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Napajedla založeno l. P. 1355
V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vými střechami břidlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
sv. Jiří (patrona Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbrojným rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň 
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moravský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli. 
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
 > Muzeum Napajedla – Nový Klášter
 > Hřebčín Napajedla
 > Zámek Napajedla 
 > Cyklostezka podél Baťova kanálu
 > Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
 > Svatováclavské slavnosti (září)
 > Moravské chodníčky (srpen)
 > Divadelní festival (duben)
 > Jarní slavnosti (duben)
 > Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
 > Napajedla jsou nejsevernější 
obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
 > Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 
(i s koly) do Napajedel, zde 
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Novou publikací redakce KAM po Česku je Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. V knize se dozvíte, 
jaký je aktuálně užívaný znak zhruba poloviny měst České republiky, rok založení (první písemná 
zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými sděleními jsou informace, 
co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na doporučený výlet.

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

NapNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaaNapaaapaN pNapaN jedljedljedljedljedljedljejededdljedlldlj ddldlllldllldldddddedldedljededledd aaaaaaaa založeno l. P.
V červV čeV čerV čeV červčerveV čereervervvervrvvvvvrvvvrvrveneeném šeném šeném éennneeneeenémeném títu ptítu pptítu ptítu ptítu puu říčnříčnřříčnáříčná ááčná áááíčnáříříčnáříčnnnnnříčnnčnččččííč zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vývývýýývými sýýýývýýývvvvvvvv třechatřechatřechaech mi břm břři břiřřmi břbbbbmi bbm bmiimimm dlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
svsv. Jiss ří (paaaaapapapappppppp(p tttrtrona ttttt Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbzbrojnbrojnjbrojnzbrozb jjzbbroojjoooroororrbrbb ým rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moram vský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli.
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
> Muzeum Napajedla – Nový Klášter
> Hřebčín Napajedla
> Zámek Napajedla 
> Cyklostezka podél Baťova kanálu
> Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
> Svatováclavské slavnosti (září)
> Moravské chodníčky (srpen)
> Divadelní festival (duben)
> Jarní slavnosti (duben)
> Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

(i s koly) do Napajedel, zde
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

  k dostání ve vybraných městech ČR 
(kompletní seznam měst na 
www.kampocesku.cz)
a na adrese redakce
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Milí čtenáři, 

za chvíli už přivítáme první jarní 
dny a život jde dál… Březen je 
měsíc nejen knihy, ale i filmo-

vých festivalů. Můžete se těšit na mezinárodní 
filmový festival Febiofest, festival dokumen-
tárních filmů Jeden svět a Festival bulharských 
filmů. Bude z  čeho vybírat a abyste nestrávili 
čas jen v kině, tak vás pozvu i na několik dalších 
kulturních akcí.
Uměleckoprůmyslové muzeum připravilo v Galerii 
Josefa Sudka na Úvoze výstavu fotografií Sonjy 
Bullaty, jediné ženy, která se u Sudka učila foto-
grafovat. I po svém odchodu do Ameriky s ním by-
la v neustálém kontaktu a má velkou zásluhu na 
propagaci jeho díla v USA. Výstava potrvá do 21. 5.
Příznivci cembalové hudby mají šanci se potěšit 
málo hranými skladbami na koncertě v kostele 
sv. Vavřince pod Petřínem, kde zahraje naše před-
ní cembalistka Monika Knoblochová. Více najdete 
v rubrice Koncerty.
Jistě se sluší zavítat i do přírody, tak vás pozvu 
na výstavu orchidejí do Botanické zahrad v Troji. 
Letos tu budou květinky až z Brazílie… Expozice 
potrvá od 3. do 19. 3. ve skleníku Fata Morgana.
Přeji vám příjemný čas a skvělé zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr2.indd   4 05.12.16   10:51
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  ROŠŤÁCI ROŠŤÁCKÝ (125 let)

Přesně takové byly ústřední postavy nejznámějšího díla 
geniálního českého spisovatele Poláčka, který nám ukázal, 
že smích a zábava by měly být nedílnou součástí každého 
našeho dne. Karel Poláček se narodil v rodině rychnovské-
ho židovského obchodníka 22. března 1892. 

Už od mládí byl velmi svérázný. Z gymnázia ho vyloučili pro 
vzdorovité chování a špatný prospěch. Ani na zaměstnání neměl 
štěstí. Poté narukoval, prošel ruskou a italskou frontou, dotáhl 
to na četaře a konec první světové války strávil v srbském zajetí. 
O své službě později prohlásil: „Za čtyřletého vojákování jsem 
Švejka vůbec nepotkal.“ Po návratu do Československa pracoval 
jako úředník vývozní a dovozní komise. Tamní zkušenosti po-

užil v povídce Kolotoč, která odstartovala jeho spisovatelskou 
kariéru. V roce 1920 začal psát do satirických časopisů Štika 
venkova a Nebojsa a potkal zde bratry Karla a Josefa Čapkovy. 
Od té doby přispíval svou tvorbou do mnoha časopisů a novin 
(Lidové noviny, Tvorba, České slovo ad.). Za okupace byl 5. 7. 
1943 deportován do terezínského ghetta a odtud 19. 10. 1944 
do Osvětimi. Poslední chvíle svého života strávil v koncent-
račním táboře Gliwice, kde 21. 1. 1945 umírá. In memoriam 
mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy. Ale 
jeho nejslavnější díla jako Muži v offsidu nebo Bylo nás pět nás 
provázejí dodnes. 

Veronika Kočová

  SKLADATEL, BOHÉM, BLÍZKÝ PŘÍTEL  
(280 let)

Josef Mysliveček, nepochybně nejvýznamnější český sklada-
tel 18. století, se narodil do rodiny bohatého mlynáře. Sta-
lo se tak v Sovových mlýnech čp. 503/III, v Praze na Kampě, 
9. března 1737. Předurčený osud mlynáře se však změnil na 
nevázaný život geniálního hudebníka.

Po absolvování jezuitského gymnázia se Josef Mysliveček vyučil 
se svým bratrem mlynářskému řemeslu. Zároveň se však učil i hře 
na housle, varhany a hudební kompozici. Ve službách hraběte 
Vincence Valdštejna pak působil jako skladatel a hudební ko-
morník. Neminula ho ani tvorba duchovní, psal kantáty pro řád 
benediktinů v Břevnovském klášteře. Tíhnul však po zkušenostech 

v cizině, a tak mu opat z Břevnovského kláštera zaplatil cestu do 
Itálie. Mysliveček svůj pobyt v Itálii započal v Benátkách, jakožto 
houslista. Pro jeho skladatelskou kariéru ale byla zásadní opera 
„Zmatek na Parnasu“, jež byla uvedena v Parmě. Skladatel na 
apeninském poloostrově postupně vystoupal až k výšinám slávy. 
Mnoho času pak trávil na večírcích, kde byl středem pozornosti 
a za cudného by ho tehdy označil málokdo. Lákaly ho především 
sukně operních zpěvaček, jeho vztahy však věrností neoplývaly. 
Roku 1770 se setkal s W. A. Mozartem a zanedlouho se z nich stali 
velmi blízcí přátelé. Kromě velmi osobní korespondence mezi se-
bou sdíleli i hudební cítění a vzájemně se inspirovali. Myslivečkova 
sláva ovšem začala brzy upadat, hudebního génia dohnaly dluhy, 
deprese a jeho bohémský život. Jediným jeho blízkým zůstal sám 
Mozart, který ho roku 1781 doprovodil na poslední cestu.

Filip Kahoun
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4  karel poláček, josef mysliveček
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  ZAVŘETE OČI… ODCHÁZÍM (115 let)

Těmito slovy se loučil Oldřich Nový alias Kristián s Adinou 
Mandlovou. Dnes již film pro pamětníky se vryl do podvě-
domí snad každému. Mnozí ale netuší, že za tímto velmi 
úspěšným filmem stál neméně úspěšný režisér Martin Frič.

Režisérská tvorba Martina Friče, uměleckým jménem Mac Frič 
(29. 3. 1902 – 26. 8. 1968), je velmi bohatá. Kdo by si nevzpo-
mněl na pekaře Matěje a císaře Rudolfa, nebo na Evu, která tropí 
hlouposti, a o poslušně hlásím, kde nám „... zabili Ferdinanda“, 
ani nemluvě. Frič točil filmy na vysoké úrovni s elitním obsazením 
herců – Vlasta Burian, Voskovec a Werich, Hugo Haas, Jaroslav 
Marvan, Nataša Gollová a další. Patří mezi průkopníky česko-
slovenské kinematografie a mezi nejlepší české režiséry první 

poloviny 20. století. Co dodat na závěr, snad jen: „Dvě minuty ticha 
za propadlé, pane profesore…“ (Cesta do hlubin študákovy duše)

Martina Jurová

Oldřich Nový Kostým z filmu Císařův pekař 

Vlasta Burian

  SLOVANSKÝ KLÁŠTER (645 let)

V Praze na Novém Městě najdete benediktinský klášter, zná-
mý jako Emauzský či Na Slovanech. Založen byl 21. listopadu 
1347 českým králem a pozdějším římským králem a císařem 
Karel IV. Za patrony ambiciózního projektu zvolil Pannu 
Marii, slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje a z českých 
patronů sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a sv. Jeronýma, o němž se 
domníval, že byl také Slovanem. Tak v Praze vyrostl bene-
diktinský klášter se slovanskou liturgií.

K zasvěcení chrámu a kláštera došlo při bohoslužbě na Pondělí 
velikonoční 29. března 1372 a četlo se evangelium o setkání 
vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích. Klášter posvětil olo-
moucký biskup, druhý pražský arcibiskup, první český kardinál 

a také rádce i důvěrník Karla IV. Jan Očko z Vlašimi. Pojmenování 
kláštera vychází z názvu obce Emauzy, do které podle Bible 
došel Ježíš po svém vzkříšení se dvěma učedníky a kde „došlo na 
lámání chleba“. Na pozvání Karla IV. klášter osídlili benediktini 
z Chorvatska, kteří měli v Čechách obnovit tradici bohoslužby 
ve slovanském jazyce. 

Lucie Sládková

Klášterní kostel sv. Panny Marie
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www.kampocesku.cz martin frič, slovanský klášter  5
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1. 3. 1622 (395 let)
Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově 
privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 
1622 byla univerzita odevzdána jezuitům, kteří byli za 
stavovského povstání z Prahy vypovězeni, roku 1620 se 
však vrátili a převzali univerzitu do svých rukou.

1. 3. 1457/1458 (560 let)
K tomuto datu se klade vznik Jednoty českobratrské, 
která ale v podstatě nebyla založena, nýbrž se pozvolna 
vytvářela z příznivců Rokycanových, jehož duší byl mnich 
husitského kláštera na Slovanech, bratr Řehoř. Vývoj lze 
sledovat až od shromáždění ve Lhotce u Rychnova r. 1467.

2. 3. 1902 (115 let)
Pražská osada Vršovice byla povýšena na město a poté 
v listopadu t. r. získala městský znak. Vznikla v souvislosti 
s osídlením údolí Botiče a její název je poprvé zmiňován 
roku 1088 v zakládací listině Vyšehradské kapituly. V prů-
běhu času byla vlastněna mj. i Řádem německých rytířů.

3. 3. 1367 (650 let)
V Praze byla velká povodeň, která dosahovala až na 
práh kostela sv. Mikuláše a na Starém Městě pražském se 
lidé plavili na loďkách. Povodeň způsobila nemalé škody 
a hned druhý měsíc přišly na obyvatele Prahy velké těžkosti 
a nemoci. Další rok postihla město náhlá morová epidemie.

4. 3. 1917 (100 let)
V Praze se narodil Arnošt Kafka, swingový zpěvák a skla-
datel. Působil v několika orchestrech, hrál na bicí a zpíval. 
Vystudovaný právník strávil část války v koncentračních 
táborech. Později vystupoval jako hudební komik v lázeň-
ských městech u nás i v zahraničí. Zemřel 2. 5. 1994.

 z KALENDÁRIUM

1832
(185 let)

Julius Mařák
* 29. 3. 1832
† 8. 10. 1899

český malíř, krajinář 
a grafik 

1852
(165 let)

Otakar Ševčík
* 22. 3. 1852
† 18. 1. 1934

český houslista 
a houslový pedagog

1862
(155 let)

Gabriela Preissová 
* 23. 3. 1862
† 27. 3. 1946

česká dramatička 
a prozaička 

  KORUNOVACE ZIKMUNDA 
LUCEMBURSKÉHO (630 let)

V Norimberku roku 1368 porodila Alžběta Pomořanská, čtvr-
tá manželka Karla IV., druhorozeného syna. Jméno dostal po 
tehdejším novém českém patronovi, svatém Zikmundovi.

V zemích Koruny české se Zikmund zapsal především jako ná-
stupce na českém trůnu po bratru Václavu IV. Za nepřízeň národa 
českého k jeho osobě může domněnka o Zikmundově podílu na 
smrti mistra Jana Husa a za hanlivé označení „liška ryšavá“ zrzavé 
vlasy. Za unikátní lze u Zikmunda považovat fakt, že byl jediným 
Lucemburkem, kterému náležela koruna Uherského království. 

Korunován byl 31. 3. 1387 a jeho vláda trvala až do jeho smrti. 
Vladaření v Uhersku mu bylo ale přislíbeno již roku 1374, kdy byl 
zasnouben s Marií, dcerou polského a uherského krále Ludvíka I. 
O čtyři roky později se stal po smrti Karla IV. braniborským mar-
krabětem a poté byl odvezen do Uher, by se sžil s prostředím, kde 
bude jednou vládnout. Ludvík I. umírá roku 1382 a Poláci spojení 
s Uhrami dále odmítají. Navíc v Uhrách nechala Alžběta Bosenská, 
vdova po králi, korunovat Marii. Zikmund si s ní domluvený sňatek 
nakonec musel vynutit, protože Marie byla již zasnoubená s Lud-
víkem Orleánským. Zikmundova vláda trvala padesát let. Umírá 
ve Znojmě roku 1437.

Filip Kahoun

6  kalendárium, zikmund lucemburský
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12. 3. 1272 (745 let)
100 let po dostavbě byl povodní pobořen Juditin most 
v Praze. Řád křižovníků neměl dostatek prostředků na jeho 
opravy a tak král Přemysl Otakar II. vydal privilegium na 
konání sbírek po kostelích. Součástí opravy mostu byla i po-
kračující stavba křižovnického kostela s klášterem a věží.

14. 3. 1402 (615 let)
Mistr Jan Hus byl zvolen kazatelem a správcem kaple 
svatých Nemluvňátek (Betlémské). Ve svých promluvách 
se věnoval hlavně kritice současné církve a nabádal k její 
reformě. Byl inspirován učením anglického duchovního 
Johna Viklefa. Jan Hus byl na kněze vysvěcen r. 1400.

20. 3. 1937 (80 let)
V Praze se narodil se Emil Sirotek, český kameraman a fo-
tograf. Absolvoval Státní grafickou školu a poté pracoval 
v Barrandovských ateliérech. Spolupracoval také s Laternou 
magikou. Mezi nejznámější filmy patří Páni kluci, 
Rumburak, Jak svět přichází o básníky. Zemřel 1. 10. 1999.

24. 3. 1997 (20 let)
Český film Kolja režiséra Jana Svěráka získal americkou 
filmovou cenu Oscar za nejlepší neanglicky mluvený film. 
Natočený byl v roce 1996 a v České republice ho vidělo přes 
million diváků. Byl uveden ve 40 zemích světa a mimo jiné 
získal i šest Českých lvů a cenu Zlatý globus.

31. 3. 1862 (155 let)
V Praze byl založen Svatobor, spolek k podpoře českých 
spisovatelů a jejich rodin. Vznikl na základě žádosti skupiny 
význačných osobností v čele s Františkem Palackým. Činný 
byl do r. 1970, obnoven v r. 1990. V současnosti je jeho 
hlavním posláním správa vyšehradského Slavína.

1887
(130 let)

Josef Čapek
* 23. 3. 1887
† 30. 4. 1947 

(úřední datum úmrtí)
český malíř, spisovatel, 

grafik a žurnalista

1927
(90 let)

Miloš Kirschner
* 16. 3. 1927
† 2. 7. 1996

český loutkář, herec 
a ředitel Divadla 

Spejbla a Hurvínka

1932
(85 let)

Eduard Cupák
* 10. 3. 1932
† 23. 6. 1996
český filmový 

a divadelní herec

  POHLEDNÝ ARCIBISKUP (720 let)

V malé vesničce Hostinka se 25. 3. 1297 narodil první praž-
ský arcibiskup, příslušník starobylého českého rodu Arnošt 
z Pardubic. Nejstarší syn královského purkrabího prožil své 
dětství v Kladsku.

První vzdělání získal ve farní škole johanitů, kde se naučil svobod-
ným uměním. Dále studoval v klášterní škole v Broumově a Praze. 
Nejdelší čas strávil studiem práv a teologie na univerzitách v Bolo-
gni a Padově. Již zde se projevilo jeho silné sociální cítění, kdy po-
máhal chudým studentům shánět obživu. V Itálii se též seznámil 
s budoucím císařem Karlem IV. Po návratu do Prahy se roku 1339 

stal kanovníkem, poté děkanem svatovítské kapituly, biskupem 
a 23. 11. 1344 byl jmenován prvním pražským arcibiskupem. 
Působil jako diplomat ve službách Karla IV., zasloužil se o jeho 
korunovací císařem i českým králem. Měl evropský rozhled, pro-

jevoval se jako štědrý 
donátor umění a v roce 
1348 se stal kancléřem 
nově založené pražské 
univerzity. Ve své pro-
vincii položil základy 
správního systému 
a  stanovil zákoník, 
který vymezil pra-
vomoci církevního 
práva. Založil kláštery 
v Kladsku, Rokycanech 
a Jaroměři, v letech 
1358–1359 pomáhal 
chudému lidu při mo-
rové epidemii. V církvi 
si získal ohromný 
věhlas a uvažovalo se 
o  jeho zvolení pape-

žem. Zdraví mu však již nedovolilo pokračovat v církevní dráze 
a roku 1364 skonal v zámku v Roudnici nad Labem. 

Alice Braborcová

Busta Arnošta z Pardubic, triforium katedrály sv. Víta, r. 1370

Socha Arnošta z Pardubic, kostel Nanebevzetí 
Nejsvětější Panny Marie v Kladsku

www.kampocesku.cz kalendárium, arnošt z pardubic  7
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  ROZHOVOR S HEREČKOU  
JANOU SYNKOVOU

V lednu 2017 měla premiéru ypsilonská novinka Varieté 
Freda A. Inscenace objevuje nové souvislosti nejen z historie 
rodiny Fredericka Austerlitz. Že nevíte, o kom je řeč? Napoví 
vám oblíbená herečka Jana Synková. A nejen to…

…Frederick Austerlitz je zkrátka nejúžasnější americký taneč-
ník Fred Astaire, který ve všelijakých kostýmech tančí naprosto 
výjimečně a po svém, podle jeho vlastních slov „volný jako pták“. 

A jak je to třeba například s Vaším vztahem ke swingu, 
jazzu, hudbě, k tanci? 
Co se týče mého vztahu k hudbě – kromě toho, že hraju na klavír, 
pojímala jsem každou svou roli také hodně pohybově i tanečně. 
Chtěla jsem být baletkou, moje babička byla primabalerína, ale 
říkala, že je to velká dřina, a že mám jít radši do rozhlasu, tam se 
prý  nezpotím. Všem jsem záviděla, protože já do baletu nesměla, 
ale babičku jsem musela poslechnout. A jazz mám ráda, v mládí 
jsem často chodila do Reduty, v New Yorku jsme byli třeba u Arm-
strongova hrobu. Kdysi v „lidušce“ jsem hrála zásadně podle not, 
ale v herectví sama ráda improvizuji – možná to s jazzem souvisí. 
A v „Asterovi“ se bez improvizace také neobejdeme. 

Méně se ví, že vedle herectví také píšete, ať už jsou to 
písňové texty nebo poezie. 
Ani nevím, jak to psaní u mě vyplynulo, nicméně maminka mi čet-
la Anatola France, Dickense a asi to ve mně zanechalo stopy. Píšu 
občas i různé vstupy a malé přednášky do her, ve kterých účinkuji. 
Například v Rusalce jsem dostala zadání na přednášku „čaroděj-
nice s dlouhýma prsama“, tak jsem to vzala z gruntu (smích).

Nikdy jste svoje verše nechtěla vydat? 
Nechtěla, považuju to za svůj intimní život. 

Však jste kdysi řekla, že „Herectví je za všech okolností 
veřejná samota a představuje určitou formu psychote-
rapie v rámci zbavování se studu a osobních handicapů“. 
Miloš Nedbal říkal, a to se mi líbilo, že „Krok ze zákulisí na jeviště 
je krůček, ale je to krok do jiné dimenze.“ Je to zkrátka magický 
zážitek a doufám, že i pro diváky. S postupem času člověk ovládá 
víc techniky, ale že by to bylo moudřejší nebo krásnější, spíš je to 
možná niternější nebo člověk umí věci, o kterých dřív ani nevěděl.

Za jednu z nejvýraznějších rolí v Ypsilonce bývá označo-
vána například role matky ve Svaté rodině, za kterou jste 
získala nominaci na nejlepší herecký výkon v ceně Alfréda 
Radoka za rok 1998. Na repertoáru je dodnes. Jak své role 
v Ypsilonu vnímáte Vy? Je některá, k níž máte nejblíže? 
Některé role jsou člověku bližší a jiné ne. Asi bych jmenovala 
zvláštní roli, což byl Ostap Bender, mužská role podvodníka ve 
Dvanácti křeslech nebo Lady Makbeth v ypsilonském Makbethovi. 

Ostatně vždycky jste sdílela život ještě se psy, kteří často 
účinkovali i v ypsilonských kusech… 
Teď když jsme bez psa, protože nám posledního otrávili, je to hroz-
né. Pes oživuje věci i člověka a bez něj i věci, se kterými bydlíte, 
najednou ztichnou. Pes, který s námi opravdu hrál na jevišti, byl 
náš setr Brig první, účinkoval v O krasavci mezi savci. 

V rozhovoru z roku 2003 jsem četla, že Vám na „dnešní 
době“ vadí, že lidi chtějí všechno rychle, a že takové 
chování vede k bezohlednosti. Tehdy to byla v podstatě 
vizionářská myšlenka, jak to vidíte dnes? 
Na jednu stranu jsou pokrok a technika úžasné, ale doba zrychluje 
a ta odstředivá síla to všechno vyhodí ven. Všechno má stejnou 
důležitost, je mnoho nadbytečných informací, seriózní informace 
vedle reklam na zubní pastu. A co teď s tím, že? Já to nevyřeším. 
Ale možná by stačilo, kdyby si člověk uvědomil, že je člověk, 
a k čemu ho to zavazuje. 
Rozhovor z května 2016 upravila pro publikování v Pražském pře-

hledu Aneta Filipová.

8  rozhovor
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  KOMORNÍ KONCERT PKF – PRAGUE 
PHILHARMONIA NABÍZÍ SKLADBU 
Z KUŽELKÁRNY, PREMIÉRU SKLADBY 
NA OBJEDNÁVKU I TEMPERAMENTNÍ 
KLEZMER V PODÁNÍ TRIA CLAVIO

Daly se dohromady vlastně náhodou. Tři mladé muzikantky, 
studentky vysokých škol, klavíristka, houslistka a klarine-
tistka, kvůli festivalu ve Wroclavi v roce 2013. Debut se 
podařil, a tak se Lucie Valčová, Lucia Fulka Kopsová a Jana 
Černohouzová rozhodly oficiálně založit trio. Následný 
úspěch v soutěži v italské Padově je přesvědčil, že má smysl 
pokračovat. Trio Clavio, jak zní název souboru, si můžete 
poslechnout na koncertě 27. března od 19.30 v sále Českého 
muzea hudby.

Sedmý večer z Komorního cyklu PKF – Prague Philharmonia má 
na programu zajímavou konfrontaci skladatelských stylů – stejně 
zajímavá je však i samotná kombinace nástrojů nabízející lahodné 
barevné odstíny.  Kegelstatt-Trio W. A. Mozarta je komponováno 

pro klarinet, violu a klavír, zazní ale v úpravě, která violu nahrazuje 
houslemi. Název této skladby je odvozen od Mozartova přípisu 
na partituře: „Ve Vídni, 27. července 1786 při hraní kuželek.“ (Ke-
gelstatt znamená v němčině kuželkárna). Kompozici Alphabet 
Lukáše Hurníka si dámy z Tria Clavia objednaly u skladatele „na 
míru“. Zazní ve veřejné premiéře (předchozí uvedení bylo v rámci 
studentského koncertu) a snad i za přítomnosti autora.
Další část koncertu bude ve znamení exotiky a temperamentu. 
Populární skladatel Aram Chačaturjan do svého kompozičního 
jazyka vtělil lidové rytmy a melodiku Arménie, odkud pocházel. 
Rumunský tvůrce Serban Nichifor (nar. 1954) je na české koncertní 
scéně objevem. Absolvent a dnes profesor univerzity v Bukurešti 
je autorem symfonií a komorních děl, často věnovaných obětem 
holocaustu. Židovskou tematiku mají obě uváděné kompozice, 
Dvě hebrejské písně a efektní Klezmer Dance.

A kdo jsou ony tři krásné dámy? Společné mají mládí, soutěžní 
úspěchy a úspěšně nastartovanou kariéru. Pianistka Lucie Val-
čová pochází z Českých Budějovic a její hru formovali vyhlášení 
pedagogové: Marie Šimková Kotrčová a Ivan Klánský. Už jako 
velmi mladá se stala laureátkou řady národních soutěží (l. cena 
v Mezinárodní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních, 
l. cenu na mezinárodní soutěži ve francouzské Nice a 3. cenu na 
soutěži Internationaler Rotary Musikfoerderpreis v Norimberku). 
Houslistka Lucia Fulka Kopsová, členka orchestru PKF – Prague 
Philharmonia, se narodila v Bratislavě a nyní dokončuje doktorské 
studium na brněnské JAMU. Také ona má na kontě úctyhodnou 

řádku soutěžních úspěchů a sólových i komorních vystoupení.  
Jana Černohouzová pochází z Olomouce a v současnosti je dok-
torandkou HAMU v Praze. Jako sólistka a vyhledávaná komorní 
hráčka se zaměřuje zejména na hudbu 20. a 21. století.
Vstupenky (400 Kč / 300 Kč senioři) na koncert Tria Clavia jsou 
k dispozici on-line na stránkách www.pkf.cz nebo v síti Colosseum 
Ticket. Osobně si je lze vyzvednout na pokladně v Husově ulici 7, 
Praha 1. Dostupné budou také v místě konání hodinu před 
koncertem. Studenti mají na všechny koncerty orchestru PKF 
vstupné za jednotnou cenu 100 Kč – po rezervaci na e-mailu 
vstupenky@pkf.cz.

Pro redakci připravila Dita Hradecká

www.kampocesku.cz redakce zve  9
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  GALERIE ART PRAHA

Aukční dům Galerie Art Praha je centrem sběratelů umění, 
zaměřené na aukce či prodeje obrazů klasického výtvarného 
umění. Již 22 let působí na Staroměstském náměstí naproti 
Staroměstskému orloji. Za tuto dobu galerie zprostředko-
vala prodej tisíce obrazů kvalitních malířů 20. století, ale 
i velkých mistrů 19. století a nejlepších malířů současnosti.

Galerie klade důraz na kvalitu děl a ověření pravosti děl hraje vždy 
významnou roli. Spolupracuje s externím týmem čítající třicet his-
toriků a znalců umění. Za dobu její existence se podařilo vytvořit 
značný okruh sběratelů a milovníků obrazů a soch, kterým nabízí 
hodnotné obrazy a to tak, aby koupě nejen přinesla radost, ale 
byla i dobrou investicí. Smyslem je, aby sběratel mohl nejen získat 
prověřené dílo, ale také ho se ziskem prodat. 

Galerie vydala reprezentativní monografii velkému českému ma-
líři Janu Bauchovi a v budoucnu se plánuje vydání monografie 
Josefa Jíry, který byl přítelem galerie a rádcem. Každý rok pořádá 
galerie exkluzivní výstavy s výpravnými katalogy, na úrovni ma-
lých monografií, za účasti našich nejlepších historiků a básníků. 
Neřídí se módními vlnami, ale právě kvalitou.
Galerie také připravila nejednu výstavu, například z děl Lva Šimá-
ka z 30. a 40. let, dvě výstavy Janu Bauchovi, Karlu Součkovi, Janu 
Hánovi, Aloisi Fišárkovi, Františku Jiroudkovi, Arnoštu Paderlíkovi, 

dále čtyři výstavy významnému současníkovi Romanu Brichcí-
novi, výstavu Josefu Jírovi a později také křest jeho monografie, 
spojený s další výstavou.
Galerie také připravuje reprezentativní výstavu Karlu Chabovi, 
znamenitému malíři, českému Celníku Rousseauovi, který sice 
není dosud v módní vlně, ale pro znalce je kvalitním malířem. Od 
10. března uvidíte po celý měsíc jeho Prahu s  tóny i barvami, milými 
tvary fantazie a vidění, úžasnou modrou, nadýchané Benátky i ar-
chitekturu. Uvidíte 49 olejů, kolorovaných grafik a kombinovaných 
technik. Vše osobité, zvláštní a krásné, to, co nám tolik let chybělo.

Pro redakci Galerie Art Praha

Karel Chaba, Čertovka

Karel Chaba, Okolo Belvederu

Karel Chaba, Náplavka pod Karlovým mostem
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 zknižní tipy
  KAREL A RYTÍŘI
Fučíková Renáta

Výběr nejslavnějších evropských rytířských legend je orámo-
ván a spojen vyprávěním o putování malého Karla IV. z Čech 

na francouzský královský 
dvůr. Sedmiletý Václav, 
následník českého trůnu, 
vyráží na otcův příkaz do 
Paříže spolku s početnou 
suitou průvodců. Ti se 
ho již během cesty snaží 
vzdělávat a seznamovat 
s  důležitými vlastnost-
mi a  ctnostmi, jaké by 
měl mít budoucí vladař. 
Jako dobrý vzor takových 

ctností jim poslouží slavné rytířské legendy. A tak si můžeme 
přečíst barvitá vyprávění o Artušovi, Beowulfovi, Siegfriedovi 
a Kriemhildě, o svatém Jiřím, patronu rytířů, svatém Martinovi, 
o Karlu Velikém a rytíři Rolandovi a samozřejmě i o patronu 
české země, svatém Václavu a jeho věrném rytíři Podivenovi.
cena: 399 Kč
www.kniha.cz

  ZAPOMENUTÉ VÝPRAVY
Milan Švihálek, Miroslav Kačor, Marek Hýža
Kniha, která vám prošlape cestu do světa
60 příběhů o českém cestovatelském srdci

Šedesát příběhů o lidech, kteří v posledních dvou stoletích po-
máhali přes veškerou nepřízeň, lhostejnost a nepochopení doby 

otevírat našemu národu 
okno do světa. Čtenář může 
v knize nalézt odpověď na 
základní otázku, na kterou 
si museli odpovídat lidé 
uzavření v zemi bez mož-
nosti svobodně cestovat, 
popřípadě putovat světem 
bez potřebných financí. Kde 
se vzalo jejich odhodlání, 
čím byli motivováni a proč 
jejich touha po širém světě 
dokázala překonat všechny 
překážky? Kniha Zapome-

nuté výpravy je o odvaze nevzdat se a prošlapávat cestu, byť je 
to jakkoliv obtížné. Rozšířené a aktualizované vydání vychází 
s předmluvou Miloslava Stingla a obsahuje jedinečné dobové 

fotografie, doprovodné materiály a ilustrace. Třicet nových a tři-
cet původních příběhů většinou neznámých lidí, kteří dokázali 
mimořádné, mnohdy světově ojedinělé kousky, aby pak byli 
zapomenuti. 
cena: 598 Kč
www.jota.cz

  VELKÁ KNIHA DROBNÉ HAVĚTI
Yuval Zommer

Jak rychle se pohybuje 
hlemýžď? Bojí se brouci 
tmy? Proč chodí mravenci 
v zástupu? Na tyto i mno-
hé další otázky odpovídá 
tahle malá velká kniha 
pro malé i větší čtenáře. 
Její půvabné a velkorysé 
ilustrace se jen hemží růz-
nými roztomilými a podi-
vuhodnými „potvůrkami“. 
Pojďte se dozvědět spous-
tu zajímavých informací 
a perliček ze života bez-

obratlých a ještě si u toho s havětí zahrát na schovávanou.
cena: 299 Kč
www.slovart.cz

  RUBIKOVA KOSTKA
Stručné dějiny uchavců
Vratislav Maňák

Mladý učitel Ondřej Šmíd 
přijíždí do Plzně na oslavu 
dědečkových osmdesátin. 
Očekává, že v bytě svých 
rodičů najde idylu a ospalý 
klid, místo toho se ale o slovo 
přihlásí tajnosti, zamlčované 
křivdy a vzpomínky, které i po 
letech vzdorují zapomnění. 
Co všechno může člověk za-
slechnout? Jak začala histo-
rie uchavců? A k čemu dojde, 
když rozbijete keramického 
slona? Ondřej se musí začít 

ptát, sebe i jiných, a úlomky paměti skládat jako barevné stěny 
Rubikovy kostky — hlavolamu, ve kterém se rodinné příběhy 
mísí s osudem rodného města.
cena: 299 Kč
www.hostbrno.cz
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Pražská vlastivěda
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 BŘEZNU 2017

1. 3. / st
BÍLKOVA VILA. „Život jako pole plné zralých 
klasů, skýtajících výživu bratří na každý den“ – 
to měl vyjadřovat dům, který si sochař František 
Bílek navrhl jako obytný objekt i jako ateliér. 
Vstupte s námi do mimořádného domu a ob-
jevte hlubokou symboliku práce Františka Bílka. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:00 před vchodem do Bílkovy 
vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). 

Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné vstupné do vily 40 Kč. Milada Racková

2. 3. / čt
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III. S prů-
vodcem tentokrát poznáme další pražské pa-
sáže na rozhraní Starého a Nového Města. 
Ukážeme si Ráthovu pasáž, nejstarší v Praze, 
a dále průchozí Slovanský dům. Poté se pa-
sáží pod Českou národní bankou vrátíme 
zpět na ulici Na Příkopě a následně se vy-
pravíme poznávat průchody v uličkách Starého 
Města. POZOR! – omezený počet účastníků na 
35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 na Ovocném 
trhu před vchodem do Pánské pasáže. Cena 
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

4. 3. / so
KOSTEL SV. MICHALA V JIRCHÁŘÍCH A JEHO 
OKOLÍ. Kostel sv. Michala býval původně cen-
trem starší středověké osady Opatovice, která 
byla v roce 1348 zahrnuta do plánů Nového 
Města pražského. Původně farní kostelík z po-
čátku 12. století je dnes jediným luteránským 
kostelem na území Prahy, který slouží sboru 
Evangelické církvi augsburského vyznání. Během 
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vycházky si připomeneme 500. výročí počátku 
reformace a seznámíme se s interiérem koste-
la i s jeho nejbližším okolím. Dozvíme se také, 
podle koho nese ulice „V Jirchářích“ své jmé-
no. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 13:00 před vchodem do 
kostela v Opatovické ulici (Nové Město). Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

BRANICKÝ INDUSTRIÁL. Na vycházce se po-
díváme k čerpací stanici pro vodárnu města 
Vršovice, kterou v Braníku navrhl Jan Kotěra. 
Prohlédneme si dva pivovary i smutnou trosku 
branických ledáren. Začátek akce ve 14:00 na 
zastávce tram č. 3, 17 „Nádraží Braník“ (ve směru 
do Modřan). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Během komentované prohlídky si prohlédneme 
historické interiéry vybavené cenným dobovým 
nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský pri-
mátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlav-
ního města, sestoupíme do jedinečných pod-
zemních prostor, a spatříme také zblízka figury 
apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je 
zakončena návštěvou radniční věže. 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. Josefina Jelínková

5. 3. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných pro-
stor Národního divadla nás zavede k jeho zá-
kladním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. 
V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek pro-
hlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 
a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické bu-
dovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (prů-
vodci PCT)

OD KOSTELA PANNY MARIE VÍTĚZNÉ 
K MOHYLE NA BÍLÉ HOŘE. Na vycházce se 
seznámíme s poutním místem a kostelem Panny 
Marie Vítězné, který připomíná vítězství katolické 
strany v bitvě na Bílé Hoře. V současnosti je celý 

komplex opraven, nádvoří kostela je chráněno 
ze tří stran ambitem, jehož kupole i stěny jsou 
bohatě zdobeny freskami připomínající evropská 
mariánská poutní místa, čtvrtou stranu tvoří dnes 
klášter sester benediktinek – komunity VENIO. 
Po prohlídce kostela se následně vydáme do 
míst, kde proběhlo 8. listopadu roku 1620 roz-
hodující střetnutí, které ovlivnilo historii českého 
státu na dalších 300 let. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 na konečné zastávce tramvaje č. 22, 25 
„Bílá Hora“. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybírán příspěvek na kostel 30 Kč/za osobu. 
Marie Hátleová

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná 
i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehradského 
areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší 
barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umís-
těny některé originály soch z Karlova mostu. 
Připomeneme si také nejznámější legendy i zá-
hadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14:00 
u Táborské brány (první brána ve směru od 
stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do kasemat 
60/30 Kč. Bc. Monika Koblihová

6. 3. / po
PROHLÍDKA BÝVALÉHO KNIHOVNÍHO 
SÁLU KLÁŠTERA SERVITŮ PŘI KOSTELE SV. 
MICHAELA. Navštivte s námi nevšední sál 
s barokní freskou, který dnes slouží koncertním 
účelům. Povídat si budeme o historii blízkého 
kostela, osobnostech s ním spojených i o jeho 
současném využití. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 
na nádvoří před kostelem mezi ulicemi Michalská 
a Melantrichova (Staré Město, Praha 1). Cena 
120/80 Kč. Milada Racková 

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historic-
kých sálů Strahovské knihovny premonstrátské-
ho kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, 
Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce ve 14:00 před Strahovskou kni-
hovnou na Strahovském nádvoří. Jednotná cena 
200 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková
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7. 3. / út
PRAHOU REFORMAČNÍ S NÁVŠTĚVOU 
KOSTELA SV. MARTINA VE ZDI. Vycházku, která 
připomene místa spojená s obdobím české re-
formace, započneme v interiéru staroměstského 
kostela sv. Martina ve zdi a následně se vydáme 
do jeho okolí. Zastavíme se např. u kostela sv. 
Jiljí nebo Betlémské kaple. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
před vchodem do kostela sv. Martina ve zdi 
(ul. Martinská 8, Praha 1, Staré Město). Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

8. 3. / st
PLYNÁRENSKÉ MUZEUM A HISTORIE 
PRAŽSKÉ MICHLE. V rámci vycházky si poví-
me něco o vývoji a historii této pražské čtvrti 
a zároveň navštívíme unikátní a historicky první 
muzeum plynárenského oboru v České republice. 
Seznámíme se zde s historií a také s vývojem to-
hoto oboru, nejen u nás, ale i ve světě. Začátek 
akce v 15:00 na konečné zastávce tram. č. 11, 
14 „Plynárna Michle“. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Cena 120/80 Kč. Marie 
Hátleová + Ing. Janka Houserová 

9. 3. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, 
Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Marcela 
Smrčinová

11. 3. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Akce pro děti. Více informací nalez-
nete na konci programu!

KRÁLOVSKÁ CESTA II.: ZE STAROMĚSTSKÉHO 
RYNKU KE KAMENNÉMU MOSTU. Vycházku 
zahájíme na Staroměstském náměstí, kde si 
ukážeme nejen, kde byli popraveni čeští páni, 
ale také Jan Roháč z Dubé. Povíme si také, 
kolik časů ukazuje Pražský orloj a proč mu-

sel být oslepen mistr Hanuš. Na Malém ná-
městí si připomeneme bohatou tradici místních 
lékáren a povíme si o jedné travičské aféře. 
Projdeme křivolakými uličkami Starého Města, 
kterými projížděly průvody českých králů smě-
rem na Pražský hrad. Cestou nahlédneme do 
Klementina a připomeneme si i jeho součas-
ný význam. Také si ukážeme, kde bylo první 
pražské kino, i kde měli v kádi mořskou pannu. 
Procházku zakončíme u Karlova mostu, kde si 
povíme něco o osobě jeho zakladatele. Začátek 
akce ve 14:00 před domem U Kamenného zvonu 
(Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). 
Marcela Smrčinová 

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná pro-
hlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození 
Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
13:30 před vchodem do objektu na Loretánském 
náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstup-
né do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín 
Marchal CSc.

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

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

NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných pro-
stor Národního divadla nás zavede k jeho zá-
kladním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. 
V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlí-
dek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30 a v 11:00 
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena pro-
hlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na 
prohlídku vybraných prostor Stavovského diva-
dla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své 
opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
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zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme 
divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí 
poddaní. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou 
Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). 
Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH 
IV. I v měsíci březnu budeme pokračovat v cyklu 
vycházek po Olšanských hřbitovech. Tentokrát se 
budeme věnovat jejich III. části, jejíž vysvěcení 
proběhlo 9. června 1839. Připomeneme si osob-
nost Antonína Bráfa, zetě F. L. Riegra, Josefa 
Jungmanna, architekta Aloise Turka, Karla Sabiny, 
Františka Ladislava Čelakovského, Vojtěcha Friče 
a mnoha dalších. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před 
hlavním vchodem do OC Flora z Vinohradské 
ulice!! Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

STAROU LIBNÍ. Procházka od Palmovky k zá-
mečku a přes Zámecký vrch k Rokytce po-
vede mj. po stopách slavných obyvatel Libně 
– Bohumila Hrabala, jehož 20. výročí úmrtí si 
letos připomínáme nebo po stopách spisovatele 
Arnošta Lustiga. Začátek akce ve 14:00 před 
Libeňskou synagogou (Ludmilina 601/4, Praha 
8), (nejbližší spoj stanice metra B „Palmovka“, 
výstup ve směru Divadlo pod Palmovkou). Cena 
120/80 Kč (%). Eva Sokolová 

13. 3. / po
POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH 
HOTELŮ III. – PŘEDNÁŠKA. Seznámíme se 
s prezentací nejzajímavějších pražských hotelů, 
využívajících k ubytování svých hostů prostory 
paláců, klášterů, středověkých domů i moder-
ních budov. Podíváme se obrazem do míst pro 
většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostup-
ných. Pokračování cyklu další samostatnou částí. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 a v 17:00 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč (%). Milada Racková

14. 3. / út
BŘEVNOVEM PODÉL BRUSNICE. Při naší 
procházce budeme sledovat hlavní osu, podle 

které tato pražská čtvrť vznikala – údolí poto-
ka Brusnice. U pramene v pavilonu Vojtěška 
si připomeneme historii založení břevnovského 
kláštera, okolo Markétských rybníků budeme po-
kračovat místy, kde ještě do poloviny 20. století 
stála vlastní ves Břevnov a podél Brusnice do-
jdeme k dalším usedlostem – zámečku Kajetánka 
s krásně upraveným parkem, Petynce, Šlajferce 
a Malovance. Připomeneme si i ve své době 
slavný secesní břevnovský „mrakodrap“ i blízkou 
pozoruhodnou polygonální kapli Panny Marie 
Kajetánské. Začátek akce v 16:45 na zastáv-
ce tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“. Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

15. 3. / st
PLYNÁRENSKÉ MUZEUM A HISTORIE PRAŽSKÉ 
MICHLE. Opakování vycházky z 8. března 2017. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 na konečné zastávce tram. 
č. 11, 14 „Plynárna Michle“. Cena 120/80 Kč. Marie 
Hátleová + Ing. Janka Houserová 

16. 3. / čt
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III. Opakování 
vycházky z 2. 3. 2017. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na 
Ovocném trhu před vchodem do Pánské pasáže. 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

17. 3. / pá
VÁCLAV HOLLAR, ČESKÝ RYTEC A KRESLÍŘ 
– PŘEDNÁŠKA. Václava Hollara, který se stal 
známým jako Wenceslaus Hollar Bohemus, lze 
označit za jednoho z nejvýznamnějších českých 
umělců, ačkoli strávil většinu svého života v zahra-
ničí. Všestranný rytec a kreslíř nám zanechal také 
velký prospekt Prahy, významný doklad podoby 
města v polovině 17. století. Připomeneme si jeho 
životní osudy i umělecké dílo. POZOR! – omezená 
kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme vyu-
žít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 
v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

18. 3. / so
ZA VODNÍKEM KABOURKEM NA KAMPU. 
Akce pro děti. Více informací na konci pro-
gramu!
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NORDIC WALKING – KRÁLOVSKOU OBOROU 
DO ZADNÍHO OVENCE – TROJE. Zahajujeme 
již 7. ročník procházek NW! Profesionální in-
struktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži 
před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede 
základ správného provozování „Nordic Walking“. 
Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že 
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Naše 
cesta následně povede do Královské obory, 
která se roku 1804 poprvé otevřela veřejnos-
ti a stala se výletním místem Pražanů. Cestou 
si všimneme technické památky, tzv. Rudolfovy 
štoly, kterou dal vybudovat římský císař a čes-
ký král Rudolf II. V těsné blízkosti stojí také 
torzo Šlechtovy restaurace a kousek opodál 
Místodržitelský letohrádek. Od Císařského mlý-
na půjdeme dále k Císařskému ostrovu a přes 
visutou Trojskou lávku do osady Rybáře, která 
je jedinou, do dnešních dnů zachovalou osadou 
ležící ve vltavském záplavovém pásmu. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící 
vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! 
– omezený počet účastníků. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
u hlavní brány na Výstaviště Holešovice (nej-
bližší spoj zastávka tram č. 6, 12, 17 „Výstaviště 
Holešovice“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová 

PRAŽSKÉ MOSTY III. Třetí pokračování vy-
cházky za pražskými mosty zahájíme tentokrát 
u Čechova mostu a výjimečně budeme pokra-
čovat proti proudu Vltavy k mostu Mánesovu 
a dále. Samozřejmě se i tentokrát budeme 
věnovat významným osobnostem, které v té-
to lokalitě žily. Začátek akce ve 14:00 před 
Právnickou fakultou (nejbližší spoj zastávka tram. 
č. 17„Právnická fakulta“). Cena 120/80 Kč (%). 
Šárka Semanová

CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. Všichni 
známe Týnský chrám – ale známe ho opravdu 
dobře? Vstupte s námi do jedné z nejvýznam-
nějších pražských svatyní a nechte se okouzlit 
prací Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, 
nechte k sobě dolehnout dozvuky husitských 
bouří, třicetileté války či doby barokní. Začátek 
akce ve 13:50 před domem U Kamenného zvonu 
(Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
40 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém 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. Filip Pluhař

19. 3. / ne
ARCHITEKTURA PRAŽSKÉHO RINGU II. – 
REVOLUČNÍ TŘÍDOU PO PŘÍKOPY. Podobně 
jako ve Vídni vznikaly i v Praze od konce 19. sto-
letí v linii bývalých hradeb a příkopů prestižní 
stavby kulturních a finančních institucí. Během 
vycházky se zastavíme u známých i méně zná-
mých staveb, všimneme si detailů jejich fasád, 
zajdeme do pasáží a podíváme se na jejich 
zadní trakty (Merkur, Dům společnosti přátel 
žehu, Hospodářský svaz přádelen, italský pa-
lác Victoria, dům Šramota, Eskomptní banka, 
Myslbek, aj.). Projektanty těchto staveb byli 
významní architekti J. Fragner, M. Spielmann, 
A. Balšánek, aj. Začátek akce v 10:00 před pa-
lácem Merkur (Revoluční ul. 25). Cena 120/80 Kč 
(%). PhDr. Jarmila Škochová

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. 
Markéty, románské krypty a budovy prelatu-
ry. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. 
Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský 
klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. 
Marie Vymazalová

20. 3. / po
PROHLÍDKA BÝVALÉHO KNIHOVNÍHO 
SÁLU KLÁŠTERA SERVITŮ PŘI KOSTELE 
SV. MICHAELA. Opakování vycházky z 6. břez-
na 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:30 na nádvoří před 
kostelem mezi ulicemi Michalská a Melantrichova 
(Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč. Milada 
Racková 

MARIE TEREZIE – JEDINÁ ŽENA V ČELE 
ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ – PŘEDNÁŠKA. 
13. května roku 1717 se narodila ve vídeňském 
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Hofburgu žena, jejíž život byl neoddělitelně spja-
tý s osudem Habsburské monarchie. Při pří-
ležitosti třístého výročí narození Marie Terezie 
nahlédneme do soukromí dcery císaře Karla VI. 
a připomeneme si její dětství i rodinné zázemí. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 a v 17:30 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

21. 3. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, 
Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Marcela 
Smrčinová

22. 3. / st
STAROMĚSTSKÝ ORLOJ NENÍ JEN LOUTKOVÉ 
PŘEDSTAVENÍ – PŘEDNÁŠKA. Víte, co všechno 
se dá na orloji přečíst nebo určit? Víte, kolik 
různých časů orloj ukazuje? Přijďte se naučit číst 
údaje ze Staroměstského orloje, který je chloubou 
Prahy. Zjistíte, že to není jen turistická atrakce, ale 
funkční model vesmíru s velmi přesným chodem.  
POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 
4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

23. 3. / čt
PRAŽSKÉ VRŠOVICE VČERA A DNES. Jak se 
měnily Vršovice, jaká byla jejich minulost a jak se 
proměnila jednotlivá místa od Edenu ke kostelu 
sv. Mikuláše. Při vycházce zjistíme, které archi-
tektonické slohy a osobnosti ovlivnily vývoj této 
čtvrti. Začátek akce v 16:30 na stanici autobusu 
č. 135, 136, 213 „Slavia“ (ve směru na Želivského). 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

25. 3. / so
PRAŽSKÉ ŠPITÁLY A JAK SE DŘÍVE LÉČILO. 
Z různých typů zařízení, ve kterých od přícho-
du křesťanství do našich zemí nacházeli útulek 

také nemocní, hrály až do josefínských refo-
rem nejdůležitější roli takzvané špitály. Právě 
špitály, zřizované především při klášterech, byly 
předchůdci dnešních nemocnic a původně po-
skytovaly všeobecnou péči cestujícím, později 
poutníkům ke svatým místům křesťanstva. Na 
vycházce bude naším cílem seznámit se s his-
torií těchto institucí, s jejich fungováním i se 
způsoby léčby, které v nich byly uplatňovány. 
Během cesty si budeme povídat o špitále týn-
ském, špitále křížovníků nebo o špitále malo-
stranském. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). 
Cena 120/80 Kč (%). PharmDr. Lucie Kotlářová

PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: KARLOVO NÁMĚSTÍ 
A JEHO OKOLÍ. Poznejte s námi největší praž-
ské náměstí, které bylo založeno ve 14. stole-
tí. Vyprávět si budeme o osobě zakladatele 
Nového Města Karlu IV., jehož stavitelský záměr 
přežil ve svém rozsahu do dnešních dní. Povíme 
si také, kde stávala gotická kaple Božího Těla 
a kde byla uskutečněna první pražská defe-
nestrace. Ukážeme si dům, kde bydlel slavný 
sochař Braun a ani nemineme nepřehlédnutelný 
barokní kostel sv. Ignáce. Našemu zraku neujde 
ani rozlehlý městský park nebo Faustův dům, 
s jeho pověstmi opředenou minulostí. Začátek 
akce ve 14:00 před budovou Novoměstské rad-
nice ze strany Karlova náměstí. Cena 120/80 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

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. Gabriela Procházková

26. 3. / ne
OD JEZUITŮ V KLEMENTINU K ERBU RODU 
COLLOREDO-MANSFELD. Akce z cyklu „Děti, 
objevujte památky Prahy!! II.“ Více informací na 
konci programu! 

BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO 
BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. 
Na vycházce se seznámíme s unikátním kom-
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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 10:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ ( jede 
od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

PRAHOU ZA HUDBOU – STARÉ MĚSTO I. 
Pojďte s námi na vycházku, věnovanou vý-
znamným hudebním osobnostem. V letošním 
roce si připomínáme hned několik význam-
ných výročí! Průvodce nabídne řadu zastave-
ní, souvisejících s velikány domácí i zahranič-
ní hudby (F. Chopina, R. Wagnera, E. Griega, 
W. A. Mozarta, N. Paganiniho, J. Myslivečka 
a dalších). Připomeneme si také unikátní praž-
ské varhany a hudební instituce. Začátek akce 
ve 14:00 u Prašné brány ze strany Celetné ulice. 
Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

28. 3. / út
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenšeném 
detailním modelu v Muzeu Karlova mostu si 
vysvětlíme všechny stavební fáze a středověké 
stavební metody jeho konstrukce. Prohlédneme 
si zblízka sochařskou výzdobu Staroměstské 
mostecké věže a uvidíme také model Karlova 
mostu. Poté bude následovat plavba pražský-
mi Benátkami kolem pilířů mostu do Čertovky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na 
Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. 
Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

29. 3. / st
STAROMĚSTSKÝ ORLOJ NENÍ JEN 
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ – PŘEDNÁŠKA. 
Opakování přednášky ze dne 22. 3. 2017. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 
4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

31. 3. / pá
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 

v poslední době zkultivovány. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, 
Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Pavla 
Lešovská

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V BŘEZNU 2017

11. 3. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. 
Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblíz-
ka a na vyprávění o zasedání městské rady za 
časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně 
a také sestoupí do hlubokého podzemí radni-
ce. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly 
a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou 
odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v dopro-
vodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 
před vstupem do Turistického informačního cent-
ra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

12. 3. / 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 PCT) 

18. 3. / so
ZA VODNÍKEM KABOURKEM NA KAMPU. 
Na vycházce podél vltavských břehů stinnou 
Kampou zjistíme, zda Bruncvík stále chrání Karlův 
most, navštívíme vodníka Kabourka, poslechne-
me si, zda klapají mlýnská kola, a podíváme se, 
zda v Sovových mlýnech žijí sovy. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
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zek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na 
Křížovnickém náměstí (Praha 1, Staré Město). 
Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

26. 3. / ne
OD JEZUITŮ V KLEMENTINU K ERBU RODU 
COLLOREDO-MANSFELD. Vycházka z cyklu 
„Děti, objevujte památky Prahy!! II.“ Více in-
formací na www.prazskevychazky.cz Pojďte 
s námi na procházku, během které se seznámí-
me s řádem jezuitů a jejich počínání v jednom 
z nejrozsáhlejších historických areálů v Praze. 
Projdeme se venkovní částí Klementina a po-
víme si, od kdy se zde prováděla astronomic-
ká měření nebo od kdy jsou zde pravidelně 
zaznamenávány denní teploty. V druhé části 
vycházky pak neopomeneme na významnou 
a pro mnohé Pražany stále skrytou památku, 
Colloredo-Mansfeldský palác, který navštívíme 
a prohlédneme si zdejší interiéry, jež se nám 
do 21. století dochovaly. 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 na Mariánském náměs-
tí před vchodem do areálu Klementina. Cena 
120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 
50 účastníků ve skupině (není-li uvedeno ji-
nak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost 
mají klienti se vstupenkou zakoupenou 
v předprodeji. Vstupné do objektu si hra-
dí účastníci sami. Snížené vstupné je po-
skytováno dětem do 15 let, studentům do 
26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s prů-
kazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů 
PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V pří-
padě zrušení akce pořadatelem (Prague City 
Tourism) je třeba uplatnit nárok na vráce-
ní vstupného v místě, kde byla vstupenka 
zakoupena. Uvedená dopravní spojení 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 turi-

stických informačních centrech PCT a v re-
cepci PCT (Arbesovo nám. 4). V rámci před-
prodeje 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 vzta-
huje vždy na vstupenku vyšší hodnoty. Možnost 
dokoupit si vstupenky na místě konání akce je 
možná jen v případě nevyprodané akce.

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 březen bude zahájen 
v pátek 24. února 2017 v 9:03 v eshopu a v tu-
ristických informačních centrech PCT (viz níže) 
v Praze. Předprodej na měsíc duben bude za-
hájen v pondělí 27. března 2017.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER 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 9:00–18:00
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se 
Štěpánskou ulicí)
od 9. 1. 2017 – 14. 3. 2017 ZAVŘENO
od 15. 3. 2017 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

RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 70/4 – 
JEN VŠEDNÍ DNY
(Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5)
po–čt 8:00–17:00, pá 8:00–16:00

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

NOVINKY

DĚTI, OBJEVUJTE PAMÁTKY PRAHY!! II.
(BŘEZEN–ČERVEN 2017)
Od března 2017 zahajujeme jarní cyklus vychá-
zek pro děti, který malé učedníky seznámí s dal-
šími významnými památkami hlavního města!
Jarní cyklus začíná vycházkou „OD JEZUITŮ 
V KLEMENTINU K ERBU RODU COLLOREDO-
MANSFELD“ dne 26. 3. 2017 ve 14:00. Přijďte se 
pobavit, dovědět se zajímavé informace a sbí-
rejte razítka do speciálního učednického listu! 
Vítěz získá pro sebe a své kamarády soukromou 
procházku s průvodcem dle vlastního výběru! 
Více informací na www.prazskevychazky.cz

PRAŽSKÉ KAVÁRNY – NOVINKA ZE SÉRIE 
GASTRONOMICKÝCH PRŮVODCŮ PRAGUE 
CITY TOURISM
Kávová scéna v Praze se za poslední roky po-
sunula neuvěřitelně rychle dopředu. Vedle stálic 
s dlouholetou historií vznikají stylové nové pod-
niky, i místa zaměřená především na výběrovou 
kávu a její zpracování. Náš průvodce, obsahu-

jící krátké anotace, bohatý obrazový materiál 
i praktickou mapu, vás na 50 stranách prove-
de současnou pražskou kavárenskou scénou. 
Brožurka je zdarma k vyzvednutí na našich in-
formačních centrech nebo ke stažení na webu 
www.prague.eu

REKONSTRUKCE VĚŽE  
STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce 
vnějšího pláště věže Staroměstské radnice, před-
pokládaný termín dokončení prací je na podzim 
2018. V období duben 2017 – listopad 2017 bude 
zcela uzavřena věž Staroměstské radnice, od 
prosince 2017 do dubna 2018 nebude přístupná 
radniční kaple a v období únor 2018 – červen 
2018 bude demontován pražský orloj. Jako ná-
hrada za uzavřenou vyhlídku z věže po dobu 
oprav v roce 2017 bude automatickou součástí 
vstupenky do Staroměstské radnice výstup na 
věž Novoměstské radnice na Karlově náměstí.

HRAVÁ PRAHA PRO DĚTI I RODIČE
Hravý průvodce pro děti obsahuje 35 karet 
nejkrásnějších a nejvýznamnějších pražských 
památek a představuje zábavný způsob, jak 
poznat Prahu a její historické bohatství. Každá 
karta obsahuje základní informace o dané pa-
mátce a tři úkoly, po jejichž splnění mohou děti 
získat za odměnu samolepku s motivem památ-
ky. Karty lze libovolně kombinovat a plánovat 
vlastní trasy. Průvodce Hravou Prahu pro děti 
i rodiče můžete zakoupit za 299 Kč v eshopu 
Prague City Tourism na eshop.prague.eu 
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