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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

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

nastalo nejpříjemnější období 
roku, které je určeno k regene-
raci ducha i těla. Je potěšitelné, 

že stále více obyvatel chce poznávat svoji vlast 
a tak jsme pro vás připravili pozvánku do regio-
nů, které nejen v prázdninových měsících nabízí 
pestrý program pro návštěvníky. Doufám, že vám 
pomůžeme rozšířit znalosti o naší krásné zemi, 
kterou leckdo stále nedokáže objevit. Přidám 
ještě několik kulturních tipů a dokonalé léto 
může začít.
Výstava vpravdě renesančního umělce Františka 
Skály ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně je 
velmi inspirující záležitostí, a jelikož trvá až do 
3. září, máte šanci si ji v klidu přes prázdniny 
prohlédnout.
Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti 
staré hudby je již přirozenou součástí kulturního 
života letní Prahy. Začíná 11. července koncertem 
francouzských hudebníků s orchestrem Collegium 
Marianum a má ambice vás povznést až do nebes. 
Nenechala bych si ujít.
Pokud nebudete mít letos šanci navštívit americký 
kontinent, můžete alespoň prožít Americké léto, 
které proběhne v Botanické zahradě v Troji. Akce 
nabídne třeba pohled do života indiánů, den ame-
rické kuchyně či ukázky tamní přírody. 
Přeji klidnou dovolenou a příjemné 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



 WENCESLAUS HOLLAR BOHEMUS (410 let)

Jeden z nejlepších barokních umělců, rytec, grafik a kreslíř 
Václav Hollar, se narodil v Českém království 13. 7. 1607. 
Většinu života prožil v cizině, ale stále se cítil býti Čechem.

Po otci náležel k pražské zemské šlechtě a matka byla z rodu 
německých rytířů. S uměleckým snažením začal již před svým 
20. rokem pod vedením bruselského grafika Aedigia Sadelera, 
který působil na dvoře Rudolfa II. V roce 1627 opustil Čechy a vydal 

se do Německa, kde se učil u nejvýznamnějšího mědirytce své 
doby Matthäuse Meriana. Hollar se svým dílem stal předchůdcem 
rýnského romantismu. V roce 1636 došlo k důležitému setkání 
s anglickým lordem Thomasem Howardem z Arundelu, se kterým 
se dostal až do Londýna, kde se usadil. Byl velmi vyhledávaným 
a uznávaným rytcem, pracoval pro královský dvůr, ale nepoda-
řilo se mu dosáhnout významnější pozice. To mu nezabránilo, 
aby nebyl dvakrát ženat, z prvního manželství měl dceru a syna, 
nadějného rytce, který však zemřel při morové epidemii (1665). 
Hollar také pobýval v Antverpách (1644–1652), kam uprchl po 
sesazení krále Karla I., v jehož službách působil. Svým rozsáhlým 
dílem patří mezi nejvýznamnější evropské umělce. Proslul do-
konalým grafickým zpracováním a přesným zobrazením reality. 
K vrcholům jeho tvorby patří krajiny a panoramatické pohledy 
na města. Více než 2 700 rytin se nachází v Britském muzeu a na 
zámku Windsor. Konec života ale prožil v chudobě, zemřel 25. 3. 
1677 v Londýně a byl pochován ve společném hrobě u kostela 
sv. Markéty ve Westminsteru.
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  SOCHAŘ PAR EXCELLENCE (300 let)

Plzeňský rodák Ignác František Platzer, český sochař a zakla-
datel rodinné dílny, se narodil 6. 7. 1717 jako syn řezbáře 
a kameníka Jana Benedikta Platzera. Jeho díla najdete jak 
v Praze, tak ve Vídni.

Představitel pozdního baroka a klasicismu studoval na vídeňské 
akademii, kde pod vlivem pokrokového vídeňského sochařství 
a zároveň domácích barokních velikánů, reprezentovaných Ma-

tyášem Braunem a rodinou Brokoffů, dospěl k vlastnímu osobi-
tému projevu. V roce 1744 se usadil v Praze a založil produktivní 
sochařskou dílnu, která fungovala díky rozvětveným potomkům 
nepřetržitě až do roku 1907. Stal se přední osobností českého 

sochařství a získával 
ty nejprestižnější za-
kázky. Zůstalo po něm 
rozsáhlé dílo zahrnující 
kostelní dřevořezbu, 
volnou plastiku a archi-
tektonické figury. Mezi 
nejznámější díla patří 
Souboj titánů nad bra-
nou u vstupu na 1. ná-
dvoří Pražského hradu. 
Dále kamenné plastiky 
a dřevořezby pro klášte-
ry na Zbraslavi a v Teplé, 
pro zámky Dobříš a Ho-
řín. Po roce 1773 přijal 
pozvání císařovny Marie 

Terezie do Vídně, kde vytvořil tři sochy pro zámek Schönbrunn. Ze-
mřel 27. 9. 1787 a je pohřben na Malostranském hřbitově v Praze.

Alice Braborcová
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Ignác Platzer: Souboj titánů a vázy s putti (1761–1762), Pražský hrad; dnes 
volné kopie původních soch z r. 1902 od Čeňka Vosmíka a Antonína Procházky

Václav Hollar, neznámý autor

Ignác Platzer: Merkur hrající na flétnu, 
Schönbrunn

4  ignác platzer, václav hollar
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  ČINORODÝ AVANTGARDNÍ UMĚLEC  
(115 let)

Adolf Hoffmeister (*15. 8. 1902; † 24. 7. 1973), jméno 
skloňované na přelomu 40. a 50. let minulého století, byl 
člověk činný v mnoha oborech. Byl spisovatel, publicista, 
překladatel, dramatik, diplomat, malíř a mnozí ho znají také 
jako karikaturistu. Byl ale také význačným představitelem 
české meziválečné avantgardy.

Pocházel z dobře situované pražské rodiny, otec byl advokát, což 
Adolfa předurčovalo k právnické kariéře. Nestalo se, namísto toho 

spoluzakládal Devětsil nebo 
úzce spolupracoval s Voskov-
cem a Werichem. Jeho ma-
lířská tvorba byla ovlivněna 
kubismem, psal divadelní 
hry, nevyhýbal se žurnalis-
tickým žánrům a některé své 
texty doplňoval vlastními 
karikaturami. V dubnu 1939 
se mu podařilo vycestovat do 
Paříže, kde byl po vypuknutí 
války v  září 1939 zadržen 

a uvězněn. Po sedmi měsících byl zproštěn viny, ale dále byl in-
ternován ve francouzských internačních táborech. Po kapitulaci 
Francie utekl do Maroka, kde byl sice zadržen, ale nakonec se mu 
podařilo dostat do USA. Z jeho dramatického putování vzniklo 

několik cestopisů. Ale napsal také libreto k dětské opeře Hanse 
Krásy Brundibár, která byla uvedena za druhé světové války v te-
rezínském ghettu. Opera měla pomoci dětem se v ghettu vyrovnat 
s krutou realitou. Adolf Hoffmeister zemřel 24. července 1973 
v Říčkách v Orlických horách, kde je také pohřben se svou ženou. 

Marie Kulinkovská 

Scéna z Hoffmeistrovy hry „Nevěsta“, kterou hrálo Osvobozené divadlo v režii  
J. Honzla, 1927

  DIVADELNÍ PADOUCH (95 let)

Vodník pan Wasserman, rádce z pohádky Pyšná princez-
na nebo legendární baron Prášil. Ano, řeč je o panu Miloši 
Kopeckém, divadelním a filmovém herci, který se zapsal 
nesmazatelně do paměti každého diváka. 

Miloš Kopecký se narodil 22. srpna 1922 v Praze. Jeho dětství ale 
nepatřilo mezi ty nejšťastnější. Rodiče se rozvedli a Milošova ma-
minka, Židovka, byla krátce nato deportována do Osvětimi, odkud 
se již nevrátila. Kvůli svému původu židovského míšence byl Miloš 
ve 22 letech nuceně nasazen do nacistického pracovního tábora, 
kde strávil sedm měsíců. Po osvobození pracoval v divadle Větrník, 

kde obsluhoval gramofony a opony. V roce 1945 se také setkává 
s Miroslavem Horníčkem. Jejich dvojice se stala tradicí mimu a mi-
mování českého divadla 20. století. Během roku se dopracoval 
k hereckým rolím a objevil se na Barrandově při natáčení dramatu 
Jan Roháč z Dubé. Tam si všimli jeho talentu a začali jej obsazovat 
do filmů. Lstivý, vypočítavý ničema s ďábelským pohledem. Za své 
herecké výkony dostal ocenění zasloužilý a později národní umě-
lec. Většinu života však trpěl maniodepresivní psychózou, která se 
mu ve stáří výrazně zhoršila. Svého angažmá ve Vinohradském 
divadle se musel vzdát a během posledních dvou letech života si 
zahrál už jen pár scén ve filmech Andělské oči a Učitel tance. Miloš 
Kopecký zemřel v bohnické léčebně 16. února 1996. 

Angelika Sedláčková

rep
ro

fot
o ©

 kn
iha

 „M
ůj 

živ
ot

 s M
ild

ou
“

www.kampocesku.cz adolf hoffmeister, miloš kopecký  5



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s 

4. 7. 1112 (905 let)
Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se 
Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, kterého se 
účastnil i Ota Olomoucký. Soběslav od Vladislava přijal 
město Hradec se čtyřmi zámky a město Olomouc.

6. 7. 1532 (485 let)
Velký požár v Táboře zničil většinu dřevěných měšťan-
ských domů a kostel. Tato událost byla podnětem, který 
přispěl k tomu, že se Tábor postupně změnil v kamenné 
město a fasády měšťanských domů pokryly četné variace 
sgrafitové výzdoby, tolik typické pro renesanci.

6. 7. 1477 (540 let)
Následkem bouře a velkých přívalových dešťů a krupobití 
byla zničena velká část úrody obilí. Kroupy pobily 
i vinice a úroda vína byla v tomto roce velmi špatná. 

8. 7. 1547 (470 let)
Vyvrcholilo povstání českých stavů, tzv. Stavovský odboj, 
vedený proti českému králi Ferdinandu I. Habsburskému. 
Král od stavů požadoval vojenskou pomoc proti protes-
tantům při šmalkaldské válce, což však bylo podle stavů 
v rozporu s právem. Král vedl s povstalci soudní přelíčení, 
které vedlo k uvalení nejvyšší viny, ke konfiskaci majetku 
a ztrátě privilegií.

8. 7. 1922 (95 let)
V Praze se narodil Jan Panenka, významný český klavíri-
sta, pedagog a dirigent. V roce 1957 se stal členem Sukova 
tria a v roce 1958 byl jmenován sólistou České filharmonie. 
Během své kariéry hrál skladby z oblasti české i světové 
hudby. Kromě bohaté koncertní činnosti zanechal rozsáhlý 
odkaz gramofonových nahrávek.

 z KALENDÁRIUM

1357
(660 let)

Karlův most
9. 7. 1357

byl položen základní 
kámen 

1552
(465 let)

Rudolf II. 
Habsburský 
* 18. 7. 1552
† 20. 1. 1612

římský císař, král 
český a uherský 

1822
(195 let)

Gregor Johann 
Mendel 

* 20. 7. 1822
† 6. 1. 1884

český přírodovědec 
a zakladatel genetiky 

  PRVNÍ PROHRA (910 let)

Bořivoj II. (okolo 1064–1124) byl český kníže v letech 1100–
1107 a 1117–1120. Otec král Vratislav II., matka Svatava 
Polská a bratři Břetislav II., Soběslav I. a Vladislav I. 

Na knížecí stolec dosadil Bořivoje prvně roku 1100 jeho starší bratr 
Břetislav II. Porušil tak ale stařešinský řád a odstartoval rozbroje 
mezi Přemyslovci. Bořivoj II. se roku 1103 zapojil do bojů o polský 

trůn a roku 1105 podporoval císaře Jindřicha V. v Bavorsku. Toho roku 
se také Svatopluk neúspěšně pokusil sesadit Bořivoje z trůnu a o dal-
ší sesazení se snažil v roce 1107. Uspěl a Bořivoj musel uprchnout do 
Polska. Po Svatoplukově zavraždění (1109) se Bořivoj II. pokusil roku 
1110 znovu trůn získat, ale nevyšlo mu to a na šest let byl uvězněn. 
Teprve v roce 1117 mu jeho bratr Vladislav I. vládu postoupil.

-ak-

  KUNHUTA MATKOU PŘEDSTAVENOU  
(715 let)

Sestra Václava II. se po nevydařeném manželství s mazov-
ským vévodou Boleslavem vrací do Prahy. Po složení slibů 
(22. 7.) a pozdějším vysvěcení se stává roku 1302 na příštích 
19 let matkou představenou v klášteře sv. Jiří.

Benediktinský klášter pod 
jejím vedením navazuje na 
předchůdkyni Žofii a stává se 
důležitým centrem vzděla-
nosti a kultury. Z její iniciativy 
vzniká Pasionál (soubor pěti 
duchovních textů s bohatými 
iluminacemi), klášter zažívá 
majetkový rozkvět, získává pri-
vilegia a pořizuje drahocenná 
klenotnická díla. Je zároveň 
významnou výchovnou insti-
tucí přemyslovské rodiny po 
jejich vymření po meči.

-babok-

Křest českého knížete Bořivoje II.

6  kalendárium, bořivoj II., kunhuta
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13. 7. 1922 (95 let)
Byl vydán tzv. malý školský zákon, který zlepšil materi-
ální podmínky pro výuku stanovením maximálního počtu 
žáků ve třídě na 80, postupně pak na 60 a 50. Mezi povinné 
předměty byla zařazena občanská nauka a ruční práce, 
pro dívky se stal povinný tělocvik a nauka o domácím 
hospodářství. 

15. 7. 1862 (155 let)
Historiograf František Palacký, po odchodu archiváře tzv. 
svatováclavského archivu, dal podnět k založení českého 
zemského archivu. Činnost archivu začala v roce 1863. 
Název se během let několikrát změnil, až po vzniku 
Československé republiky se prosadilo pojmenování Archiv 
Země české.

21. 7. 1432 (585 let)
V důsledku ničivé povodně na Vltavě byl značně pobořen 
Karlův most. Proud strhnul pět mostních pilířů a následné 
opravy trvaly celých 71 let. Do plného provozu se most vrátil 
až v roce 1503. Pod vodou byla i větší část Starého města. 

26. 7. 1437 (580 let)
V Chebu se konal říšský sněm, který svolal římský císař 
a český a uherský král Zikmund Lucemburský. Jednalo se 
hlavně o říšské reformě. Zikmund zde vydává zlatou bulu, 
která potvrzuje Chebu všechny výsady.

27. 7. 1847 (170 let)
Narodil se August Zátka, českobudějovický advokát a po-
litik a představitel zdejšího českého obyvatelstva v období 
Rakousko-Uherska. Usiloval o rovnocenné soužití Čechů 
s Němci v národnostně smíšeném městě. Stál také u zrodu 
Českého akciového pivovaru, dnešního Budějovického 
Budvaru.

1847
(170 let)

František Křižík
* 8. 7. 1847

† 22. 1. 1941
český vynálezce, 

technik a průmyslník

1847
(170 let) 

Josef Kořenský 
* 26. 7. 1847
† 8. 10. 1938

český cestovatel, 
pedagog a spisovatel

1907
(110 let)

Jaroslav Foglar
* 6. 7. 1907

† 23. 1. 1999
český spisovatel  

a redaktor

  PRAŽSKÉ ULIČKY (230 let) 

Křížovnická ulice nedaleko Karlova mostu nebo Pětikostelní 
ulice v okolí Poslanecké sněmovny. Názvy nijak zvláštní, 
přesto každá z nich má svůj osobitý příběh. 

Ale hezky popořádku. První zmínky o zavádění názvů ulic můžeme 
najít v 2. polovině 13. století, kdy názvy vyjadřovaly především 
směr, polohu či charakter místa. Výjimkou byly jména ulic podle 
toho, kdo je nechal postavit. Názvy však nebyly pouze české, ale 
i německé a latinské. Proto nebylo neobvyklé narazit na uličku, 
která měla více překladů, přičemž ne vždy se jednalo o překlad 
správný. Ve 14. století se řada z nich začala dostávat do povědomí 
a zaujímat své místo na mapách. Patří k nim například dnešní 
Celetná či Malostranská ulice. 

Na přelomu 18. století, před vyhlášením němčiny úředním ja-
zykem, začalo takzvané poněmčování. Protože domovní čísla 
musela být doplněna názvem, bylo v Praze 27. 10. 1787 zavedeno 
označování pražských ulic a náměstí. Všechny ulice byly psané 
německo-česky a měněny podle příslušníků habsburské dynastie. 
O 81 let později se ulice označily plechovými tabulemi s němec-
kými a českými nápisy. Poslední fáze změn nápisů proběhla roku 
1894, kdy bylo rozhodnuto o nahrazení dvojjazyčných tabulí na 
české názvy, se kterými se setkáváme dodnes.

Angelika Sedláčková
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 zrozhovor
  „OLIVIE JE PRO MĚ NOVÝ DRUH 
POSTAVY, MÁM POCIT, ŽE JSEM NIKOHO 
TAKOVÉHO NIKDY NEHRÁLA,“ ŘÍKÁ 
MARIE DOLEŽALOVÁ

Letní shakespearovské slavnosti uvedou v období od 1. do 
20. srpna 2017 Shakespearovu komedii Večer tříkrálový 
aneb Cokoli chcete. Inscenace, která měla premiéru v mi-
nulém roce, vzbudila u diváků obrovské nadšení. Řady vtip-
ných dialogů a gagů nedají publiku vydechnout a dvě hodiny 
vkusné zábavy se na diváky nepřetržitě valí od začátku až do 
konce. Připočítáme-li ještě živou kapelu, je jasné, že je nač se 
těšit. Ve Večeru tříkrálovém září Marie Doležalová, Nela Bou-
dová, Monika Timková, Václav Kopta / Milan Šteindler, Josef 
Carda, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát nebo Petr Stach. 
Hrát se bude v kouzelném prostředí Letní scény Hudební 
a taneční fakulty AMU v Lichtenštejnském paláci v Praze na 
Malostranském náměstí. Jaké to je, zahrát si roli Olivie, jsme 
se zeptali herečky Marie Doležalové.

Četl jsem v rozhovoru s vámi, že vaším snem bylo zahrát 
si na Letních shakespearovských slavnostech. A nejlépe 
s vaší kamarádkou Monikou Timkovou. Sny se tedy plní?
Je to pravda jenom z půlky, ano, měla jsem sen zahrát si s Monikou 
Timkovou, je to moje nejlepší kamarádka od dětství, vyrůstaly jsme 
spolu v Trutnově. Monča je o čtyři roky mladší, takže na konzervatoř 
nastoupila čtyři roky po mně, a vždycky jsme si přály zahrát si spolu. 
A ve Večeru tříkrálovém je to naprosto skvělá příležitost, protože 
mám dojem, že málokteré dvě postavy ze Shakespeara si spolu tak 
povídají jako Viola a Olivie. Zahrát si na Letních shakespearovských 
slavnostech můj sen nebyl, naopak jsem vždycky trochu v duchu 
litovala herce, kteří kvůli tomu přijdou o léto, zároveň jsem jim ale 
také z půlky záviděla, protože tyhle letní slavnosti mají v divadelním 
světě velkou prestiž. Když přišla nabídka od režisérky Jany Kališové, 
neváhala jsem ani minutu.

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

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

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

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

Pro redakci připravil Pavel J. Turner

Martin Pechlát, Marie Doležalová, Večer tříkrálový 2016; zdroj © AGENTURA 
SCHOK, foto © Viktor Kronbauer

Marie Doležalová a Milan Šteindler, Večer tříkrálový 2016; zdroj © AGENTURA 
SCHOK, foto © Viktor Kronbauer

Marie Doležalová a Petr Stach, Večer tříkrálový 2016; zdroj © AGENTURA 
SCHOK, foto © Viktor Kronbauer
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 METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH 
OSOBNOSTÍ JE V PLNÉM PROUDU 

Divadlo Studio DVA od 23. června na Letní scéně Vyšehrad 
nabízí v  rámci 14. ročníku Metropolitního léta hereckých 
osobností kromě beznadějně vyprodaných představení nové 
letní komedie Patrika Hartla Líbánky na Jadranu, také devět 
dalších hitů ze svého repertoáru a koncerty pod širým nebem. 

Diváci se tak dočkají několika repríz 4 sester v hlavní roli s Ivanou 
Chýlkovou, Janou Strykovou, Annou Šiškovou a Berenikou Kohou-
tovou. Připraveny jsou i vztahové komedie Vše o mužích, Vše 
o ženách, Kutloch aneb I muži mají své dny a Hovory o štěs-
tí mezi čtyřma očima. Chybět nebude ani one woman show Evy 
Holubové Hvězda či italská komedie Carla Goldoniho Poprask 
na laguně. Svoji stand-up comedy Celebrity pod širým nebem 
představí i Ondřej Sokol. Poprvé přivítá Letní scéna i hosty z br-
něnského Divadla Bolka Polívky s jejich kultovním představením 
Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho v hlavní roli s Bolkem 
Polívkou. Na Vyšehradě nebude chybět ani Karel Roden a Jana 
Krausová s představením Otevřené manželství, které spolu 
hrají neuvěřitelných 15 let. 
Již sedmým rokem budou v rámci tzv. off programu Letní scény uve-
deny také koncerty vybraných interpretů. Letos na Vyšehrad zavítá, 
jako již tradičně, slovenská šansoniérka Szidi Tobias, která zde 
pokřtí své nové 2 CD Sedmolásky. Chybět nebude ani Dan Bárta 
za doprovodu Robert Balzar Tria či Petra Janů s kapelou Amster-
dam. Hvězdnou sestavu pak doplní ještě dvěma koncerty Aneta 
Langerová a nováčkem bude Václav Neckář se skupinou Bacily. 

  DIVADLO POD STŘECHOU 
Hrát se však bude v létě i na domovské scéně na Václavském 
náměstí. V polovině července zde bude mít svoje místo limito-
vaný set devíti uvedení mimořádně úspěšné divadelní adaptace 
hudebního filmu pro celou rodinu Šíleně smutná princezna. 

Karel Roden s Janou Krausovou v divadle spolu odehrají i několik 
repríz divácky oblíbené komedie Sex pro pokročilé. Navíc zde 

právě připravují 
jeho volné pokra-
čování s  názvem 
Vzhůru do divočiny 
(premiéra 18. září 
2017). Se třemi 
reprízami své one 
man show Vysavač 
obsadí divadlo i Bob 
Klepl. Na úplný zá-
věr prázdnin je sem 
připravena také 
obnovená premi-
éra Ostrovského 
komedie Les s Ivou 
Janžurovou, Igorem 

Orozovičem, Vladimírem Javorským, Igorem Barešem a dalšími, 
kterou původně pro Národní divadlo nastudoval Michal Dočekal. 
Již čtvrtým rokem je do divadla naplánováno také Léto sloven-
ských hvězd. Přehlídka bratislavských divadelních souborů se 
uskuteční v druhé polovině srpna (21. – 27. 8.). Program slibuje 
pět představení, ve kterých se mohou diváci těšit na taková jména 
slovenského divadla, jakými jsou Emília Vášáryová, Zuzana 
Krónerová, Milan  Lasica, Martin Huba, Milan  Kňažko 
a  mnoho dalších. Partnerské Štúdio L+S uvede od lednové 
premiéry stále vyprodané Staré majstry s Milanem Lasicou 

a Martinem Hubou. V české premiéře se mohou diváci těšit na ko-
medii o účastnicích kurzu herectví v podání Divadla GUnaGU s ná-
zvem Herečky (miluj blížneho svojho), se Zuzanou Krónerovou 
v hlavní roli. Stejný soubor pak přiveze i populární hru Odvrátená 
strana mesiaca v titulní roli s Emílií Vášáryovou. Ta se po boku 
Milana Kňažka představí i v další české premiéře. Ve hře Klamstvo 
pojednávající o tenké hranici mezi milosrdnou lží a pravdou. 

Pro redakci připravil Tomáš Přenosil

Otevřené manželství, Jana Krausová a Karel Roden
foto © Václav Beran, divadlo Studio DVA

Představení LES, Iva Janžurová
foto © Lenka Hatašová

Herečky (Miluj blížneho svojho)
foto © Ctibor Bachratý
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  OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ BUDE V LÉTĚ OPĚT 
VYPRODANÉ

Letos se prodej vstupenek na Otáčivé hlediště v zahradě 
zámeckého parku v Českém Krumlově posunul na rekordní 
úroveň. K počátku května zbývalo volných pouhých 17 % 
kapacity Otáčivého hlediště, a to v žánrech opery, baletu 
a rodinných odpoledních představení. Činohra byla bezna-
dějně vyprodaná již v březnu tohoto roku. 

Celkem letos očekává Jihočeské divadlo, jehož je Otáčivé hlediště 
součástí, 57 tisíc návštěvníků, tedy opět zcela vyprodáno. Jako 
obvykle se i toto léto před hledištěm v zahradě českokrumlovské-
ho zámku vystřídají všechny čtyři soubory Jihočeského divadla. 
Letošní sezónu zahájí 7. června 2017 činoherní detektivní kome-
die v režii Petra Zelenky Pes baskervillský, v jejíž hlavní roli se 
alternují Karel Roden a Jiří Suchý z Tábora. 

Po třech letech se před točnu vrací divácky oblíbená komedie De-
kameron, hra Martina Glasera a Olgy Šubrtové o lásce, žárlivosti, 
intrikánech a napálených. Inscenace měla svoji premiéru v roce 
2012, letos však byly některé z rolí této inscenace přeobsazeny, 
a tak ji diváci uvidí v trochu jiném kabátu.
Oblíbený televizní herec Petr Rychlý se pak návštěvníkům točny 
představí v hlavní dvojroli krále Jindřicha a hostinského Jindry 
v inscenaci Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em), kterou 
uvedeme v termínu 16. 8. - 3. 9. 2017.
Blok letošních hudebních představení před Otáčivým hledištěm 
zahájí 14. 7. premiérové uvedení Verdiho operního dramatu 
Trubadúr, v jehož hlavních rolích uvidí diváci řadu tuzemských 
i zahraničních pěveckých hvězd. 26. července pak operu vystřídá 
balet Valmont v choreografii Libora Vaculíka, který zpracoval 
tento známý příběh na pomezí tanečního divadla a činohry s po-
užitím hudby F. Schuberta a P. Vaskse. Po pěti baletních před-
staveních se před točnu vrátí soubor opery se dvěma dalšími 
perlami - Janáčkovými Příhodami lišky Bystroušky v režii 

dua SKUTR (2. – 6. 8.) a Dvořákovou Rusalkou režírovanou Jiřím 
Heřmanem, která se řadí mezi nejoriginálnější divadelní projekty 
před Otáčivým hledištěm (9. – 13. 8.). 

V repertoáru sezóny 2017 na Otáčivém hledišti nebude ani le-
tos chybět rodinné představení. Pták Ohnivák a lišák Zorro 
je pohádkově laděnou akční komedií, která pobaví malé i velké 
diváky. Před točnou ji v průběhu léta uvedeme ve třech školních, 
sedmnácti odpoledních a třech večerních představeních. 

Také letos bude zvyšovat komfort diváků na točně titulkovací mo-
bilní aplikace OVERTEKST, díky které je možné sledovat text libreta 
k operním inscenacím na displejích chytrých telefonů a tabletů 
ve zvoleném jazyce. Poprvé bude tento software testován i při 
činoherním představení Dekameron, ke kterému připravujeme 
titulky v anglickém a německém jazyce.
Ceny vstupenek na představení na Otáčivém hledišti zůstávají ne-
změněny a pohybují se v rozmezí od 300 do 990 Kč (balet, činohra, 
opera), na představení Malého divadla pak od 150 do 300 Kč.

Pro redakci připravila Marcela Kohoutová

Komedie Dekameron
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Pták Ohnivák a lišák Zorro
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 zknižní tipy
  PRAHA NEZNÁMÁ II
Petr Ryska

V druhém díle Prahy neznámé nás autor zavede do dalších 
méně známých pražských čtvrtí. Nejprve navštívíme Tichou 

Šárku, abychom prozkoumali 
zdejší usedlosti, mlýny a vily. 
Zavítáme také do Starých Stře-
šovic, jež jsou se svými slepenci 
z domků, průchodů a schodišť 
skutečnou raritou mezi praž-
skými lokalitami. Chtěli byste 
vidět trampskou osadu a zůstat 
přitom v Praze? Při procházkách 
kolem Berounky jich zde najde-
te hned několik. Naší poslední 
zastávkou pak budou rybníky 

v okolí Dubče. Knihu lze použít jako průvodce přímo během vy-
cházky, nebo jako virtuálního průvodce z pohodlí domova. 
cena: 399 Kč
www.grada.cz

 MEDA MLÁDKOVÁ
Ondřej Kundra

Životní osud Medy Mládkové se naprosto vymyká malým českým 
dějinám. Odehrává se v pěti zemích a na dvou kontinentech, na 

geografické ose Zákupy-Žene-
va-Paříž-Washington-Praha. 
Začíná v rodině despotického 
otce, pivovarského sládka, 
a  vrcholí v pozici uznávané 
sběratelky a mecenášky umě-
ní, která pomohla světu obje-
vit jednoho z prvních abstrakt-
ních malířů, Františka Kupku. 
Celý život si šla umanutě a od-
vážně za svým. Když utíkala 
před Hitlerem a později před 
komunisty, když dobývala 

srdce svého budoucího muže, spoluzakladatele Mezinárodního 
měnového fondu Jana Mládka, nebo když svými aktivitami v exilu 
podporovala české umělce a prosazovala jejich díla do amerických 
a evropských galerií. Po roce 1989 se vrátila do vlasti a věnovala 
svou sbírku české společnosti. Získala a zrekonstruovala pro ni 
i výstavní prostor – pražské Sovovy mlýny, které se tak proměnily 
v Museum Kampa. Symbol jejího celoživotního díla. 
cena: 265 Kč
www.academia.cz

  TAJNÝ DENÍK HENDRIKA GROENA
Nakladatelství XYZ vydává Tajný deník Hendrika Groena, který se 
pyšní oceněním „Nejlepší nizozemská kniha roku 2016“. Čtenáři, 

kritika i mnozí spisova-
telé se o knize vyjadřují 
jako o  bezkonkurenčně 
nejlepším evropském 
humoristickém románu 
posledních let. Kdo je však 
jeho autorem, zůstává zá-
hadou. „Hendrik Groen“ je 
totiž pseudonym a o tom, 
kdo se za ním skrývá, se 
nejen v  Nizozemsku ve-
dou vášnivé spory. „Je mi 
83 a čtvrt a pořád ještě 
nemám rád staré lidi,“ 

píše Hendrik. A zároveň ujišťuje, že nic v jeho tajném deníku 
není lež, ale zároveň ne všechno je pravda. Stařík Hendrik žije 
v domově důchodců v Amsterdamu s názvem Dům zapadajícího 
slunce. Od zbytku jeho osazenstva se však radikálně liší. Nezají-
má ho popíjení slabého čaje, senilní žvatlání a věčné stížnosti 
na zdravotní problémy. Nechce pěstovat muškáty, ani vykládat 
pasiáns. Zájmy a zvyky jeho vrstevníků mu naopak pěkně lezou 
na nervy. Hendrik by si totiž v životě „rád ještě něco užil“. Román 
však není jen legrační, ale upozorňuje i na důležité společenské 
téma – chování a péče společnosti o staré lidi.
cena: 349 Kč
www.albatrosmedia.cz

  HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
J. K. Rowlingová

Příběh z magického světa Harryho Pottera ožívá v novém vydání! 
Až do svých jedenáctých narozenin si o sobě Harry myslel, že 

je jen obyčejný chlapec. Pak 
ale dostal soví poštou dopis, 
kterým byl zván ke studiu na 
prestižní soukromé Škole čar 
a kouzel v Bradavicích, a jeho 
život se rázem proměnil. 
Leccos se dozvídá o minu-
losti svých zemřelých rodičů, 
získá pár dobrých kamarádů, 
naučí se mistrovsky hrát fam-
frpál a kvůli Kameni mudrců 
podstoupí smrtelný souboj se 
zloduchem Voldemortem...

cena: 299 Kč
www.albatrosmedia.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 ČERVENCI 2017 

1. 7. / so
BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO 
BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. 
Na vycházce se seznámíme s unikátním kom
plexem funkcionalistických vil z let 1932–1936, na 
jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních 
architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, 
O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Začátek 
akce v 16:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ 
( jede od stanice metra A „Hradčanská“ nebo 
„Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková

VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV A INTERIÉR 
SLAVÍNA. Procházka s podrobným výkladem 
o historii hřbitova a osobnostech doby dávné 
i nedávno minulé s mimořádnou příležitostí ná
vštěvy interiéru hrobky Slavína. POZOR – omeze
ný počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:30 před vchodem do baziliky sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč + na 
místě bude vybírán příspěvek spolku Svatobor 
30 Kč. Eva Sokolová

2. 7. / ne
ZA HISTORIÍ UHŘÍNĚVSI. S řadou nečekaných 
a méně známých zajímavostí se můžete seznámit 
v Uhříněvsi, která se rozkládá na území městské 
části Praha 22. Nejstarší záznamy pocházejí ze 
13. století a přes léta rozvoje, válečných událostí, 
střídání majitelů, se do dnešní doby zachova
ly významné památky spojené s historií města 
i zaniklou židovskou komunitou. Začátek akce ve 
14:00 na Novém náměstí v Uhříněvsi před budo
vou městského úřadu (nejbližší stanice autobusu 
„Nové náměstí“ – autobus č. 227 jede ve 13:20 
od metra C „Háje“ nebo autobus č. 229 ve 13:12 
od metra A „Depo Hostivař). Cena 120/80 Kč 
(%). Marie Hátleová
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5. 7. / st
DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY. Vydejte 
se s námi poznávat slavná i méně známá praž
ská znamení. Ukážeme si strahovského jezevčíka 
a zastavíme se u malostranských domů, k nimž 
se váží legendy a životní osudy významných 
českých osobností. Vhodné i pro rodiny s dět
mi. POZOR – omezený počet účastníků na 45 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá
zek. Začátek akce v 16:00 na zastávce tramvaje 
č. 22 „Pohořelec“. Cena 120/80 Kč (%). Marcela 
Smrčinová

8. 7. / so
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná 
i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat 
nejvýznamnější památky vyšehradského areálu 
a interiér baziliky sv. Petra a Pavla. Připomeneme 
si také nejznámější legendy i záhadu Čertova 
sloupu! Začátek akce v 15:00 u Táborské brá
ny (první brána ve směru od stanice metra C 
„Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno vstupné do baziliky 50/30 Kč. 
Marcela Smrčinová

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

12. 7. / st
OD HORNÍ PALATY PO BUĎÁNKA. Vydáme 
se za bývalými hospodářskými usedlostmi na 
svahu nad údolím Motolského potoka, které jsou 
dnes většinou opravené a slouží jiným účelům 
– Horní Palata, Pernikářka, Klikovka, Zámečnice. 
Zastavíme se na Klamovce s několika romantic
kými drobnými stavbami v parku a kolem domi
nantní Belladovy vily sejdeme k dlouho chátrající 
staré dělnické osadě Buďánka, která se v sou
časné době začíná opravovat. Začátek akce 
v 17:00 na stanici autobusu č. 176 „U Palaty“ (au
tobus jede z Karlova náměstí). Cena 120/80 Kč 
(%). PhDr. Jarmila Škochová

13. 7. / čt
KÁMEN, ŠTUK A TERAKOTA: SOCHAŘSKÁ 
DÍLA Z PRAŽSKÝCH ZAHRAD. Komentovaná 
prohlídka výstavy s kurátorkou NG pro vzdě
lávání. Na aktuální výstavě v zámku Troja si 
ukážeme a představíme výběr originálů soch 

z několika pražských lokalit. POZOR – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme vy
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
u pokladny zámku Troja. Cena 120/80 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
objektu 40 Kč. Monika Švec – Sybolová

15. 7. / so
PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP. 
Projdeme krásným údolím Dalejského potoka, 
abychom zjistili, jak člověk poznamenal svo
jí prací přírodu. Bude nás zajímat firma Barta 
a Tichý i rodina Hergetů a samozřejmě také 
Buštěhradská dráha. Začátek akce v 16:00 na 
zastávce tramvaje č. 4, 5, 12, 20 „Poliklinika 
Barrandov“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková

16. 7. / ne
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 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

NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Poznejte s ná
mi největší židovský hřbitov v České republice. 
Na pohřebišti otevřeném v roce 1890 odpo
čívá řada známých a významných osobností, 
v čele s Franzem Kafkou, ale nalezli bychom 
zde i rodinné hrobky předních židovských ro
din. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá
zek. Začátek akce v 10:00 před hlavní bránou 
na hřbitov z ulice Izraelské (nejbližší spoj stani
ce metra A „Želivského“). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Zuzana Pavlovská 

18. 7. / út
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 
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Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. 
Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspě
vek na klášter 40 Kč/za osobu. Milada Racková 

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

22. 7. / so
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. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 před vchodem do chrá
mu ze Staroměstského náměstí. Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
40 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

23. 7. / ne
LETNÍ PETŘÍN. Kdysi byl Petřín nejoblíbenějším 
místem procházek a setkávání Pražanů. Tyto 
časy jsou nenávratně pryč, ale historický význam 
„Laurenzibergu“ stále zůstává. Připomeneme 
si, jak to bylo v dobách dávného středově
ku, proč právě sem vede poutní křížová cesta, 
kdy a proč se budovala lanovka nebo s jakými 
osobnostmi je Petřín spojován. Začátek akce 
v 16:30 u petřínského Pomníku obětem komuni
smu od Olbrama Zoubka. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

24. 7. / po
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 ver
šovaná kronika. Začátek akce v 19:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová 

25. 7. / út
POKLADY SBÍREK LOBKOWICZŮ. Ko men
tovaná prohlídka muzea v Lobkowiczkém 
paláci na Pražském hradě zahrnuje obrazy, 
keramiku, klenoty, religiózní předměty, zbraně, 

hudební nástroje a hudebniny včetně rukopi
sů děl významných skladatelů. Povídat si bu
deme o složitých příbuzenských vztazích mezi 
Lobkowiczkým rodem, Pernštejny, Rožmberky 
a španělskou šlechtou. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 35 osob. Doporučujeme vyu
žít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, 
ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA 
BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPNÍCH 
BRAN PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce 
v 16:00 před vchodem do Lobkowiczkého pa
láce (Jiřská ulice, Pražský hrad). Jednotná cena 
200 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

26. 7. / st
KOSTEL SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ 
V URBANISTICKÝCH SOUVISLOSTECH. Během 
vycházky se seznámíme s architektonickými do
minantami Arbesova náměstí a náměstí 14. října, 
především však s kostelem sv. Václava. Součástí 
vycházky je komentovaná prohlídka této no
vorenesanční baziliky, díla architekta Antonína 
Barvitia z let 1881–1885. Začátek akce v 15:00 
před sídlem Prague City Tourism, Arbesovo ná
městí 70/4. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Adéla 
Klinerová

28. 7. / pá
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA III. Na Malé Straně 
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 na rohu Vlašské a Šporkovy ulice na 
Malé Straně (v blízkosti zastávka autobusu č. 192 
„Šporkova“.) Cena 120/80 Kč. Milada Racková

29. 7. / so
TÝNSKÝ CHRÁM, TICHÝ SVĚDEK ČESKÝCH 
DĚJIN. Akce pro děti. Více informací naleznete 
na konci programu! 

NORDIC WALKING: Z KOLODĚJ DO 
KRÁLOVIC. Až do doby vlády Václava I. 
spadá usídlení kolodějů, neboli kolářů, kteří se 
u brodu přes říčku Rokytku živili opravami vozů, 
směřujících po nové cestě z Prahy na východ. 
Patrně díky nim nese obec své současné jméno. 
Neméně zajímavé jsou také hradiště Královice, 
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Nabízíme:
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Staroměstská radnice
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Letiště Praha

– a mnoho dalšího na www.prague.eu 



kde se měla narodit dcera Václava II. – Markéta 
a zdejší kostel, zasvěcený právě sv. Markétě. 
Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže 
a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, 
vlastnící vstupenku zakoupenou v předprode
ji! Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu 
č. 111, č. 303 „Koloděje“ (aut. č. 111 jede od metra 
A „Skalka“, aut. č. 303 od metra B „Černý most“). 
Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

30. 7. / ne
VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV A INTERIÉR 
SLAVÍNA. Opakování vycházky z 1. 7. 2017. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá
zek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do 
baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 
120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek 
spolku Svatobor 30 Kč. Eva Sokolová

31. 7. / po
KOSTEL SV. VAVŘINCE A JEHO OKOLÍ. 
Komentovaná prohlídka bývalého kostela, ukry
tého v Hellichově ulici na Malé Straně. Pojďte 
s námi navštívit původně románský kostelík, go
ticky přestavěný, ve kterém se částečně docho
valy fresky ze 14. století. Začátek akce v 16:00 
před vchodem do kostela v Hellichově ulici č. 18, 
Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH 
VYCHÁZEK V SRPNU 2017

2. 8. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA III. Opakování 
vycházky z 28. 7. 2017. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
na rohu Vlašské a Šporkovy ulice na Malé 
Straně (v blízkosti zastávka autobusu č. 192 
„Šporkova“.) Cena 120/80 Kč. Milada Racková

3. 8. / čt
UMĚNÍ 19. STOLETÍ OD KLASICISMU 
K ROMANTISMU. Během komentované pro
hlídky expozice Národní galerie v Salmovském 
paláci poznáme vybraná díla, malby i plasti
ky datované do prvních dvou třetin 19. století. 
Spatříme nejvýznamnější část kmenového fondu 

NG, obohaceného o zapůjčená díla. Představí 
se nám např. kolekce malířské rodiny Mánesů 
nebo sochařská tvorba Václava Prachnera, ro
diny Maxů a dalších. POZOR! – omezený  po
čet účastníků na 30 osob. Doporučujeme vyu
žít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:50 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském ná
městí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 60 Kč. 
Monika Švec – Sybolová

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA III. Opakování vy
cházky z 28. 7. a z 2. 8. 2017. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
na rohu Vlašské a Šporkovy ulice na Malé Straně 
(v blízkosti zastávka autobusu č. 192 „Šporkova“.) 
Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

5. 8. / so
BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN. O splněném 
snu Václava Maria Havla i o architektech Maxi 
Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomáhali 
tento sen naplňovat, si budeme povídat me
zi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad 
Vltavou. Začátek akce v 16:00 na zastávce au
tobusu č. 105 „Filmové ateliéry“ ( jede od stanice 
metra B „Smíchovské nádraží“), (upozorňujeme, 
že malý autobus jezdí v delších intervalech 
a prosíme o včasný příchod na vycházku). Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

6. 8. / ne
PRAŽSKÝ HRAD V DOBĚ VLÁDY MARIE 
TEREZIE. Vypravíme se na prohlídku Pražského 
hradu tentokrát po stopách Marie Terezie. Co 
všechno vzniklo v době, kdy vládla tato výjimečná 
žena, jak se Hrad změnil a proč se tak často říká 
„Tereziánský Pražský hrad“? Začátek akce v 16:30 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Prohlídka vyše
hradského areálu, kasemat, podzemních chodeb 
někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde 
jsou umístěny některé originály soch z Karlova 
mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy 
i záhadu Čertova sloupu! Začátek akce ve 14:00 
u Táborské brány (první brána ve směru od 
stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) 
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+ na místě bude vybíráno vstupné do kasemat 
60/30 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská

8. 8. / út
MEZI BULOVKOU (SMÍCHOVSKOU) 
A STARÝMI KOŠÍŘEMI. Při procházce projdeme 
oko lo starých usedlostí nad údolím Motolského 
potoka, které jsou dnes většinou opravené 
a slouží jiným účelům – Bulovka, Šalamounka, 
Blaženka, Popelka. Jiné usedlosti zanikly a jejich 
existenci připomínají jen názvy ulic. Nakonec 
dojdeme do starých Košíř s posledními zbytky 
původní zástavby. Začátek akce v 17:00 na stani
ci autobusu č. 137, 153 „Farkáň“ ( jede z Knížecí). 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

9. 8. / st
OLŠANSKÉ HŘBITOVY. Pojďte se s námi 
vydat po břečťanem zarostlých cestičkách 
Olšanských hřbitovů, abychom spatřili hroby 
a hrobky významných umělců, např. V. Menšíka, 
R. Hrušínského, dua V +W a dalších osobnost
ní veřejného života. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v uli
ci Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. 
č. 5, 10, 11, 13, 15, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 
120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

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

12. 8. / so
TROJSKÝ ZÁMEK. Málokterá stavba ovlivnila 
zámeckou architekturu v Čechách jako právě 
Troja. Je to zámek nebo vila římského typu? Jak 
vypadá apoteóza Habsburků v hlavním sále ne
bo kam byli shozeni Titáni, když nad nimi zvítězili 
olympští bohové? To vše a mnoho dalšího se 
dozvíte na komentované prohlídce této jedineč
né stavby. Začátek akce v 10:00 u dolní brány 
do zámku (od Vltavy). Cena 120/80 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
40 Kč/ za osobu. Mgr. Dana Kratochvílová

13. 8. / ne
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 
14:00 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.

15. 8. / út
KDYŽ SE ŘEKNE PRAŽSKÉ NUSLE. Historie 
čtvrti, která svou polohou pod Vyšehradem 
patřila k důležitým předpolím Nového Města 
pražského, je velmi zajímavá. Při procházce 
zjistíme, kde byly horní a dolní Nusle, projdeme 
se z Ostrčilova náměstí zajímavými zákoutími 
přes část Folimanky kolem Fidlovačky na ná
městí Bratří Synků. Začátek akce v 16:30 na 
zastávce tramvaje č. 7, 14, 18 „Ostrčilovo náměstí“ 
(ve směru od Albertova). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

16. 8. / st
NORDIC WALKING: Z PETROVIC PODÉL 
MEANDRŮ BOTIČE. V Petrovicích se vlévá 
potok Botič do vodní nádrže Hostivař, která 
je od svého dokončení v roce 1962 s přileh
lým lesoparkem významnou rekreační oblas
tí Prahy. Od hráze Hostivařské přehrady až 
k zámečku Práče bylo koryto potoka a území 
po obou březích prohlášeno přírodní památ
kou Meandry Botiče. Zapůjčení holí na místě 
po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 
30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku za
koupenou v předprodeji! Začátek akce v 15:00 
na stanici autobusu č. 154, 240 „Newtonova“ 
(autobusy jedou od metra C „Háje“). Cena 
120/80 Kč. Marie Hátleová

17. 8. / čt
JOSIP PLEČNIK NA PRAŽSKÉM HRADĚ. 
Poznejte s námi dílo slovinského architekta, který 
vstoupil do českého povědomí především půso
bením a úpravami na Pražském hradě jako hlavní 
architekt, jmenovaný T. G. Masarykem. PROSÍME 
ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU 
REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU 
U VSTUPNÍCH BRAN PRAŽSKÉHO HRADU. 
Začátek akce v 16:00 u žulového monolitu na 
III. nádvoří Pražského hradu. Cena 120/80 Kč 
(%). Marie Hátleová 
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19. 8. / so
BÝVALÁ CHUDINSKÁ ČTVRŤ NA FRANTIŠKU. 
Nedaleko Staroměstského náměstí se rozkládala 
svérázná čtvrť vorařů, dřevařů, rybářů a měst
ské chudiny. Život v této oblasti ovlivňoval od 
13. století klášter založený přemyslovskou prin
ceznou Anežkou i další církevní instituce. Pojďte 
se s námi projít místy se zajímavou historií, kde 
se i přes asanační zásahy dodnes zachovalo 
několik malebných, křivolakých uliček s původ
ní zástavbou, které svojí zvláštní atmosférou 
okouzlí i Vás. Začátek akce v 16:00 před bu
dovou Základní školy v Dušní ul. 19 (naproti 
kostelu sv. Šimona a Judy). Cena 120/80 Kč (%). 
JUDr. Hana Barešová

20. 8. / ne
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

KOSTEL SV. KATEŘINY NA NOVÉM MĚSTĚ 
PRAŽSKÉM. Prohlídka původně gotického kos
tela, který byl součástí augustiniánského klášte
ra, založeného Karlem IV. Poznejte s námi tuto 
barokně přestavěnou stavbu s bohatou vnitřní 
výzdobou, kterou dnes spravuje pravoslavná 
církev! Začátek akce v 12:50 na rohu Viniční 
a Kateřinské ulice, Nové Město. Cena 120/80 Kč 
(%). Alexandra Škrlandová

24. 8. / čt
ZA ZAJÍMAVOSTMI TRŽIŠTĚ A JÁNSKÉHO 
VRŠKU. Procházka malebnými uličkami Malé 
Strany nás zavede k mnoha palácům a do
mům, kde si připomeneme zajímavé osudy je
jich obyvatel. Začátek akce v 15:30 před vcho
dem do Vrtbovského paláce (ulice Karmelitská 
27, Praha 1). Cena 120/780 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová

26. 8. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA. Vycházka za krá
sami raného baroka nás zavede na Malou 
Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku a his
torii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek 
akce v 10:00 na zahradním prostranství stanice 
metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč (%). 
Bc. Monika Koblihová

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. Ve 
14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek 
v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00 
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena pro
hlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

27. 8. / ne
NOVODOBÁ ZÁSTAVBA POD VYŠEHRADEM. 
Vycházka nás provede architekturou čás
ti Rašínova nábřeží, Libušiny, Vratislavovy 
a Přemyslovy ulice. Seznámíme se tak s histori
zující architekturou 2. poloviny 19. století i s mo
dernistickou architekturou nastupujícího 20. století. 
Čekají nás budovy vyšehradské záložny, radnice 
a nádraží, stavba funkcionalistické sokolovny od 
Františka Roitha a samozřejmě také skupina ku
bistických domů, jejichž autorem je přední český 
architekt Josef Chochol. Začátek akce v 16:00 
před Kovařovicovou vilou (nároží Vnislavovy 
ulice a Rašínova nábřeží). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Adéla Klinerová

PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: STROSSMAYEROVO 
NÁMĚSTÍ A JEHO OKOLÍ. Pojďte s námi poznat 
jedno z center pražských Holešovic. Povídat si 
budeme nejen o tom, po kom nese náměstí své 
jméno a s kterou filmovou postavou je spojeno. 
Představíme si chrám sv. Antonína i nejvýznam
nější stavby v jeho blízkosti a neopomeneme 
také zmínit jednu z největších tragédií v dějiných 
kriminalistiky, které se zde odehrála. Začátek 
akce v 16:00 před vchodem do kostela sv. 
Antonína. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

29. 8. / út
HISTORIE I SOUČASNOST KAPUCÍNSKÉHO 
KLÁŠTERA. Během vycházky si prohlédneme 
kostel Panny Marie Andělské, proslulé jesličky, 
rajský dvůr nebo zrevitalizované klášterní zahra
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dy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vychá‑
zek! Začátek akce v 15:30 před kostelem Panny 
Marie Andělské na Loretánském náměstí. Cena 
120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na 
klášter 40 Kč/za osobu. Milada Racková 

VEČERNÍ PROHLÍDKY 
STAROMĚSTSKÉ RADNICE 
V ČERVENCI A V SRPNU 2017
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po 
zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývo
jem budovy, navštívíme středověké síně i novo
dobé reprezentační sály radnice a nakoukneme 
i do útrob mechanizmu orloje, kde si zblízka 
prohlédneme figury apoštolů. Komentovanou 
prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme 
pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý 
systém románskogotického podzemí. Začátek 
akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). 
Prohlídka v českém jazyce / 20:00 / 250 Kč
1. 7. / so (Bc. Antonín Baloun), 22. 7. / so 
(Gabriela Procházková), 5. 8. / so (Mgr. Anna 
Frintová), 26. 8. / so (Bc. Antonín Baloun)
Prohlídka v anglickém jazyce / 20:00 / 250 Kč
8. 7. / so (Mgr. Daniel Rejman), 29. 7. / so 
(BSc. Lucie Backhouse), 19. 8. / so (Mgr. Jindra 
Pisančiková)
Prohlídka ve francouzském jazyce / 20:00 / 
250 Kč 15. 7. / so (Mgr. Anna Frintová) 
Prohlídka v německém jazyce / 20:00 / 250 Kč
12. 8. / so (Gabriela Procházková)

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO 
DĚTI V ČERVENCI A SRPNU 2017

9. 7. / ne
TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU 
S NÁVŠTĚVOU ZLATÉ ULIČKY. Pojďte s ná
mi využít letní čas k návštěvě nejen Královské 
zahrady! Vyprávět si budeme o králích – za
kladatelích, budeme hádat, co nám připomíná 
střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat 
i fontánu mistra Jaroše. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). PROSÍME 
ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU 
REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU 
U VSTUPNÍCH BRAN PRAŽSKÉHO HRADU. 

POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 u letohrádku 
královny Anny v Královské zahradě (nejbližší za
stávka tram. č. 22 „Královský letohrádek“). Cena 
120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

19. 7. / st
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA 
PRAŽSKÉHO. Máteli dost kuráže, přijďte se 
seznámit se staroměstskými strašidly a posta
vami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, 
kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. 
Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak 
to bylo s nešťastnou jeptiškou od Anežského 
kláštera! Vhodné pro děti od šesti let (v do
provodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 18:00 před domem U Kamenného zvonu 
(Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). 
(průvodce PCT)

29. 7. / so
TÝNSKÝ CHRÁM, TICHÝ SVĚDĚK ČESKÝCH 
DĚJIN. Pojďte s námi navštívit jednu z pražských 
dominant, kostel Panny Marie před Týnem, nebo 
také Týnský chrám, který je již po staletí strážcem 
Staroměstského náměstí. Chrám byl svědkem mno
hých významných událostí českých dějin, některé 
z nich si během vycházky připomeneme. Povíme 
si také, kde bylo uloženo srdce Jiřího z Poděbrad 
nebo jak to bylo se zlatým kalichem. Ukážeme si, 
kde odpočívá slavný dánský astronom Tycho de 
Brahe a vyprávět si budeme i některé legendy 
a pověsti, které se ke slavné pražské stavbě váží. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospě
lé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 
2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:45 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). 
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
vstupné do chrámu dospělí 20 Kč/za osobu, děti 
zdarma. (průvodci PCT)

10. 8. / čt
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. 
Seznamte se se strašidly a legendami, které 
se váží k uličkám Malé Strany! Začínáme na 
Pohořelci vyprávěním o ohnivém psovi i kněž
ně Drahomíře. Zjistíme, kdo se v noci potuluje 
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po Černínském paláci nebo kudy vede cesta 
bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šes
ti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22 
„Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

26. 8. / 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 × 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. (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 online na  
http://eshop.prague.eu

PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek 
v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci 
se slevou 50 %. PLATÍ NA AKCE OZNAČENÉ 
SYMBOLEM (%), (platí i pro online předpro
dej). 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
Předprodej na letní číslo červenec–srpen bu
de zahájen v pondělí 26. června 2017 v 9:03 
v eshopu a v turistických informačních centrech 
PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc září 
bude zahájen v pátek 25. srpna 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
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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. Od června do prosince 2017 bude zcela 
uzavřena věž Staroměstské radnice, od pro
since 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.

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
Pokud nevíte, kam o letních prázdninách vy
razit s dětmi na výlet, můžete se o sobotách 
a nedělích vydat na projížďku výletním vlakem 
Cyklohráček. Jednotlivé vozy jsou vybaveny 

tak, aby se během cesty vyřádili všichni bez 
ohledu na věk nebo důvod cesty. Především 
malým návštěvníkům tak nabídne Cykohráček 
nevšední zážitek. Svézt se můžete o červen
cových svátcích 5. 7. a 6. 7. 2017 dle stan
dardního jízdního řádu. V sobotu 15. července 
2017 se na Masarykově náměstí ve Slaném 
bude konat další ročník jízd historických vozi
del s dlouholetou tradicí – tzv. Slánský okruh. 
O pohár starosty královského města Slaného se 
bude soutěžit od 8 do 16:30 hodin. K poslechu 
zahraje všem návštěvníkům kapela Tancovačka 
Martina Dvořáka. 

V sobotu 19. srpna 2017 se od 14 hodin v pod
hradí hradu Okoř uskuteční další ročník open 
air festivalu, na kterém opět nebudou chybět 
známé české kapely a interpreti. Cyklohráček 
vás doveze až do stanice Noutonice, odkud se 
můžete vydat na necelou tříkilometrovou pěší 
cestu až k hradu. O víkendu 25. a 26. srpna 
2017 se ke konci prázdnin v Letním kině Slaný 
pořádá již tradiční rockový festival Valník. Ten 
letos oslaví svojí plnoletost, a to 18 let svojí exi
stence a stejně jako vloni proběhne opět jako 
akce dvoudenní. Návštěvníci se mohou těšit 
například na punkovou hudební skupinu Visací 
zámek, na slovenské Horkýže Slíže a mnohé 
další.

Do železničního muzea ve Zlonicích se 
Cyklohráček podívá opět každou poslední 
sobotu v měsíci, o letních měsících to bude 
29. července a 26. srpna. Kromě projížďky 
úzkorozchodnou průmyslovou železnicí se mů
žete opět těšit na stálou expozici lokomotiv, 
nákladních vozů nebo zabezpečovací techniky.
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