravili. 
cena: 299 Kč
www.kniha.cz

  ZMIZELÁ PRAHA-VLTAVA A JEJÍ BŘEHY 
1. DÍL
Od Františku proti vodě do Braníku
Kateřina Bečková 

Řeka Vltava je pro vzhled, charakter a život Prahy živlem zcela 
zásadním. Ačkoliv ji dnes chápeme spíše jako prvek přinášející do 
obrazu města vjemy estetické, 
v historii byly její funkce daleko 
praktičtější. Sloužila jako zdroj 
energie, dopravní cesta či vý-
robna ledu a tomu odpovídalo 
i její využití. Kniha, rozdělená 
do dvou svazků, se zaměřuje 
na popis zaniklých a promě-
něných objektů – mlýnů, jezů, 
náplavek, ostrovů, mostů, 
vodáren a vodárenských věží – 
a na stavby spjaté s kanalizací 
a splavněním řeky – nábřeží, novodobé mosty a jejich výzdobu, 
přístavy, plavební komory a zajímavosti navigace. Pojednáno je 
také využití řeky pro zábavu a oddech Pražanů v podobě plováren, 
výletních plaveb, sportovních přístavů a rybaření.  První díl zahr-
nuje Modřany, Braník, Podolí, Vyšehrad s Podskalím, smíchovský 
vorový přístav i střed města.
cena: 360 Kč
www.paseka.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 LISTOPADU 2016

2. 11. / st
PRAVOSLAVNÝ KOSTEL ZESNUTÍ 
SV. BOHORODICE S NÁVŠTĚVOU KRYPTY. Na 
vycházce si představíme pravoslavný kostel na 
Olšanských hřbitovech, povíme si něco o pra-
voslaví a zavítáme také do krypty zasvěcené 
sv. Sofii, kde odpočívá velký obdivovatel ruské 
kultury Karel Kramář se svojí ženou Natašou. 
Ukážeme si také hroby ruských emigrantů po-
hřbených zde na Olšanech. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme vyu-
žít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 

na zastávce tram. č. 10, 11, 16, 26 „Mezi Hřbitovy“. 
Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

3. 11. / čt
BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní sym-
bolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby 
hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení do-
konale souzní s umělcovou představou chrámu 
i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. V ob-
novené expozici Galerie hlavního města Prahy 
si připomeneme osobnost svébytného českého 
umělce a náboženského myslitele i nově zříze-
né Bílkovo centrum. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 
u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, 
Praha 6, Hradčany). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

5. 11. / so
PRAŽSKÉ MOSTY I. Vycházku zahájíme u že-
lezničního mostu na Výtoni a pokračovat bude-
me až k mostu Jiráskovu. Cestou se kromě mostů 
budeme věnovat také spisovatelům 19. a 20. sto-
letí, kteří žili v blízkosti Vltavy. Začátek akce 
v 11:00 před budovou Podskalské celnice na 
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Výtoni (naproti zastávce tram. č. 2, 3, 7, 17, 21 
„Výtoň“). Cena 100/70 Kč (%). Šárka Semanová 

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC. 
Navštivte s námi příklad vynikající pražské palá-
cové architektury s bohatou stavební historií, kte-
rý nyní spravuje Galerie hl. města Prahy! Barokní 
objekt v blízkosti Karlova mostu je spojen nejen 
s řadou významných osobností, ale také se za-
jímavými událostmi českých dějin, o kterých si 
budeme vyprávět. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
u vchodu do paláce (Karlova 189/2, Praha 1, 
Staré Město). Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do ob-
jektu paláce 40 Kč. Milada Racková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Během komentované prohlídky si prohlédneme 
historické interiéry vybavené cenným dobovým 
nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primá-
tor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, sestoupíme do jedinečných podzemních 
prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů 
staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 
návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 180 Kč. Filip Mašek

6. 11. / ne
100 LET OD NAROZENÍ LENKY REINEROVÉ. 
Letos uplynulo 100 let od narození poslední spi-
sovatelky pražské německé literatury. Pojďme 
se projít místy, kde Lenka Reinerová žila, praco-
vala a snažila se pomáhat ostatním. V centru 
Prahy si přečteme či poslechneme ukázky z je-
jích knih a následně se přesuneme na Klamovku 
k domu, kde v posledních letech spisovatelka 
pobývala. Začátek akce v 9:30 u Jindřišské věže 
na Senovážném náměstí. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Lenka Mandová

KOSTEL SV. DUCHA. Komentovaná prohlíd-
ka kostela s výkladem o zajímavé historii místa 
a zaniklého benediktinského kláštera. Začátek 
akce v 10:45 před vchodem do kostela (z ulice 
E. Krásnohorské, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%) 

+ na místě bude vybírán příspěvek na restau-
rování varhan 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín 
Marchal CSc.

KARLOV. Procházka dnes převážně nemoc-
niční a univerzitní čtvrtí má nepochybně své 
místo v rámci roku Karla IV. – tam, kde pů-
vodně bývaly vinice a zahrady, založil hned 
3 kostely. Najdeme zde Muzeum A. Dvořáka, 
Hrdličkovo antropologické muzeum i Muzeum 
policie ČR. Narodila se tu E. Destinnová, působil 
zde A. Einstein, bývala tu legendární Jedová 
chýše. A bude-li příznivé počasí, dojdeme až na 
Ztracenku – málo známou, nedávno obnovenou 
zahradu nad Albertovem. Začátek akce ve 14:00 
před Lékařským domem (na rohu ulic Sokolské 
a Na Bojišti). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

7. 11. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování 
vycházky z června 2016. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

8. 11. / út
PAVEL JANÁK: ARCHITEKT, URBANISTA, 
DESIGNÉR, PAMÁTKÁŘ – PŘEDNÁŠKA. V le-
tošním roce uplynulo šedesát let od úmrtí před-
ního českého architekta. Není to jen osada Baba 
a práce na úpravách Pražského hradu, ale i řa-
da staveb od kubismu po funkcionalismus, které 
si zaslouží naši pozornost a které si v přednášce 
připomeneme. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

9. 11. / st
ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Alfons 
Mucha (1860–1939), světově proslulý český mo-
derní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži 
na přelomu 19. a 20. století díky své originální 
secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního ži-
vota ale spatřoval v jiném díle, které považo-
val za mnohem závažnější, v souboru dvaceti 
monumentálních obrazů Slovanské epopeje. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 
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osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu 
Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 
17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
na výstavu 90 Kč. Marie Hátleová

10. 11. / čt
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY II. Obec Hor vinič-
ných patřila v minulosti mezi drobná pražská 
předměstí. Během několika desetiletí se však 
změnila k nepoznání. Pokračování srpnové 
procházky jednou z nejzajímavějších pražských 
čtvrtí s připomenutím historie a života význam-
ných osobností. Začátek akce v 16:00 před kos-
telem Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava 
Nováková 

11. 11. / pá
ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. 
Alfons Mucha (1860–1939), světově proslulý čes-
ký moderní umělec, získal mezinárodní slávu 
v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své 
originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl 
vlastního života ale spatřoval v jiném díle, které 
považoval za mnohem závažnější, v soubo-
ru dvaceti monumentálních obrazů Slovanské 
epopeje. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 16:00 u pokladen 
v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka 
tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné sní-
žené vstupné na výstavu 90 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

12. 11. / so
TÝNSKÝ CHRÁM, TICHÝ SVĚDEK ČESKÝCH 
DĚJIN. Akce z cyklu „Děti, objevujte památ-
ky Prahy!!“. Více informací naleznete na konci 
programu nebo na www.prazskevychazky.cz

DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY II. Na 
vycházce poznáme další zajímavá znamení 
a zákoutí Malé Strany. Představíme si domov-
ní znamení v Karmelitské ulici, povíme si něco 
o pražském Jezulátku a přes Maltézské náměstí 
se vydáme do Mostecké ulice. Následně zamí-
říme na Karlův most, kde si povyprávíme o do-
mu U Tří pštrosů a představíme si nejkrásnější 

sousoší na mostě. Spočítáme, kolik na sobě 
nosí Turek knoflíků, objevíme jak krásná je sv. 
Luitgarda a neopomeneme zmínit ani známého 
pražského mučedníka sv. Jana Nepomuckého. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela 
sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

PODZIMNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH 
HŘBITOVECH I. Navštivte s námi největší 
pražské pohřebiště a spatřete místa odpočin-
ku významných osobností českého národního 
života. Navštívíme hrob V. Menšíka, S. Beneše, 
E. Krásnohorské, R. Hrušínského, V + W, Herberta 
Masaryka a dalších. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 35 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 před hlavní bránou na hřbitov v ulici 
Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. č. 5, 
10, 11, 13, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 100/70 Kč 
(%). Pavla Lešovská

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Bc. Antonín Baloun

13. 11. / ne
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I. 
Projdeme unikátní světovou galerii barokních 
soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 
z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo 
sochařem a jakou legendou je socha opřede-
na. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak 
Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy, co pro-
vedl František Serafínský, že ho otec vydědil, 
a jestli vám Jan Nepomucký splní tajná přání. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 na Maltézském náměstí 
u Brokoffova sloupu (Praha 1, Malá Strana). Cena 
100/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. 
Markéty, románské krypty a budovy prelatury. 
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POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. 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 

VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV. Listopadové rozjímá-
ní nad osudy a životy významných osobností 
českého národa s návštěvou baziliky sv. Petra 
a Pavla. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč 
(%) + vstupné do kostela 50/30 Kč. Alexandra 
Škrlandová

14. 11. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování 
vycházky z června 2016. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková 

FRANTIŠEK JOSEF I. CÍSAŘ RAKOUSKÝ – 
PŘEDNÁŠKA. Neuvěřitelně dlouhých 68 let vládl 
soustátí Habsburské monarchie císař František 
Josef I. Ačkoli se nikdy nenechal korunovat 
na českého krále, byl panovníkem přijímaným 
s úctou i respektem. Barvité osudy monarchy 
a obrovské změny, které prožívali obyvatelé his-
torických českých zemí ve 2. polovině 19. století, 
si připomeneme stejně jako císařovy návštěvy 
v Praze. POZOR! – omezená kapacita sálu na 
20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
100/70 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

15. 11. / út
SLAVNÁ PRAŽSKÁ KINA. Poznejte s ná-
mi svět pražských biografů, nerozlučně spja-
tý s vývojem českého filmu. Ukážeme si místa 
dávno zapomenutá i stále živá, v jejichž historii 
se odráží atmosféra i pohnuté osudy doby. 
Začátek akce v 15:30 před domem „U Modré 
štiky“ v Karlově ulici č. 20. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská 

16. 11. / st
FRANTIŠEK JOSEF I. CÍSAŘ RAKOUSKÝ 
– PŘEDNÁŠKA. Opakování přednášky ze 
14. 11. 2016. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
100/70 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

19. 11. / so
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavní-
ho foyer. V 9:00 prohlídka v angličtině. Začátek 
prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:30 a v 10:00 
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena pro-
hlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS 
– PCT)

DOMOVNÍ ZNAMENÍ – STARÉ MĚSTO II. 
Procházka po Starém Městě pražském ná-
vštěvníky seznámí s dalšími známými i méně 
známými domovními znameními. V rámci plá-
nované trasy nebude opomenuta ani historie 
kostela sv. Jakuba, pražského Ungeltu, Týnského 
chrámu nebo Staroměstského náměstí s radnicí 
a orlojem. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány 
(ze strany Celetné ulice). Cena 100/70 Kč (%). 
Marcela Smrčinová

Kostel sv. Apolináře
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KOSTEL SV. APOLINÁŘE. Komentovaná pro-
hlídka původně gotického kostela, vybudo-
vaného na návrší Větrov na pokyn Karla IV. 
v rámci budovaní Nového Města pražského. 
Kostel byl následně zbarokizován a regotizován. 
Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela 
z ulice Apolinářská, Nové Město pražské. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno 
vstupné do kostela 50/30 Kč. JUDr. Stanislav 
Antonín Marchal CSc.

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Mgr. Daniel Rejman

20. 11. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu! 

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavní-
ho foyer. V 9:00 prohlídka v angličtině. Začátek 
prohlídek v českém jazyce v 8:30 a v 9:30 ve 
slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena pro-
hlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS 
– PCT)

MALOSTRANSKÝ HŘBITOV. Pojďte s námi 
navštívit Malostranský hřbitov, který byl v červ-
nu letošního roku znovu otevřen po rozsáhlé 
a náročné revitalizaci. Na unikátním hřbitově, 
prohlášeného roku 1958 za kulturní památku, 
odpočívají známí architekti, sochaři i předsta-
vitelé národního obrození. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 před vstupem na Malostranský hřbi-
tov z Plzeňské ulice. Cena 100/70 Kč. Marie 
Hátleová

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 ve 

14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ ( jede od 
metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

21. 11. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování 
vycházky z června 2016. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

22. 11. / út
MUZEUM KUBISMU. Komentovaná prohlídka 
expozice Uměleckoprůmyslového muzea o čes-
kém kubismu v Domě U Černé Matky Boží. 
Seznamte se s předními českými představiteli 
kubismu a odrazem tohoto stylu v jejich tvorbě 
na poli architektury, výtvarného i užitého umění. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:30 před domem U Černé 
Matky Boží (Celetná 34, Staré Město). Jednotná 
cena 150 Kč. Mgr. Pavla Bartásková

23. 11. / st
VILA LANNA. Komentovaná prohlídka novo-
renesanční budovy nás seznámí nejen se stav-
bou samotnou, ale také s rodinou významného 
podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny. 
Vilu v Bubenči si tento vlivný muž nechal po-
stavit roku 1872 jako své letní odpočinkové síd-
lo. Na její výzdobě se podílela řada známých 
umělců, např. fresky v interiéru zpracoval Victor 
Barvitius. Dnes slouží vila jako reprezentační 
zařízení Akademie věd ČR. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 
před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, Praha 
6 – Bubeneč). Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. 
Milada Racková

ALICE GARRIGUE MASARYKOVÁ A JEJÍ 
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH – PŘEDNÁŠKA. Narodila se 
ve Vídni, vyrůstala v Praze a zemřela v Chicagu. 
Hrála roli první dámy stejně zodpovědně, ja-
ko plnila mnoho dalších povinností. Pojďme si 
připomenout osudové okamžiky v životě této 
zajímavé ženy. POZOR! – omezená kapacita 
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sálu na 30 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále 
PIS – PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

24. 11. / čt
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Rozsáhlý objekt 
na Malostranském náměstí, kdysi sídlo „krvavé-
ho místodržícího“ Karla z Lichtenštejna, ale také 
štábu okupačních švédských vojsk v pohnutém 
roce 1648, v době totality pak sídlo Vysoké ško-
ly politické MV KSČ. Dnes palác užívá Hudební 
fakulta AMU. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před 
vchodem do paláce (Malostranské náměstí 
13, nejbližší spojení zastávka tram. č. 12, 20, 22 
„Malostranské náměstí“). Cena 100/70 Kč (%). 
Eva Sokolová

THOMAS MANN A ČESKOSLOVENSKO. 
Na vycházce si představíme rodinné, politic-
ké i přátelské vazby, včetně umělecké a pro-
tihitlerovské činnosti nositele Nobelovy ceny 
za literaturu Thomase Manna. Povíme si také, 
jak to bylo s udělením československých pa-
sů téměř celé Mannově rodině, a ukážeme si, 
kde působil kabaret Pepřenka jeho dcery Eriky. 
V rámci vycházky se následně přesuneme od 
Národního muzea směrem na Příkopy. Začátek 
akce v 15:00 na rohu Šumavské a Vinohradské 
ulice (nejbližší zastávka tramvaje č. 11, 13 
„Vinohradská tržnice“). Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Lenka Mandová

26. 11. / so
KRÁLOVSKÁ CESTA I. Akce pro děti. Více in-
formací naleznete na konci programu! 

NORDIC WALKING: Z PARKU PŘÁTELSTVÍ DO 
PARKU PODVINÍ. Profesionální instruktor této 
tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou 
vycházkou vysvětlí a předvede základ správ-
ného provozování „Nordic Walking“. Upozorní 
na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný 
pro všechny věkové kategorie. Na vycházce 
budeme následně poznávat kontrast mezi no-
vodobým Prosekem a jeho původní historickou 
zástavbou, která se dodnes částečně zachovala. 
Kolem kostela sv. Václava projdeme Parkem 
Přátelství a seznámíme se dále s méně známými 

zákoutími Prahy, kterými jsou například Prosecké 
skály, park Podviní či potok Rokytka. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící 
vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek 
akce v 10:00 na stanici autobusu č. 136, 177, 183 
„Prosek“ (u výstupu metra z metra C). Cena 
100/70 Kč. Marie Hátleová

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (am-
bity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, kle-
notnice). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za 
výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. 
Alexandra Škrlandová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Bc. Anna Bičíková

27. 11. / ne
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. 
Projdeme unikátní světovou galerii barokních 
soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 
z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo 
sochařem a jakou legendou je socha opředena. 
Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffovo a jak 
Braunovo, co se zdálo svaté Luitgardě, proč je 
nad sv. Křížem židovský nápis, jak Kryštof málem 
neunesl batole nebo kdo všechno poslouchal 
kázání Antonína Paduánského. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 před Malostranskou mosteckou věží. 
Cena 100/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH III. 
Při vycházce se podíváme, kde stával hotel 
Praha, prohlédneme si vily architektů Antonína 
Engla a Richarda Klenky i vilu krále komiků 
Vlasty Buriana. Samozřejmě nás čekají viniční 
usedlosti Kotlářka, Strakovka a další. Začátek 
akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 131 
„Hanspaulka“ (odjíždí od metra A „Hradčanská“ 
a „Bořislavka“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. 
Stanislava Micková 
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29. 11. / út
DVA VÝZNAMNÍ ARCHITEKTI DOBY 
PRAŽSKÉHO BAROKU – PŘEDNÁŠKA. Během 
přednášky si představíme dva významné archi-
tekty baroku, jejichž výročí si letos připomínáme 
a kteří se také svým dílem nesmazatelně za-
psali do dějin architektury, a to nejen v Praze. 
Představíme si staršího z architektů, rodilého 
Vídeňana J. B. Fischera z Erlachu a stopy jeho 
tvorby, které v Praze zanechal. Neopomeneme 
však ani na řadu jeho významných zakázek 
v císařské Vídni. Pro srovnání se seznámíme se 
zástupcem českého stavitelství, a to sice s F. M. 
Kaňkou, jehož objednávky pro šlechtické rodiny 
i církevní řády taktéž přispěly k získání jeho postu 
císařského architekta. POZOR! – omezená kapa-
cita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále 
PIS – PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V LISTOPADU 2016

12. 11. / so
TÝNSKÝ CHRÁM, TICHÝ SVĚDĚK ČESKÝCH 
DĚJIN. Akce z cyklu „Děti, objevujte památky 
Prahy!!“. Pojďte s námi navštívit jednu z praž-
ských dominant, kostel Panny Marie před Týnem, 
nebo také Týnský chrám, který je již po staletí 
strážcem Staroměstského náměstí. Chrám byl 
svědkem mnohých významných událostí čes-
kých dějin, některé z nich si během vycházky 
připomeneme. Povíme si také, kde bylo uloženo 
srdce Jiřího z Poděbrad nebo jak to bylo se zla-
tým kalichem. Ukážeme si, kde odpočívá slavný 
dánský astronom Tycho de Brahe a vyprávět 
si budeme i některé legendy a pověsti, které 
se ke slavné pražské stavbě váží. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! Omezený počet účastníků na 2 x 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 13:30 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
vstupné do chrámu dospělí 20 Kč/za osobu, děti 
zdarma. (průvodci PIS – PCT)

20. 11. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vy-
braných prostor Národního divadla. Na děti 

čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo 
vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali 
pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své 
vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny 
dostanou sladkou odměnu. 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 v 10:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. (průvodci PIS – PCT) 

26. 11. / so
KRÁLOVSKÁ CESTA I. Pojďte s námi po sto-
pách českých králů a jejich korunovačního 
průvodu! Vyrazíme od Prašné brány, kde si 
připomeneme Králův dvůr a Celetnou ulicí pro-
jdeme do srdce Prahy na Staroměstské náměstí. 
Zastavíme se u Klementina, jehož bohatou his-
torii nenecháme stranou. Vycházku zakončíme 
na Křižovnickém náměstí u sochy Karla IV. po-
hledem na Staroměstskou mosteckou věž, jejíž 
historii si necháme na příště! 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 v 10:00 u Prašné brány na náměstí 
Republiky. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci 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 
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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 měsíc listopad bude zahájen 
v úterý 25. října 2016 v 9:03 v eshopu a v turis-
tických informačních centrech PIS – PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na měsíc prosinec bude 
zahájen v pátek 25. listopadu 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

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

NOC HOTELŮ
Poodhalte kouzlo Prahy z druhé strany – z po-
hledu turisty. Zapomeňte na všední starosti, od-
počiňte si a prožijte něco jiného, ať už s dra-
hou polovičkou, přáteli nebo třeba úplně sami. 
První ročník akce Noc hotelů je především jed-
no velké poděkování všem Pražanům, kteří se 
dnes a denně dělí o své město s návštěvníky 
z celého světa. Víme, že ne vždy je to úplně 
jednoduché.

V pátek 7. ledna 2017 Vám desítky hotelů po 
celé Praze poskytnou ubytování v jedno či 
dvoulůžkových pokojích za jednotnou cenu 
777,- Kč, a to včetně snídaně a DPH. Ve dnech 
27. 1. – 28. 1. 2017 si pak můžete prohlédnout 
Pražský hrad s 50 % slevou na plné vstupné 
pro okruh B.

Veškeré informace najdete na stránkách  
www.nochotelu.cz, které budou spuštěny dne 
1. 11. 2016.
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