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Milí čtenáři, 

mám stále silnější dojem, že 
současné umění má za úkol nás 
spíše šokovat než povznášet 

a vytvářet příjemné pocity. Forma leckdy zastiňuje 
prázdný obsah, člověk je v podstatě zmaten a ani 
vznosná slova všech možných znalců ho neuklidní 
a nepřinesou úlevu. Ale třeba to vidím příliš černě 
a raději se pokusím najít světýlko na konci tunelu.
Čekají nás příjemné letní chvíle a proč si je ne-
zpestřit návštěvou divadelního festivalu. Na konci 
června začínají tradiční Letní shakespearovské 
slavnosti, které se však budou tentokrát odehrá-
vat na netradičním místě a to v Letní míčovně 
v Královské zahradě Pražského hradu. Můžete se 
těšit na nové nastudování Hamleta.
Na Hradě ještě zůstaneme. Správa Pražského 
hradu a Česká federace fotografického umění 
připravili výstavu excelentního brazilského do-
kumentárního fotografa Sebastia Salgada. V Krá-
lovském letohrádku uvidíte cyklus více jak dvou 
set černobílých fotografií pod názvem Genesis.
V Břevnovském klášteře se uskuteční 8. června 
charitativní koncert pro nevidomé studenty hud-
by, na kterém zahraje skvělý kytarista Lubomír 
Brabec spolu s dalšími významnými hosty. Přijďte 
je podpořit, dobrých skutků není nikdy dost.
Přeji jen samé pozitivní zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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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.
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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
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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 
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navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
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Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

 cena 250 Kč

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

Heraldika PP.indd   2 16. 12. 2016   20:09:53



  TĚSNOHLÍDKOVA LIŠKA BYSTROUŠKA 
(135 let)

Český spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel 
Rudolf Těsnohlídek (1882–1928) proslul zejména svojí baj-
kou o lišce Bystroušce. Trauma vyděděnce společnosti si nesl 
od dětství, protože otec byl pohodný – antoušek, chcete-li 
ras, kdy toto povolání neslo stigma lidí nečistých či nenor-
málních. Také proto jejich sídla (rasovny) stávala zpravidla 
daleko za městem. 

Ale vraťme se k Bystroušce. Revírník Bartoš se vrací ze setkání 
s přáteli v místní hospůdce. Na své cestě domů usne v lese. Aby 

měl výmluvu, která 
by odůvodnila jeho 
opoždění, chytí 
zaběhlé liščí mládě 
– Bystroušku, která 
se má stát domácím 
mazlíčkem jeho 
vnuka Pepíka. Do-
mestikace lišky ještě 
nebyla dotažena do 
konce, a tak i v tom-
to případě vítězí 
pravá povaha šelmy. 
Poté co Bystrouška 
postupně zdecimuje 
drůbež chovanou 
v myslivně, prchá 

na svobodu. Na své cestě za svobodou hledá nový domov v noře 
po jezevci, živí se pytlačením v jezerské myslivně, škádlí trhovce 
s drůbeží, zamiluje se do lišáka Zlatohřbítka. Těsnohlídek pojme-

noval lišku Bystronožka, ale při první publikaci došlo v textu k chybě 
a Bystrouška byla na světě. Dílo vycházelo na pokračování v Lidových 
novinách s ilustracemi malíře Stanislava Lolka.

Martina Jurová
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Myslivna lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou

Socha lišky Bystroušky v Hukvaldech

  KAPLE NA HRADĚ GRABŠTEJN

Gotická kaple na Grabštejně je zmiňována již v letech 1387, 
1391 a 1393. Renesančně ji dal přestavět roku 1569 Jiří Mehl 
ze Střelic. Původní figurální a ornamentální výmalba přema-
lovaná počátkem 19. století byla v roce 1908 restaurována 
Pavlem Bergnerem.

Obdélná kaple s dvěma obdélnými okny je sklenuta třemi kříži s hře-
bínky. Na severní straně je klenba zasazena na hranolových pilířích, 
mezi kterými probíhá empora a oratoř. Vzadu je zděná kruchta na 
dvou sloupech. Celý interiér je pokryt nástěnnými malbami z 2. po-
loviny 16. století. Podle nejnovějších výzkumů je autorem maleb 

v kapli nejspíše Heinrich Bocksberger, malíř salcburského původu, 
pokládaný též za autora tzv. Malého postního plátna v blízké Žitavě. 
Malby představují grotesky, figury andělů, světců, alegorie Ctností 
a Nectností. Na stěnách a klenbách se nacházejí medailóny, ve 
kterých jsou zobrazeny figurální výjevy ze života Krista a Panny 
Marie. V hlavním medailónu se nachází obraz Posledního soudu. 
Ústředním motivem kaple je dvoupatrový rámový oltář s kopií pů-

vodní renesanční tabule znázorňující Pannu Marii pečující o zahradu 
(neznámý saský mistr počátku 16. století), originál obrazu visel ve 
vídeňském Clam-Gallasově paláci. V nástavci oltáře je obraz Ukři-
žování (Josef Bergler, 1819) a na oltářní menze gotická dřevořezba 
sv. Barbory. Čtyři lavice z 16. století jsou opatřeny malovanými 
groteskami. Před kaplí je hala s původním schodištěm na kruchtu. 
V letech 2005–2009 byla kaple zrestaurována.

Miroslav Foltýn fot
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Kaple sv. Barbory

Hrad a zámek Grabštejn

4  liška bystrouška, kaple na grabštejně

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Mehl_ze_St%C5%99elic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Mehl_ze_St%C5%99elic
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Empora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Salzburg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Posledn%C3%AD_soud
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  NĚMÍ SVĚDKOVÉ ROMÁNSKÉ 
ARCHITEKTURY

Románské stavby patří k nejstarším dochovaným objektům 
u nás i v okolních zemích. Jedná se převážně o rotundy. Do-
chovaných a stojících je u nás asi 25 a zhruba stejný počet 
je i těch zaniklých.

Románský sloh se prosadil hlavně v 11.–13. století v  jižní, 
západní a střední Evropě. Rozvoj v architektuře i umění byl 
úzce spjat s christianizací společnosti a její poměrně velkou 
mobilitou. Věřící potřebovali prostory, kde by se mohli schá-
zet k pravidelným modlitbám. Preferované byly především 
dva typy staveb – rotundy a baziliky. Rotunda je jednoduchá 
stavba kruhovitého půdorysu s jednou či více apsidami, někdy 

ještě s věží. Byly známy již ve starověku a Římané je používali 
většinou jako hrobky. Křesťané je stavěli především k uctění 
památky svatých. V románském stylu byly postaveny i kláštery 
či hrady. Typickým znakem je půlkruhový oblouk, masivní zdi 
a sloupy z kamene, sdružená úzká okna oddělená sloupky 
a valená klenba. Vchody byly zdobeny uměleckými portály. 
Mezi nejznámější rotundy patří např. rotunda sv. Jiří na Řípu, 
sv. Kateřiny ve Znojmě či sv. Longina nebo sv. Martina v Praze. 
Ovšem nejstarší stojící stavbou u nás je rotunda sv. Petra 
a Pavla na Budči. Ta patří ještě do předrománské architektury. 
Příklady zaniklých staveb jsou např. rotunda sv. Víta na Praž-
ském hradě, rotunda sv. Klementa na Levém Hradci či nedávno 
objevené základy rotundy sv. Václava na pražské Malé Straně.

Alice Braborcová

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě
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  VALDŠTEJN – HRAD MARKVARTICŮ 

K jeho založení došlo koncem 13. století na pískovcových blo-
cích na okraji Hruboskalského skalního města. Zakladateli 
hradu byli Markvarticové, kteří mu dali podle tehdejšího 
zvyku německý název Waldenstein, který mezi prostým 
lidem později zobecněl na zjednodušené Valdštejn. 

Markvarticové, patrně Jaroslav z Hruštice nebo jeho syn Zdeněk, 
hrad zbudovaný v letech 1260–1280 přijali za rodové sídlo a za-
čali užívat přídomek páni z Valdštejna. V 15. století přešel hrad 
do držení pánů z Vartemberka a po dobytí Turnova Janem Žiž-
kou (1424) do správy husitských pánů. V roce 1431 patřil Rameši 

z Hrádku a po roce 1436 husitskému hejtmanu Janu Čapkovi ze 
Sán. Následující dva roky patřil Čapkově dceři Žofii, jejímu choti 
Janu Talafúsovi a Soběslavu Mrzáku z Miletínka. Vlastnický ná-
rok si stále činil i Jindřich z Vartemberka. Neurovnané vlastnické 
poměry umožnily koncem 30. let 15. století zmocnit se hradu 

loupeživým rotám, které odtud vyhnala roku 1440 až zemská 
hotovost. Od 16. století hrad pustl a počátkem století 18. se stala 
zřícenina útočištěm poustevníků. V roce 1772 vznikla ve střední 
části areálu kaple sv. Jana Nepomuckého a součástí barokních 
úprav byl i přístupový most. Dnešní most pochází z poloviny 
19. století a je osazen sochami sv. Ludmily, Josefa, Václava, Víta, 
Jana Nepomuckého, Ivana, Vojtěcha a Prokopa. 

-mf-

Dnešní podoba zříceniny hradu Valdštejn

Romantická část hradu

www.kampocesku.cz hrad valdštejn, románská architektura  5



1. 6. 1142 (875 let)
Silné vojsko Konráda Znojemského vtrhlo do Čech, 
s  vojskem Vladislava II. se střetlo nedaleko Čáslavi. Po po-
čátečním vyjednávání bylo Vladislavovo vojsko poraženo. 
Konrád oblehl Pražský hrad, ten se však ubránil i přes požár 
kostela sv. Víta a kláštera sv. Jiří.

1. 6. 1817 (200 let)
Mechanik pražské polytechniky Josef Božek veřejně 
předvedl svou parní loď na Vltavě u Císařského mlýna 
v Bubenči. Loď byla dlouhá 13 metrů a široká skoro 3 metry 
a byla poháněna parou pomocí zalomeného hřídele na dvě 
lopatková kola. 

1. 6. 1817 (200 let)
V někdejší rakouské monarchii byly zavedeny poštovní 
schránky. Stály u poštovních úřadů a sloužily pro odesílání 
vnitrostátních zásilek, které platil příjemce. Větší obliby se 
dočkaly po roce 1850 se zavedením poštovních známek.

3. 6. 1897 (120 let)
Narodil se Václav Kubásek, český filmař, herec, scenárista 
a režisér, jeden z průkopníků a zakladatelů moderní 
československé kinematografie. Mezi jeho nejvýznačnější 
filmy patří např. Svítání, Láska a lidé, Naši furianti, Železný 
dědek nebo Milujeme. V letech 1954–1960 se podílel na 
vzniku československé dabingové školy.

5. 6. 1932 (85 let)
Po 10 letech byl obnoven provoz lanovky na Petřín. 
Stavba nové lanovky, na níž se podíleli výhradně pražští 
dělníci, začala 4. listopadu 1931. Byly zbořeny obě původní 
stanice dráhy, demontovány kolejnice a rozebrány vozy. 
Dva nové vozy, opět vyrobené společností Ringhoffer, byly 
na dráhu usazeny 3. a 10. května 1932.  Na přelomu května 
a června probíhaly zkušební jízdy.

 z KALENDÁRIUM

1882
(135 let)

Antonín Procházka
* 5. 6. 1882
† 9. 6. 1945

český avantgardní 
malíř, grafik 
a ilustrátor

1907
(110 let)

Jan Patočka
* 1. 6. 1907

† 13. 3. 1977
český filozof

1912
(105 let)

socha K. H. Máchy 
na Petříně v Praze

16. 6. 1912
byla slavnostně 

odhalena

 MORD NA KARLŠTEJNĚ (620 let)

Těžko si dnes představit, že na „programu jednání vlády“ 
bude o přestávce vražda čtyř poradců premiéra. Dokonce 
i na drsné poměry středověku se neseběhla 11. června 1397 
v útrobách Karlštejna úplně běžná mela. 

Jan II. Opavský (hofmistr Václava IV.) a další vyšší šlechtici sdru-
žení od roku 1394 v panské jednotě nelibě nesli panovníkovo 
„nekralování“ a vzrůstající vliv jeho poradců z řad nižší šlechty. 
Cestou k úspěchu měla být inscenovaná situace bez přítomnosti 
krále, do které by byli o přestávce zasedání královské rady povo-
láni Purkart Strnad z Janovic, Štěpán z Opočna, Štěpán Poduška 
z Martinic a velkopřevor řádu johanitů Markolta z Vrutice. Jan 
II. Opavský pak po vznesení krátkého obvinění osobně zavraždil 

Purkarta Strnada, zbylí tři odešli ze světa rukou Jana z Michalo-
vic, Bohuslava ze Švamberka a Boreše z Rýzmburka. Mimořád-
nou událost králi vysvětlili jako zabránění spiknutí. Král označil 
později oběti za zrádce. Vražda králových „milců“ a jeho pozdější 
dvojí zatčení jsou nejjasnějšími momenty odporu panské jedno-

ty proti Václavu IV. Zajímavostí, která však nepřekvapí, je, že se 
v pozadí často pohybovali také králův bratranec Jošt (markrabě 
moravský) a bratr Zikmund, kteří tak řešili své mocenské zájmy 
v rodině Lucemburků. Inu, král Václav IV. to neměl jednoduché.

-babok-
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Historická podoba hradu před Mockerovou přestavbou, foto: František Fridrich 
(1870)

Současná podoba hradu Karlštejn

6  kalendárium, mord na karlštejně



7. 6. 1877 (140 let)
Narodil se prof. Dr. Václav Libenský, zakladatel české kar-
diologie, vyšetřovacích a léčebných ústavů v Poděbradech. 
Jednalo se o první vědecký balneologický ústav v teh-
dejší Československé republice. Libenského zásluhou se 
Poděbrady specializují na léčení chorob srdce a oběhového 
ústrojí. 

9. 6. 1627 (390 let)
Ferdinand III. byl zvolen českým králem, korunovace 
proběhla 27. 11. 1627. Byl třetím synem císaře Ferdinanda 
II. Otec ho nechal korunovat uherským králem v roce 1625, 
českým králem 1627 a římským králem 1636. Byl horlivým 
katolíkem. Údajně však neměl rád jezuity, ačkoliv byl jimi 
vychován.

12. 6. 1932 (85 let)
Narodil se Jiří Pištora, významný český básník, fejetonista 
a literární kritik. V šedesátých letech Pištora pracoval v ad-
ministrativě Svazu spisovatelů, byl i redaktorem časopisu 
Tvář. Vydal sbírky Hodiny v řece, Země přibližných a Mezery 
v paměti. 

14. 6. 1897 (120 let)
Narodil se Mikuláš z Bubna-Litic. Byl to český šlechtic 
a politik. Za 1. světové války sloužil v rakousko-uherské 
armádě u dragounů. Od 3. února 1940 zastával funkci 
ministra zemědělství Protektorátu Čechy a Morava ve vládě 
Aloise Eliáše. Vládní portfolio si udržel do ledna 1942. 

18. 6. 1882 (135 let) 
Na Střeleckém ostrově se konala „Jubilejní slavnost 
Sokola Pražského“, jejíž součástí byl i průvod Prahou. 
Tato slavnost měla v široké veřejnosti mimořádný ohlas 
a pro sokolské hnutí byl tento úspěch povzbuzením k další 
činnosti. Po krizi v sedmdesátých letech obnovil jeho spole-
čenskou autoritu a urychlil další vzestup.

1912
(105 let)

Vít Nejedlý 
* 22. 6. 1912
† 2. 1. 1645

český skladatel, 
dirigent, publicista, 

redaktor a muzikolog

1917 
(100 let) 

Josef Kainar
* 29. 6. 1917

† 16. 11. 1971
český básník, 

dramatik, překladatel 
a výtvarník 

1922 
(95 let)

lanová dráha na 
Letnou v Praze

24. 6. 1922
byla zrušena
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  VÁCLAV II. A JEHO KORUNOVACE (720 let)

Václav II. se při své korunovaci českým králem 2. června 
1297 držel hesla „dohnat a předehnat“, míněno ve srov-
nání s korunovací jeho otce Přemysla Otakara II. Praha se 
po dlouhých přípravách diplomatických (souhlas papeže 
Bonifáce VIII.) a organizačních stala na čtyři dny „pupkem“ 
Evropy a doslova praskala ve švech.

Sama korunovace v Chrámu sv. Víta byla velkolepou událostí, 
na kterou se sjeli všichni hodnostáři tehdejšího křesťanského 
světa. Václav vládnoucí od roku 1283 byl při okázalém obřadu 
korunován mohučským arcibiskupem Gerhardem společně 
se svou manželkou Gutou (Jitkou) Habsburskou. Kronikáři 

v  neobvykle přesných obrazech vylíčili slavnostní králův 
oděv – plášť z flanderského sametu a indického hedvábí se 
zlatými plíšky a drahokamy, obrovské množství lidí v Praze 
a velká ležení stanů v jejím okolí. Popsali speciální provizorní 
palác v prostoru dnešního Smíchova, nákladné hostiny nebo 
dřevěné „vínovody“ k obecnému blahu. Součástí oslav bylo na 
druhý den pasování 240 rytířů a položení základního kamene 
Zbraslavského kláštera. Ironií osudu bylo, že o sedm let poz-
ději byly do téhož kláštera uloženy královy ostatky k posled-
nímu odpočinku. Smutnou dohru měla i blyštivá korunovace. 
O 14 dní později manželka krále Václava nečekaně umírá.

-liban-
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8  sochy

  KONTROVERZE, ČI UMĚNÍ?  
KRÁSA, ČI OŠKLIVOST?

Tvůrčí svoboda, která u nás v posledních desetiletích na-
stala, přináší do veřejného prostoru i značně kontroverzní 
a odvážná díla. Můžeme se nad nimi pohoršovat, psát petice 
pro jejich odstranění, nebo si jich prostě nevšímat. Je to jen 
na nás.

Nejvíce děl, která vyvolávají vzrušené debaty, se přirozeně nachází 
v našem hlavním městě. Počínaje sochami a objekty Davida Čer-
ného přes díla Jaroslava Róny, Jiřího Davida, pomníky na Klárově 

či Smíchově až po sochy od Anny Chromy. Některé podle názoru 
veřejnosti či odborníků hyzdí, jiné zdobí a některé nakonec máme 
i rádi. Bez miminek od Davida Černého by Žižkovská věž byla už 
jaksi neúplná. Další díla od tohoto sochaře jsou umístěna třeba 
v Hergetově cihelně na Malé Straně nebo v pasáži Lucerna. 
Ovšem nejen v Praze vznikají nechtěná či sporná díla. V České Tře-
bové vyvolala vášnivou debatu socha stavitele železnic Jana Per-
nera, která je umístěna před dopravním terminálem. Rachitická 
socha nakonec na svém místě zůstala. V Hradci Králové najdeme 
také několik sochařských děl, která vzbudila veřejnou polemiku. 
Sousoší dvou figur, mužské a ženské, umístěné v Jiráskových sa-
dech u soutoku řek Labe a Vltavy od umělce Josefa Škody, bylo 
dokonce ve své době nařčeno z pornografie. Bronzová alegorická 
socha se po přemístění do venkovního prostoru v roce 1934 najed-
nou zdála nevhodná, zvláště z hlediska mravní výchovy mládeže. 
Dnes se můžeme nad takovým postojem již jen pousmát. V roce 
2010 byla instalována na náměstí Svobody socha někdejšího 
úspěšného starosty města Františka Ulricha. Dílo sochaře Stani-
slava Hanzíka od počátku provázely neshody radních i památká-
řů. V podstatě nepovedená socha stála na svém místě jen devět 
měsíců a od té doby leží ve skladu technických služeb. V letošním 
roce se opět začalo jednat o jejím novém umístění. 

Podíváme se i na jih Čech a do moravských měst. V Českých Budě-
jovicích jistě nejásají nad skulpturou jednoho z nejvýznamnějších 
panovníků Přemysla Otakara II. Dar městu od sochaře Františka 
Postla však kritizují především odborníci, obyvatelé ji zřejmě při-
jali za svou.  Další historickou postavu ztvárněnou výtvarníkem 
Jaroslavem Rónou najdeme na Moravském náměstí v Brně. Socha 

markraběte Jošta vzbudila hned od začátku velmi rozporuplné re-
akce. Místní ji dokonce překřtili na „brněnskou žirafu“ či „trojského 
koně“.  V Ostravě zase rozdělila laickou i odbornou veřejnost socha 
koně s vozíkem nazvaná Pocta hornictví. Po umístění v blízkosti 
magistrátu byla označena za kýč a jinými zase za unikátní dílo. 
Je pravda, že Pařížanům se původně také nelíbila ta škaredá ko-
vová věž u Seiny. Takže na naše novodobé ozdoby měst si možná 
také postupně zvykneme a kdo ví, třeba je jednou budeme po-
kládat za jejich symboly.

Alice Braborcová
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 zrozhovor
  HANUŠ BOR: ŠEDESÁTÁ LÉTA JSOU 
FENOMÉN

Herec Hanuš Bor je již deset let členem souboru Městských 
divadel pražských. Diváci jej mohou vidět na prknech di-
vadel ABC a Rokoko v divácky úspěšných inscenacích Pan 
Kaplan má třídu rád, Evžen Oněgin nebo Bedřich Smetana:  
The Greatest Hits. Co jej čeká do konce divadelní sezony 
a jaké má plány na prázdniny?

Jak vzpomínáte na své profesory z DAMU Václava Vosku 
a Vlastu Fabiánovou?
Na Vlastu Fabiánovou i Václava Vosku vzpomínám velmi rád, 
s obdivem. Václava Vosku jsem při svých studiích potkal vlastně 

náhodou, protože 
na DAMU učil jen 
v  období čtyř let, 
kdy jsem zde stu-
doval také já. Navíc 
jsem měl i to velké 
štěstí, že si mě vy-
bral jako jednoho 
ze čtyř studentů do 
jedné ze svých pra-
cí. Potkával jsem se 
s ním i v Komorním 
divadle v  Dürren-
mattových Fyzicích, 
kdy on hrál jednu 
z  hlavních postav 
a já jsem se bě-
hem let „prohrál“ 
postavami všech 

jeho tří synů. Paní Fabiánová i pan Voska byli velmi rozdílní. Za-
tímco ona byla emotivní, on byl praktik, který dokázal jemnými 
a vtipnými poznámkami sdělit člověku, co od něj přesně chce. 
I poté, co jsem dokončil studia na DAMU a Fyzikové v Komorním 
divadle skončili, jsem se s oběma tak úplně nerozloučil. Provázel 
mě především jejich hlas z nejrůznějších nahrávek, dnes by se 
řeklo audioknih. A vzpomínám na ně i teď, když sám učím na 
soukromé konzervatoři.

Prošel jste celou řadou divadelních scén. Na kterou z nich 
nejraději vzpomínáte?
Vybrat jen jednu scénu, jedno divadlo, na které bych vzpomínal 
nejraději, je hodně těžké. Krásné vzpomínky, možná nejkrásnější 
ze všech, mám na 17 let strávených v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, 
kde jsem po DAMU nastoupil do angažmá. Potkal jsem se tam 
s celou řadou skvělých kolegů, zahrál jsem si spoustu krásných rolí. 

Navíc Liberec je krásné město a samotná budova na vás dýchne 
zvláštní atmosférou. Před nedávnem jsem měl možnost se sem 
vrátit jako host, a bylo to moc příjemné setkání nejen s kolegy, se 
kterými jsem začínal, ale i s některými diváky z té doby. Velice rád, 
a snad mi to ostatní divadla odpustí, vzpomínám na rok strávený 
v loutkohereckém Divadle Alfa v Plzni. Tam jsem se během hodně 
krátké doby musel naučit vodit i klasické marionety a potkal jsem 
tam skvělou partu lidí, se kterými se setkávám dodnes.

Za několik dní bude mít premiéru v Divadle ABC hudební 
komedie 60‘s aneb Šedesátky. Jak prožíváte zkoušení této 
inscenace?
Pro mě je tohle zkoušení hodně zajímavé, protože šedesátá léta 
a třeba Rolling Stones, Beatles a další, a nejen oni jsou opravdu 
nesmrtelní. Na rozdíl od mých mladších kolegů jsem tu dobu jako 
kluk zažil. I přes-
to, že jsem byl 
opravdu velice 
mladý, tak jsem 
mohl alespoň 
trochu nasát tu 
atmosféru rela-
tivní svobody. 
Možná právě 
proto mám po-
cit, jako by mi 
hlavní role Karla 
byla napsaná 
přímo na tělo. 
A jak prožívám 
tohle období 
zkoušení? I  po 
těch letech u di-
vadla poslední 
dny před premi-
érou prožívám podobně a stejně intenzivně. Díky dlouholetým 
zkušenostem je to sice s nervozitou trochu lepší než v začátcích 
mojí divadelní kariéry, ale i tak se jí asi nikdy úplně nezbavím. 
S kolegy zkoušíme celou inscenaci, takže v divadle teď trávím 
opravdu hodně času, ale na červnovou premiéru se už moc těším. 
A doufám, že se bude líbit i divákům.

Blíží se divadelní prázdniny. Budou pro Vás nadcházející 
týdny odpočinkové, nebo se ponesou spíše v pracovním 
duchu?
Letošní léto bude pro mě pracovní i odpočinkové. Už osmým 
rokem hrajeme na Letních shakespearovských slavnostech Ve-
selé paničky windsorské. Volné dny bych chtěl strávit s rodinou 
a doufám, že si najdu i čas na svůj oblíbený sport, tenis, a také 
vyrazíme objevovat krásy naší země.

Pro redakci připravila Zuzana Vernerová

V+W Revue, foto © M. Tomešfoto © A. Hrbková
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 zredakce zve
 MUZEUM DIAMANTŮ V PRAZE
Příběh nejvzácnějšího drahokamu

V centru Prahy najdete jedinečnou expozici, která vám při-
blíží příběh nejvzácnějšího kamene od jeho vzniku, těžby, 
opracování, broušení až po třídění. Samozřejmě včetně 
jeho zpracování do podoby úchvatných šperků současnos-
ti. Diamond Museum Prague je jediným muzeem diamantů 
ve střední Evropě. V  nové expozici nabízí návštěvníkům 
setkání se světovými nalezišti diamantů, s historií těžby, 
seznámí je se všemi nástroji a nářadím, které jsou potřeba 
pro opracování drahokamů.

Hned u vchodu do expozice uvidíte litinový horizontální rotující 
disk, na kterém dodnes probíhá broušení diamantů. Většinou se 
brousí kulatý briliantový výbrus, který má 57 plošek neboli faset.  
A dále vás čeká cesta dávnou minulostí drahých kamenů, jejichž 
stáří se odhaduje na 3,5 miliardy let!

Dozvíte se i to, jak poznat ten nejvzácnější diamant. Zásadní kri-
téria kvality jsou čtyři, říká se jim 4C: carat, clarity, colour a cut 
– tedy váha, čistota, barva a brus. Člověk přitom může ovlivnit jen 
jedno kritérium a tím je brus. Těšit se můžete i na napodobeniny 
nejvzácnějších diamantů, například Pigot, který byl jako jediný 
slavný diamant úmyslně zničen, Horu světla (Koh-i-Noor), který 

je součástí koruny královny Elizabeth, nebo Velký Mogul, čtvrtý 
největší nalezený diamant. Každý z těchto diamantů má svůj 
nezapomenutelný příběh! 
Stejně jako v ostatních muzeích diamantů ve světě, i v Praze se 
můžete nechat okouzlit pohledem na solitérní vybroušené kame-
ny nebo na hotové šperky. Ty vznikají v profesionálních dílnách 
v Izraeli. Vystavené šperky z několika kolekcí stejně jako solitérní 
kameny můžete zakoupit v Diamond Shop Prague, který se na-
chází u východu z muzea.

Návštěvu muzea diamantů ocení všichni milovníci historie, řeme-
sel a šperků.  Expozice je určena jak pro individuální návštěvníky, 
tak pro rodiny s dětmi, školní exkurze i skupiny. 
Otevřeno je každý den od 10 do 19 hodin, muzeum najdete 
v ulici Široká 4, Praha 1. Skupinové prohlídky je nutné rezer-
vovat předem na tel. 222 313 754 nebo na e-mailové adrese 
info@diamondmuseum.cz.

Pro redakci připravilo Diamond Museum Prague

Diamond Museum Prague

Diamond Museum Prague

Diamond Museum Prague

Diamant Velký Mogul
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 zknižní tipy
  VELKÁ KNÍŽKA PRAHA PRO MALÉ 
VYPRAVĚČE
Libor Drobný

Toto není jen tak nějaká obyčejná obrázková kniha o Praze. Je 
speciální!  Je velká a plná obrázků nejznámějších pražských míst, 

která znají turisté z celého 
světa. Najdete v ní Karlův 
most, Malostranské ná-
městí, Staroměstské ná-
městí a Stromovku.  Každé 
její otevření přináší nové 
objevy a dobrodružství. 
A když se podíváte blíže, 
uvidíte, že kniha ukrývá 
mnoho příběhů! Jejich 
pokračování a spoustu 
nových si společně s dětmi 
určitě vymyslíte sami. Vaše 

děti možná ještě neumí číst písmenka, ale tvořit zajímavé příběhy 
zvládnou určitě. Hurá do toho!
cena: 199 Kč
www.presco.cz

  TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY
Prevence Alzheimerovy choroby a dalších 
závažných onemocnění
Jitka Suchá, Eva Jarolímová

Stále více se dnes hovoří o stárnutí populace, prodlužování délky 
života, ale i s věkem se zvyšujícími riziky nejrůznějších onemocně-

ní. Lidé se touto tematikou 
zaobírají čím dál více, ať už 
kvůli sobě samým či kvůli 
svým blízkým. Problema-
tikou kondice paměti a je-
jího udržování se zabývá 
tato nová kniha naklada-
telství Edika. Je zaměřena 
na tématiku procvičování 
paměti a dalších kognitiv-
ních funkcí jako je slovní 
zásoba, koncentrace po-

zornosti, logika, kreativita, zrakově-prostorové schopnosti a to ze-
jména u seniorské populace. Po úvodní teoretické části, následuje 
část praktická s konkrétními úkoly na procvičování rozdělených 
dle toho, jaká kognitivní funkce je převážně procvičována. V knize 
nechybí ani klíč k řešení úloh.
cena: 199 Kč
www.albatrosmedia.cz

  BYLINKY – LÉČIVÁ MOC PŘÍRODY
Jarmila Mandžuková

Jedinečná kniha o léčivých bylinkách přibližuje fascinující moc 
a kouzlo přírodního léčitelství. V tomto přehledně uspořádaném 

lexikonu objevíte 
léčivou sílu bylinek 
a  jednoduché ná-
vody na to, jak je 
správně použít k léč-
bě nejběžnějších 
nemocí. Jde o velmi 
cenné a účinné rady 
na cestě za znovu-
nabytím ztraceného 
zdraví a povzbuze-
ním vitality. Využijte 
síly přírody! Využijte 
zázračnou moc léči-
vých bylinek a vnes-
te je do svého života!

cena: 249 Kč
www.brana-knihy.cz

  SVŮJ VŮZ I PLUH VEĎ PŘES KOSTI 
MRTVÝCH
Olga Tokarczuková

Román by bylo možno označit za „morální thriller“. Hlavní hrdin-
kou příběhu je Jana Dušejková, stavební inženýrka, která si musí 

vydělávat na živobytí 
jako učitelka angličtiny 
na škole v Kladské kotlině 
na česko-polském pome-
zí. Její vášní je astrologie 
a nadevše miluje zvířata. 
Snaží se je chránit, boju-
je proti lidem, kteří jim 
ubližují. Patří k  okruhu 
nadšených čtenářů ang-
lického básníka Williama 
Blakea (název knihy je 
citát z jeho básně). Jed-
noho dne je Janin soused 
nalezen mrtvý. Následuje 

další vražda a pak další… Pytláci i významní členové společnosti 
záhadně umírají. Jen zvířata jsou němými svědky. Hrdinka o těch-
to vraždách něco ví, policie ji však neposlouchá… Podle knihy 
Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých natočila film renomovaná 
režisérka Agnieszka Holland – pod názvem Přes kosti mrtvých je 
právě nyní uváděn i v českých kinech.
cena: 269 Kč
www.hostbrno.cz

www.kampocesku.cz knižní tipy  11



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 ČERVNU 2017 
2. 6. / pá
ZÁVISTI NA VZDOR. Procházka po Valdštejnské 
zahradě – zásady barokní zahradní architektury. 
Albrechta z Valdštejna známe všichni jako nej-
většího pobělohorského kořistníka a vojevůdce 
císařských vojsk za třicetileté války. Ale jaký byl 
doopravdy člověk? Do jaké rodiny se narodil? 
Jaké bylo jeho dětství a mládí? Kde vyrůstal? 
S kým se oženil? Jak zněl jeho slavný horoskop 
od Jana Keplera? Proč si ho pamatujeme ja-
ko zrádce? Ale hlavně – jaký byl hospodář? 

Budete překvapeni – svá panství zveleboval, 
pečoval o chudé a nemocné, zřizoval školy, 
dbal na čistotu ulic a novou výstavbu a za-
sloužil se o chov koní. Jeho stavební činnost 
nemá mezi českými šlechtici obdobu. Víte, jaké 
heslo si nechal razit na svých mincích? Začátek 
akce v 16:00 před Valdštejnským palácem na 
Valdštejnském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

3. 6. / so
Z POHOŘELCE DO ZAHRADY KINSKÝCH. 
Pojďte s námi na vycházku, během které se se-
známíme s jedním z nejstarších osídlených míst 
dnešní Prahy – Pohořelcem a během našeho 
putování do Zahrady Kinských si budeme vy-
chutnávat jedinečné výhledy na město! Na jed-
né straně se tulí domky k hradbě Strahovského 
kláštera a na druhé straně se nacházejí rozlo-
žité paláce s podloubím. Prolíná se zde historie 
se současností a upravená vyhlídka u sochy 
Panny Marie z exilu poskytuje jedinečný po-
hled na Prahu, rozloženou v širokém zvlněném 
terénu. Na příkladu technických památek na 
vrcholu Petřína, si připomeneme rozvoj prů-
myslu a celkový rozmach národního a spo-
lečenského života v českých zemích koncem 
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19. století. Začátek akce v 10:00 na zastávce 
tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“. Cena 120/80 Kč 
(%). Marie Hátleová 

PODÉL ČERTOVKY. S největší pravděpodobnos-
tí uměle vytvořená strouha, která kdysi nahá-
něla vodu na kola funkčních mlýnů, dala nejen 
vzniknout ostrovu Kampa, ale skýtá také mnohá 
romantická zákoutí. Přejdeme přes všechny její 
můstky a na jejím levém břehu si připomeneme 
četné palácové i měšťanské stavby, ale i osob-
nosti spojené s touto lokalitou. Dozvíte se také 
něco z historie mlynářského řemesla a vodnic-
ké chásky. Naši pouť zakončíme na nádvoří 
Hergetovy cihelny, odkud je pěkný výhled na ústí 
Čertovky. Začátek akce ve 14:30 u stanice tram. 
12, 20, 22 „Újezd“ (ve směru od Malostranského 
náměstí). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Zavítáme do interiérů radnice po zavírací do-
bě. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, 
navštívíme středověké síně i novodobé repre-
zentační sály radnice a nakoukneme i do útrob 
mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme 
figury apoštolů. Komentovanou prohlídku s roz-
šířeným výkladem zakončíme pod povrchem 
radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém román-
sko-gotického podzemí. 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 250 Kč. Filip Mašek

4. 6. / ne
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. Mgr. Zuzana Pavlovská

Z CHUCHLE DO CHUCHLE. Procházka re-
zervací Chuchelský háj k poutnímu kostelu 
sv. Jana Nepomuckého kolem přírodního útvaru 

Homolka, kde zkameněliny sbíral už Joachim 
Barrande, až do Velké Chuchle. Pěší trasa cca 
5 km. Začátek akce ve 14:30 na zastávce aut. 
č. 172, 241, 244, 318 „Malá Chuchle“ ( jede od 
stanice „Smíchovské nádraží“). Cena 120/80 Kč 
(%). Pavla Lešovská

PRAŽSKÉ MOSTY I. Opakování akce z podzimu 
2016 doplněné o nové informace. Vycházku za-
hájíme u železničního mostu na Výtoni a pokra-
čovat budeme mostem Palackého. Kromě mostů 
se budeme věnovat také zdejším významným 
stavbám a známým osobnostem, které v této 
oblasti žily. Začátek akce v 15:00 před budovou 
Podskalské celnice na Výtoni (naproti zastávce 
tram. č. 2, 3, 7, 17, 21). Cena 120/80 Kč (%). Šárka 
Semanová

5. 6. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Na Malé Straně 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v posledním době zkultivovány. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek ak-
ce v 16:00 u Malostranské mostecké věže (ve 
směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada 
Racková

6. 6. / út
PRAHOU REFORMAČNÍ. Vycházka po Starém 
Městě do míst, která připomínají období české 
reformace: od kostela U Salvátora až ke klášteru 
sv. Anežky České. Začátek akce v 16:00 před 
domem U Kamenného zvonu. Cena 120/80 Kč 
(%). Alexandra Škrlandová

7. 6. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Opakování vy-
cházky z 5. 6. 2017. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou‑
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 16:00 u Malostranské mostecké věže (ve 
směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada 
Racková

10. 6. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Více informací 
naleznete na konci programu!

pozvánka Prague City Tourism  13



NORDIC WALKING: Z PÍSNICE PŘES TOČNOU 
DO KOMOŘAN. Profesionální instruktor této tzv. 
aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vy-
cházkou vysvětlí a předvede základ správné-
ho provozování „Nordic Walking“. Upozorní na 
časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro 
všechny věkové kategorie. Do přírodního parku 
Modřanská rokle – Cholupice, rozkládajícího se 
při jižní hranici Prahy, se následně vydáme z nej-
starší části obce Písnice, která je dnes součástí 
katastru Praha – Libuš. V Písnici po původní tvrzi 
zůstalo do dnešních dnů pouze vyvýšené mís-
to, ale statek z r. 1491 po několika kompletních 
rekonstrukcích slouží jako jezdecký klub. Naše 
cesta povede kolem rybníčku Kálek do Cholupic 
a dále bude směřovat k letišti Točná, které bylo 
pro bezmotorové sportovní létání otevřeno již 
v roce 1946. Putování ukončíme v Komořanech, 
které jsou známé zejména jako sídlo Českého 
hydrometeorologického ústavu. Zapůjčení holí 
na místě po dobu instruktáže a vycházky za 
poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstu-
penku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – 
omezený počet účastníků. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na 
stanici autobusu č. 113 „Písnice“ ( jede od stani-
ce metra C „Kačerov“). Cena 120/80 Kč. Marie 
Hátleová 

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

CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY. Vycházku 
zahájíme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět 
o nepříliš voňavé historii tohoto místa a o tom, co 
nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme 
částí Židovského města kolem Pinkasovy sy-
nagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zva-
nou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější 
Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout 
Prahy změnila k nepoznání. Vzpomeneme na již 
neexistující kostelík sv. Valentina nebo nesmírně 
cennou Andělskou kolej, jejíž stavba padla za 
oběť pražské asanaci. Dále se přesuneme na 

nejvýznamnější náměstí Starého Města a vy-
cházku zakončíme u objektu Karolina. Začátek 
akce ve 14:00 na náměstí Jana Palacha u hlavní-
ho vchodu do budovy Rudolfina. Cena 120/80 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

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

ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s ná-
mi objevovat krásu i zákoutí zahrad Pražského 
hradu! Začneme Královskou zahradou, kde 
se majestátně vyjímá renesanční letohrádek. 
Podíváme se také do Jeleního příkopu, kde si 
povíme, k čemu původně sloužil. Areálem sa-
motného hradu následně projdeme k unikátní-
mu Býčímu schodišti, abychom mohli obdivovat 
i zahrady na opačné straně Pražského hradu. 
Začátek akce v 15:30 u zpívající fontány vedle 
Královského letohrádku (nejbližší zastávka tram. 
č. 22 „Královský letohrádek“ – naproti vchodu 
do Královské zahrady). Cena 120/80 Kč (%). 
Marcela Smrčinová 

PARKY A USEDLOSTI PRAHY 6 NA 
VOZÍTKÁCH SEGWAY. Během vycházky se 
seznámíme s bývalými usedlostmi Kajetánka, 
Spiritka, Ladronka, navštívíme oboru a letohrá-
dek Hvězda, prohlédneme si Břevnovský klášter 
včetně interiéru kostela sv. Markéty a nádherné 
klášterní zahrady. Výlet nás zavede i do staré 
zástavby Střešoviček, která jakoby z oka vy-
padla Novému světu na Hradčanech. Vzhledem 
k délce prohlídky výlet absolvujeme na vozítkách 
Segway. POZOR! – omezená kapacita na 20 
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vychá‑
zek! Jízda na vozítkách Segway není vhodná 
pro těhotné ženy a děti do 8 let! Nutná 
odpovídající sportovní obuv. Doba trvání ak‑
ce cca 3 hodiny. Začátek akce v 15:00 v ulici 
Zátopkova (Mezi Strahovským stadionem a NH 
Car Škoda). Jednotná cena 200 Kč. Průvodci 
Segway Experience
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www.praguecitytourism.cz

Váš partner v Praze

Nabízíme:
– kompletní informační servis
– průvodcovské služby
– vstupenky a Prague Card
– Pražské vycházky
– informační centra:

Staroměstská radnice
Můstek
Václavské náměstí
Letiště Praha

– a mnoho dalšího na www.prague.eu 



12. 6. / po
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. 
Tentokrát prozkoumáme pražské průchody 
kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme 
především ty prvorepublikové. Ukážeme si ta-
ké místa, kde sice už dnes průchody nena-
jdeme, ale můžeme si udělat představu, jak 
se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. 
Pokračování cyklu další samostatnou částí. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodej vy-
cházek. Začátek akce v 16:30 před budovou 
Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město). 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

14. 6. / st
BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní sym-
bolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby 
hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení 
dokonale souzní s umělcovou představou chrá-
mu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. 
V expozici Galerie hlavního města Prahy si 
připomeneme osobnost svébytného českého 
umělce a náboženského myslitele i zde 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 120/80 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

17. 6. / so
NEJEN ZA VILAMI „TROJANŮ“. Pražská Troja 
není jen ZOO, zámek a usedlosti, od konce 19. st. 
zde vznikla i celá řada zajímavých vil. Mezi 
jejich autory najdeme Adolfa Benše, Otakara 
Novotného, Josefa Fuchse, Ernsta Mühlsteina, 
Victora Fürtha a další významné architekty. 
Zajímavý je i zbytek Rybářů, původní vesnic-
ké zástavby na vltavském břehu. Začátek akce 
v 10:00 na stanici autobusu č. 112 „Kovárna“ 
( jede od stanice metra C „Holešovice“). Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlav-
ního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 
13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním ves-

tibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT)

HOLEŠOVICE. Kdysi zanedbaná a opomíjená 
čtvrť Prahy patří v posledních několika letech 
k rychle se rozvíjejícím a žádaným lokalitám 
města. Projdeme se Pražskou tržnicí, zjistíme, 
kde byla První továrna na vodoměry, objevíme 
další kdysi slavné tovární a řemeslné provozy, 
podíváme se na využití Měšťanského pivovaru 
i na moderní architekturu tzv. Mariny. Zjistíte, 
že dnešní Holešovice ukrývají nejedno pře-
kvapení. Začátek akce v 16:00 před hlavním 
vchodem do Pražské tržnice z Bubenského 
nábřeží. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava 
Nováková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek 
akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
Bc. Antonín Baloun

18. 6. / ne
DO POKLADNICE ZA DIAMANTY. Akce pro 
děti. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky 
Prahy“ II. Více informací na konci programu 
nebo na www.prazskevychazky.cz.

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlíd-
ka klášterního areálu včetně barokní baziliky 
sv. Markéty, románské krypty a budovy pre-
latury. POZOR! – omezený počet účastníků na 
35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. 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

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.
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20. 6. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Opakování vy-
cházky z 5. 6. 2017. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou‑
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 16:00 u Malostranské mostecké věže (ve 
směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada 
Racková 

ALOIS ELIÁŠ – MUŽ, KTERÝ ZŮSTAL VĚRNÝ 
SVÝM ZÁSADÁM – PŘEDNÁŠKA. V červnu ro-
ku 1942, tedy před 75 lety, byl popraven generál 
Alois Eliáš, jedna z nejzajímavějších postav české 
historie 20. století. Ačkoli to původně neplánoval, 
profesní život zasvětil armádě. Připomeneme si 
jeho životní osudy nejen v souvislosti s událostmi 
válečnými. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

21. 6. / st
PROCHÁZKA STARÝM PROSEKEM 
S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. VÁCLAVA. 
Vycházka připomene lokalitu Proseka, který je 
dnes součástí Prahy 9 i zdejší nejstarší památku, 
původně románskou baziliku, kostel sv. Václava. 
Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela 
sv. Václava na Proseku. Cena 120/80 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

22. 6. / čt
HISTORIE I SOUČASNOST KAPUCÍNSKÉHO 
KLÁŠTERA. Během vycházky si prohlédneme 
kostel Panny Marie Andělské, proslulé jesličky, 
rajský dvůr nebo zrevitalizované klášterní za-
hrady. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy‑
cházek! Začátek akce v 15:30 před kostelem 
Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. 
Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspě-
vek na klášter 40 Kč/za osobu. Milada Racková 

BUBENEČSKÉ VILY. Historismus a secese na 
staré císařské cestě do Stromovky. Prohlédneme 
si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou 
a plastickou výzdobou, postavené významný-
mi architekty pro významné osobnosti – vily 
Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, 

Maškova, Náhlovského od architektů Zasche, 
Kouly, Jurkoviče, Ullmanna a Kotěry. Začátek ak-
ce v 16:30 na zastávce tram. č. 18, 20 „Chotkovy 
sady“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

24. 6. / so
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY. 
Dnes je Náměstí Republiky především rušnou 
křižovatkou a jednou z živoucích tepen měs-
ta. Nebylo tomu tak ale vždy, když se prostor 
dnešního náměstí nacházel v místech hradebního 
příkopu. S postupným rozšiřováním Prahy zde 
vzniklo mnoho významných budov, o kterých si 
budeme také vyprávět. Začátek akce v 10:00 
u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 
120/80 Kč (%). Šárka Semanová 

KDE BÝVALY STARÉ DEJVICE. V oblasti me-
zi Bořislavkou a Vítězným náměstím vznikala 
v meziválečném období čtvrť vil a řadových 
domů. Najdeme zde díla Josefa Gočára, Magdy 
Jansové, Jaroslava Čermáka a dalších architektů. 
Prohlédneme si zbytky Starých Dejvic, Státní 
reálné gymnázium od Evžena Linharta a skon-
číme v místech, kde stávala bývalá automatická 
telefonní ústředna Dejvice. Začátek akce ve 14:00 
na zastávce tramvaje č. 20, 26 „Na Pískách“. 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

OD BELGICKÉ AMBASÁDY K VELVYSLANECTVÍ 
ESTONSKÉ REPUBLIKY ANEB AMBASÁDY II. 
Tentokrát společně projdeme ulicí Valdštejnskou, 
kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, je zde 
i několik dalších okázalých šlechtických sídel, 
která dnes slouží jako velvyslanectví cizích 
zemí. Projdeme náměstím Velkopřevorským 
i Maltézským, abychom si představili paláce, kde 
dnes působí velvyslanectví zemí tak významných 
jako je Francie, Japonsko či Dánsko. Procházku 
zakončíme před domem se slavným domovním 
znamením, kde dnes sídlí velvyslanectví Estonska. 
Začátek akce ve 14:00 na zahradním prostranství 
stanice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
250 Kč. Mgr. Jindra Pisančiková
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25. 6. / ne
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 
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 11:00 před budovou 
Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). 
Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

ZA HISTORIÍ HOSTIVAŘE. Stará Hostivař před-
stavuje dochovaný soubor původní zástavby 
statků, mlýnů i bydlení domkářů. Původně ro-
mánský kostelík, který během vycházky také 
navštívíme, byl až do roku 2007 považován za 
běžný venkovský kostel. Restaurátorský průzkum 
však přinesl mimořádně cenný objev doposud 
neznámých fresek s hodnotou evropského vý-
znamu. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobus 
č. 177, 181 ,,Hostivařské náměstí“. Cena 120/80 Kč 
(%). Marie Hátleová

FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 20. STOLETÍ NA 
OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH II. Pokračování 
květnové vycházky po Olšanských hřbitovech 
nás zavede do jejich novější části. Vycházka 
Olšanskými hřbitovy VI-IX je věnována umění 
náhrobku a funerální plastice převážně první 
poloviny 20. století. Uvidíme architektonicky ře-
šené náhrobky od Jana Kotěry a řadu prací 
významných českých sochařů, Františka Bílka, 
Franty Úprky, Stanislava Suchardy nebo Otakara 
Španiela. POZOR – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním 
vstupem na Olšanské hřbitovy (naproti náměstí 
Jiřího z Lobkovic a zastávce tram. č. 5, 10, 11, 
13, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Adéla Klinerová

26. 6. / po
ZE STRAHOVA NA JÁNSKÝ VRŠEK. Vyhlídka od 
sochy P. Marie z exilu nabídne nádherný pohled 
na Prahu, ve Strahovské zahradě se zastavíme 
u pramene Sira Nicholase Wintona, povíme si o his-
torii Nemocnice pod Petřínem, o zahradě Cyrila 
Boudy, o trabantu na nožičkách a projdeme se 
romantickými uličkami Jánského vršku. Začátek akce 

v 16:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec“ (ve 
směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

27. 6. / út
JAK TO BYLO S POŠTOVNICTVÍM V ČECHÁCH 
– PŘEDNÁŠKA. Kudy vedly první poštovní tratě 
a jak poštu změnila Marie Terezie? Nejen ty-
to otázky zodpovíme a připomeneme během 
přednášky věnované historickému vývoji služby, 
která ovlivnila rozvoj mnoha lidských činností. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

28. 6. / st
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. 
Opakování vycházky z 12. 6. POZOR! – omeze-
ný počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodej vycházek. Začátek akce 
v 16:30 před budovou Burzovního paláce (Rybná 
14, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Pavla 
Lešovská 

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 pražskými 
Benátkami kolem pilířů mostu. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek ak-
ce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém 
náměstí, Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 
250 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

29. 6. / čt
NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. 
Po této procházce budete znát všechna nádvo-
ří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete 
si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. 
Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršo-
vaná kronika. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 19:30 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová 
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V ČERVNU 2017

10. 6. / so
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 ve 14:00 ve slavnostním vestibu-
lu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

11. 6. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku 
apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání 
městské rady za časů pana krále. Prohlédnou 
si starodávné síně a také sestoupí do hlubo-
kého podzemí radnice. Během prohlídky bu-
dou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti 
vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné 
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé 
osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před 
vstupem do Turistického informačního centra 
PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

18. 6. / ne
DO POKLADNICE ZA DIAMANTY! Vycházka 
z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy“ II. Více 
informací na www.prazskevychazky.cz. Navštivte 
s námi nejvýznamnější poutní místo Prahy a se-
znamte se s historií jeho založení! Uslyšíte slav-
nou zvonkohru, prohlédnete si Svatou chýši a na 
vlastní oči spatříte Loretánský poklad! Vhodné 
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé oso-
by). POZOR! – omezený počet účastníků na 
2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstu-
pem do objektu (Loretánské náměstí, Praha 1, 
Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do objektu 80 Kč/za osobu. 
(průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním po‑
čtem 50 účastníků ve skupině (není‑li 
uvedena jiná kapacita nebo neurčí‑li 
průvodce jinak). Přednost mají klienti  
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. 
Vstupné do objektu si hradí účastníci sa‑
mi. Snížené vstupné je poskytováno dě‑
tem do 15 let, studentům do 26 let, seni‑
orům nad 65 let, invalidům s průkazem 
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. 70/4). 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 vztahuje 
vždy na vstupenku vyšší hodnoty. 

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
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Předprodej na měsíc červen bude zahájen 
ve čtvrtek 25. května 2017 v 9:03 v eshopu 
a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) 
v Praze. Předprodej na zdvojené číslo červenec– 
–srpen bude zahájen v pondělí 27. červ‑
na 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 9:00–19:00

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

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

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 červen 2017 – listopad 2017 bude 
zcela uzavřena věž Staroměstské radnice, od 
prosince 2017 do dubna 2018 nebude přístupná 
radniční kaple a v období leden 2018 – červen 
2018 bude demontován pražský orloj. Jako ná-
hrada za uzavřenou vyhlídku z věže po dobu 
oprav v roce 2017 je automatickou součástí 
vstupenky do Staroměstské radnice výstup na 
věž Novoměstské radnice na Karlově náměstí.

PARKY A USEDLOSTI PRAHY 6 
NA VOZÍTKÁCH SEGWAY
V rámci červnového 
programu Pražské 
vlastivědy bychom 
Vás rádi pozvali 
na speciální vy-
cházku (projížďku) 
s využitím vozítek 
Segway, kterou bu-
deme konat v neděli 
11. června ve spoluprá-
ci se Segway Experience! 
Speciálně školení lektoři Vás nejprve zaškolí 
v jízdě na vozítkách Segway a následně se-
známí s krásami Prahy 6. 

KURZ PRŮVODCE PRAHOU 
A CESTOVNÍHO RUCHU
Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo 
pro zájemce o průvodcovské kurzy rekvalifikační 
kurzy průvodců Prahou i cestovního ruchu.
Kurzy budou otevřeny od 14. září 2017. 
Přihlašování je možné do 4. 9. 2017. Více in-
formací najdete na /www.praguecitytourism.cz; 
studijni@prague.eu nebo na tel.:  221 714 125 

CYKLOHRÁČEK
I v červnu se můžete svézt rodinným výletním 
vlakem Cyklohráček, který vám o všech víken-
dech nabídne opět netradiční výlety pro malé 
i velké nedaleko od Prahy.
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V sobotu 3. června 2017 se na Atletickém sta-
dionu ve Slaném koná Dětský sportovní den, 
při kterém si děti kromě aktivit a her vyzkouší 
práci popelářů a hasičů nebo jim bude změ-
řena rychlost radarem při běhu za účasti po-
licistů. Nebudou ani chybět vystavené hasič-
ské a popelářské vozy spolu se zemědělskou 
technikou.
V pátek 16. června 2017 a v sobotu 17. června 
2017 se pak můžete těšit na další ročník tra-
dičních slánských pivních slavností, které pro-

běhnou na Masarykově náměstí ve Slaném. 
V rámci hudební produkce vystoupí skupina 
Mňága a Žďorp nebo Ivan Mládek se svým 
Banjo Bandem. Vstupné je zdarma. Jako kaž-
dou poslední sobotu v měsíci vyrazí odpolední 
Cyklohráček z pražského hlavního nádraží až 
do Zlonic k železničnímu muzeu i 24. června 
2017. Zde si budete moci opět prohlédnout 
stálou expozici zabezpečovacího zařízení, loko-
motiv a nákladních vozů nebo se budete moci 
svézt úzkorozchodnou průmyslovou železnicí.
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