PRAŽSKÝ

04*2017

přehled
65. ročník

KULTURNÍCH POŘADŮ

soutěže o vstupenky na koncert a do Muzea pražského vodárenství

12. 5. – 2. 6. 2017

Cornetta amabilea
{{Rohatka
Rohatka líbezná
líbezná}}

fig
ffi
igg.1
ig
.11

PRAŽSKÉ JARO
72. mezinárodní hudební festival

Generální partner
General Partner

Partner festivalu
Festival Partner

124x124_Prazsky prehled_17_03_14.indd 1

30 Kč

Za finanční podpory
Financial Support

www.festival.cz
Generální mediální partner
General Media Partner

14.03.17 10:00

www.kampocesku.cz

Pražský hrad

nádvořími do zahrad

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.
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Milí čtenáři,

Iidová pranostika přibližně říká,
že „duben, ještě tam budem…“
Ale kde? Za kamny dnes určitě
ne… Každopádně v případě jarních plískanic
vyrazte alespoň za kvalitní kulturou. Ráda vám
dám několik tipů.
Možná jste se zúčastnili v březnu další velké vernisáže několika výstav ve Veletržním paláci. Chce
se mi totiž zvolat „Heuréka!“ neb mám dojem, že
konečně Národní galerie povstává z popela a stává
se důstojným evropským výstavním stánkem. Seznam všech současných expozic najdete v rubrice
Galerie, výstavy.
Po filmových žních přicházejí svátky hudby a festival Pražské jaro jim tradičně vévodí. Pozvu vás ale
na jiný koncert, který 1. dubna pořádá Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem
a houslistou Ivanem Ženatým pod názvem Zapomenutý mezi titány. Program slibuje pěkný zážitek.
Nemohu opomenout velikonoční svátky. V Muzeu hl. m. Prahy jsou přichystány Pražské hravé
velikonoce, kde můžete relaxovat zdobením
kraslic, perníčků, pletením pomlázek či výrobou
píšťalek. Někdy není od věci zaměstnat ruce
a odlehčit hlavě.
Přeji příjemné jarní svátky a užívejte sluníčka.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 AUTOR SLAVNÉHO PORTRÉTU (210 let)

Jeden z našich nejvýznamnějších malířů Emil Filla se narodil
v Chropyni 4. dubna 1882. Přední osobnost meziválečné
avantgardy, dnes patří mezi naše nejoceňovanější umělce.
Jen zázrakem ale unikl smrti v nacistických koncentračních
táborech za druhé světové války.

Jméno významného českého malíře Josefa Vojtěcha Hellicha (*17. 4.1807, † 22. 1. 1880) nese ulice i gymnázium na
pražské Malé Straně. Méně známé ale je, že se vedle malířství
také věnoval archeologii. Narodil se v Cholticích v rodině učitele Jana Václav Hellicha a vystudoval na pražské malířské
akademii. Již za studií si přivydělával malování portrétů
v šlechtických a měšťanských rodinách.

Po studiích na brněnské obchodní škole sbíral zkušenosti studiem ve Vídni a poté zamířil na Akademii výtvarných umění v Praze
(1903). Školu však po třech letech opustil kvůli konvenční náplni
výuky a rozhodl se
hledat vlastní uměleckou cestu. V rané
expresionistické tvorbě
byl ovlivněn malířem
Edvardem Munchem,
tvorbou Vincenta van
Gogha a Pierra Bonnarda. V letech 1907–1914
pobýval ve Francii, kde
měl možnost se setkat
s velkými osobnostmi
výtvarného života. Od
roku 1910 se v jeho díle
začínají objevovat prvky
Emil Filla, Mytí oken (1946)
kubismu ovlivněné Pablo Picassem a Georgesem Braquatem. Před 1. světovou válkou
byl nucen uprchnout do Holandska, kde se kromě vlastní tvorby
zapojil do práce v českém odboji. V letech 1919–1920 pomáhal

foto © Archiv Galerie hl. m. Prahy

Emil Filla, Zátiší (1930)

založit československé velvyslanectví v Haagu, které poté i vedl. Po
návratu do Čech působil krátce na ministerstvu zahraničí. Přicházející hrozba nacismu se odrážela i v jeho díle. Proto také byl v prvních
dnech okupace s dalšími osobnostmi (mj. Josefem Čapkem) zatčen,
vězněn a deportován do nejprve do koncentračního tábora Dachau
a odtud do Buchenwaldu. Přes podlomené zdraví přežil a po návratu dál intenzivně maloval a učil na nově založené Vysoké škole
uměleckoprůmyslové. Umírá na sedmý infarkt 7. října 1953 v Praze.
Alice Braborcová

4  emil filla, josef vojtěch hellich

V roce 1835 si zařídil ateliér na Dražického nám. 64, na Malé
Straně. O rok později mu byla poskytnuto stipendium 400 zlatých na studijní cestu, která mu umožnila se dále vzdělávat po
několika v oblasti
umění v Itálii, Francii a Německu. V Itálii se v něm probudil
zájem a archeologii.
Po návratu do vlasti
roku 1840 začal
své archeologické
vědomosti více prohlubovat a byl jmenován kustodem archeologických sbírek
Národního muzea.
Josef Vojtěch Hellich (1864)
Pro muzeum získal
například vzácné
artefakty mosazných a zlatých ozdob pocházejících z pravěkých
pohřebišť. Významným setkáním bylo setkání ve Staňkově salonu (dnes Lobkovicův palác)
s Boženou
Němcovou.
Josef patrně
nejlépe zachytil
její osobitou
krásu na dvou
portrétech, kdy
jeden věnoval
Václavu Staňkovi a druhý Františku Ladislavu
Čelakovskému,
který s myšlenkou na portrét
národní spiso- Portrét spisovatelky Boženy Němcové
vatelky přišel.
Josef Vojtěch Hellich zemřel v Praze 22. 1. 1880 a pohřben je na
bývalém Malostranském hřbitově v Praze v Košířích.
-mat-

foto © Wikimedia Commons

 OD EXPRESIONISMU KE KUBISMU (135 let)

 RENOMÉ ZÍTEK (180 let)

 LETIŠTĚ V PRAZE RUZYNI (80 let)

Český architekt Josef Zítek se narodil 4. dubna 1832 v chudinském předměstí pražského Karlína. Přesto vystudoval
pražskou i vídeňskou polytechniku. Jeho tvorbu ovlivnily
cesty po Evropě, převážně po Itálii. Je považován za nejvýznamnějšího českého architekta 19. století.

Pokud na své letence máte informaci o odletu z Prahy, potom
zcela jistě poletíte z Letiště Václava Havla Praha, dříve Letiště
Ruzyně na některém mezinárodním či vnitrostátním letu.
Stále je největším i nejvytíženějším letištěm v Česku, čehož
je dokladem odbavených 13 milionů cestujících během 136
tisíc vzletů a přistání v roce 2016.

foto © Wikimedia Commons

Budova Národního divadla

profesora na pražské polytechnice. Zemřel 2. srpna 1909.
Místem jeho posledního odpočinku je hřbitov v jihočeských
Malenicích.
Martina Jurová

www.kampocesku.cz

Stavba letiště započala v roce 1933 na pláni známé jako Dlouhá
míle. Rok 1937, rok dokončení, přinesl ocenění vyprojektované
konstrukce letiště arch. Adolfu
Benšemovi na
Mezinárodní
výstavě umění
a techniky v Paříži v podobě
zlaté medaile.
Letoun Douglas DC-2 společnosti KLM
Významným se
pak stal 5. duben 1937, kdy byl provoz letiště zahájen přistáním letounu
Douglas DC-2 společnosti ČLS na pravidelné lince Piešťany-Zlín-Brno-Praha. Ale od té doby uplynulo ve Vltavě mnoho vody.
Zajímavostí je, že jakmile byl odsouhlasen vládní návrh 21. 3.

2012 na přejmenování Letiště Ruzyně na „Letiště Václava Havla
Praha“, v angličtině „Prague Airport – Vaclav Havel“, okamžitě
se objevila řada kritik pro nesprávný slovosled v anglickém
znění. Dotčené ministerstvo sice nejprve uvedlo, že vycházelo
z návrhu letiště a nikdo na problém neupozornil. Nicméně 4. 6.
2012 oznámilo, že název byl přepracován do tvaru „Václav Havel Airport Prague“. V den výročí narození Václava Havla 5. 10.
2012 proběhlo oficiální přejmenování. Přesto Společnost Letiště
Praha, a. s. svůj název nezměnila.
Lucie Sládková

josef zítek, letiště v ruzyni  5

foto © Wikimedia Commons

Jako jeden z nejznámějších architektů naší historie je spojován
především pro svůj podíl na stavbě pražského Národního divadla. Profesor a také
baron Josef Zítek
nevytvořil jenom
a pouze tuto budovu.
Podílel se také na
návrhu pražského
Rudolfina a další
jeho stavby byly realizovány po celých
Čechách. Angažoval
se i v zahraničí, kdy
mu zakázka Zemské
galerie a muzea
Prof. Josef Zítek, autor: Josef Mukařovský
ve Výmaru, kterou
– Světozor)
prováděl v letech
1863–1868 zajistila
mezinárodní renomé. Následujícího roku se vrátil do Vídně,
kde získal stavitelskou koncesi a téhož roku přijal také místo

zz KALENDÁRIUM
DUBEN 862 (1155 let)

Kníže Velké Moravy Rastislav vyslal poselstvo k císaři
Michaelu III. Žádal o vyslání biskupa a učitele, kteří by na
jeho území šířili základy a učení církve, jež zde byly ohroženy politickým a náboženským vlivem Východofranské říše.
Michael III. proto rozhodl vyslat Cyrila a Metoděje.
1. 4. 1987 (30 let)

Po mezinárodním kongresu záchranných služeb AIRMED
85 vznikl plán zřídit Leteckou záchrannou službu (LZS)
v Československu. V roce 1987 byl vypracován návrh na vybudování 12 středisek LZS. První letecká základna vznikla
v Praze pod vedením ministerstva vnitra.

 MUČEDNICKÁ SMRT SLAVNÍKA (1020 let)
Život dráha prvního misionáře na území pohanských Prusů
a druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha se končí 23. 4. 997
v posvátném háji starých Slovanů zvaný Kunter. Ironií je, že byl
rituálně zabit ochránci posvátného místa, pouze jeho druhové,
nevlastní bratr Radim a klerik Benedikt byli ušetřeni.
Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců sídlících toho času na blatném
hradišti v Libici, dnes nad Cidlinou. Narodil se nejspíše v roce 956
knížeti Slavníkovi a jeho choti Střezislavě. Jako nemluvně vážně
onemocněl a jeho uzdravení bylo pokládáno za zázrak. Pokřtěn
byl biskupem Adalbertem, který jej později také biřmoval. V roce

11. 4. 1852 (165 let)

Za vlády Františka Josefa I. byl obnoven Nejvyšší policejní úřad. Mezi jeho hlavní pravomoci patřila kontrola
pohybu cizinců, vydávání časopisů, otevírání knihoven
a měl také na starost činnost policie a části četnictva. Do té
doby spravovalo tyto věci ministerstvo vnitra.
12. 4. 1012 (1005 let)

20. 4. 1262 (755 let)

Po několikaleté snaze odloučit se od své ženy Markéty se
Přemysl Otakar II. dočkal schválení rozvodu od papeže.
Bulou byl potvrzen rozvod i jeho sňatek s Kunhutou, vnučkou Bély IV. Otakar tímto sňatkem zajistil mír s Bélou IV.
a dočkal se vytouženého a právně uznávaného dědice.

852

1857

(1165 let)
(160 let)
kníže Bořivoj I. František Ondříček
r. 852 nebo 853
* 29. 4. 1857
se narodil první
† 12. 4. 1922
historicky doložený
český houslista,
Přemyslovec
virtuos a hudební
skladatel

1882

(135 let)
Jaromír John
* 16. 4. 1882
† 24. 4. 1952
český spisovatel,
novinář, výtvarný
estetik a kritik

6  kalendárium, sv. vojtěch

Lebka sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta

972 odešel na studia do Magdeburgu, kde získal potřebné vzdělání
k provozování kněžského povolání. Po smrti svého otce se vrací
domů a poté odchází do Prahy, kde se stává nástupcem biskupa
Dětmara. V tehdejší společnosti
neměl lehké postavení, zvláště
když vystupoval
proti všeobecně
rozšířeným jevům
jako byl obchod
s otroky, alkoholismus, kněžská
manželství a pohanství. Pro spory
s knížetem dvakrát
opustil zemi a po
druhém odchodu, Socha sv. Vojtěcha a jeho bratra Radima, hradiště
ke kterému došlo Libice nad Cidlinou
těsně před vyvražděním Slavníkovců Vršovci, nalezl mučednickou smrt při misii
k pohanským Prusům. Je pokládán za autora nejznámějších českých
a polských duchovních písní, mj. Hospodine pomiluj ny.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons

Poté co byli z Čech vypuzeni Poláci, přijal kníže Jaromír
od římskoněmeckého krále Čechy v léno. Roku 1012 se
zúčastnil povstání proti svému bratru Oldřichovi. Jaromír
byl poražen a utekl k Jindřichovi II., který ho však nechal
uvěznit v Utrechtu. Jaromír zde strávil 21 let.

 KLÁŠTER CISTERCIÁKŮ NA ZBRASLAVI
(725 let)
Roku 1268 nechal Přemysl Otakar II. na místě dnešního
kláštera vystavět lovecký dvůr, který o deset let později, po
bitvě na Moravském poli, zdědil jeho syn Václav. Dle zpráv
cisterciáckých letopisců se Václav o budoucím založení kláštera radil se sedleckým opatem Heidenreichem.
Po nějaké době vybrali cisterciáci ze Sedlece k jeho stavbě
místo, kde stál oblíbený lovecký hrádek Václavova otce.
Sám Václav tehdy pojal úmysl přesunout na Zbraslav funkci

21. 4. 1892 (125 let)

Jaroslav Kvapil, národní umělec s řádem Tomáše
Garrigua Masaryka, se stal autorem libreta k opeře
Debora. Jednalo se o první operu Josefa Bohuslava
Foerstera, jež vznikla na počátku jeho kariéry. Byla jedním
z jeho vokálně instrumentálních a nejlepších děl spolu
s operou Stabat Mater.
22. 4. 1467 (550 let)

Mnohaleté spory mezi Jiřím z Poděbrad a Zdeňkem ze
Šternberka vyvrcholily válkou, kterou mu Jiří nepřímo
vyhlásil v dopise, kde napsal, že je nutné proti němu
jednotně zakročit ve smyslu práva. Válka probíhala mezi
Jiřím z Poděbrad a Jednotou zelenohorskou, již v té době
vedl Zdeněk.
23. 4. 1632 (385 let)

Roku 1630 byl Albrecht z Valdštejna odvolán na sněmu
v Řezně z vedení císařské armády. Věnoval se proto podnikání, založil mlýny, pivovary, textilní manufaktury a žil
ve Valdštejnském paláci. Císařská armáda začala upadat,
a proto byl Valdštejn opět požádán, aby nad ní převzal velení.
24. 4. 1577 (440 let)

Po odchodu Ferdinanda II. Tyrolského vedli správu zemští
úředníci, kteří získali titul místodržící. Až roku 1577 pro
ně vydal Rudolf II. přesnější instrukce a získali pravomoc
policejní, politickou a dohlíželi na apelační soud. Dále
získali samostatnou pečeť a vlastní kancelář.

foto © Wikimedie Commons, autor VitVit

Zbraslavský zámek – pohled přes Lipanský potok

přemyslovské nekropole. První zakládací listina kláštera pochází z 10. srpna 1292. Se stavbou bylo započato patrně již
v průběhu roku 1292 a pro potřeby konventu byly upraveny
také stávající budovy. Poprvé byl konventní chrám zasvěcený
Panně Marii a sv. Václavovi zmíněn v odpustkové listině bamberského biskupa 23. srpna 1294. Základní kámen chrámu byl
ale podle dochované kroniky, za asistence mnoha mocných
tehdejší střední Evropy, položen až 3. června 1297, pouhý
den po Václavově dlouho plánované korunovaci. Zakladatel
věnoval v počátcích klášteru zlatý kříž, mnoho monstrancí
a finance na zakoupení základu klášterní knihovny. A byl to
právě Václav II., který se stal prvním z rodiny, kdo byl přímo
v sotva dostavěném chrámu pohřben a při královském pohřbu
23. června 1305 byly v chrámu slouženy také historicky první
bohoslužby.
Miroslav Foltýn

25. 4. 1372 (645 let)

Právnická univerzita byla jednou ze čtyř původních
fakult Univerzity Karlovy. Mnohaletý spor mezi právníky
a ostatními třemi fakultami zapříčinil založení samostatné právnické univerzity, která však stále podléhala
pražskému arcibiskupovi. Další spory pak zapříčinily její
zánik v roce 1419.

1922

1932

(95 let)
(85 let)
Stella Zázvorková
Karel Nepraš
* 14. 4. 1922
* 2. 4. 1932
† 18. 5. 2005
† 5. 4. 2002
česká herečka
český sochař, kreslíř,
grafik

www.kampocesku.cz

1937

(80 let)
Jan Kaplický
* 18. 4. 1937
† 14. 1. 2009
český architekt
a vizionář moderní
architektury
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 PATRIK HARTL: BAVÍ MĚ SI VYMÝŠLET
Dvorní autor a režisér divadla Studio DVA Patrik Hartl přichystal pro jejich Letní scénu na Vyšehradě premiérovou novinku. Do komedie Líbánky na Jadranu obsadil Evu Holubovou, Boba Klepla, Mariku Šoposkou a Václava Jílka v alternaci
se Štěpánem Benonim. Od 23. června se tak můžete těšit na
komedii o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování,
šnorchlování a koloběhu života nejen na Jadranu. Vstupenky
na všechny tituly letošního Metropolitního léta hereckých
osobností jsou v prodeji od 10. dubna.

S Evou Houbovou a Bobem Kleplem jste již spolupracoval,
ovšem s každým zvlášť. Co Vás láká na společné práci?
Jsou to tak talentovaní herci, že pracovat s nimi je vždycky osvěžující a inspirativní. Doufám, že nám spolu bude dobře, a že si
budeme zase svobodně hrát a tvořit a hledat... A že budu zase
cítit, že jsem rád u divadla.
Jsou jim role psány na tělo?
Ani ne. Anebo vlastně ano? Já nevím. Představoval jsem si Evu
s Bobem, když jsem jejich role psal, ale ty postavy nejsou oni. Baví
mě si vymýšlet. Já vlastně netuším, koho ty postavy doopravdy
představují. Možná jsem je psal na tělo sám sobě. Nebo jsem se
do nich snažil vepsat všechny lidi. Fakt nevím...
Pro oba jste napsal one man/woman show. Co Vás k tomu
vedlo? Psala se některá snadněji?
Vedla mě k tomu jedinečnost jejich talentu. A mám je oba osobně
rád. A žádná one man ani woman show se nikdy nepíše snadno.
Všechny se píšou obtížně.

Jak vznikl nápad na komedii Líbánky na Jadranu?
S mou ženou jsme byli v sedmnácti poprvé sami u moře v Chorvatsku na ostrově Rab. Představil jsem si, jak by mohl podobný
přímořský pobyt probíhat, až nám potáhne na šedesát. Podle
statistik jezdí k Jadranu každý rok skoro tři čtvrtě milionu Čechů.
Všichni touží zažít jedinečnou dovolenou a většina ji provegetuje
v podstatě stejně nanicovatě. Tak mě napadlo, jestli je možné, že
i já žiju zaměnitelný a v zásadě nijak výjimečný život. A napsal
jsem o tom komedii.
Máte nějaké vzpomínky na Chorvatsko, které se promítly
do divadelní hry?
Jo, jo... Dvakrát jsem jako dítě stanoval s rodiči na Korčule. Tak
jsem napsal hru do kempu. Ale víc bych nerad prozrazoval.

8  rozhovory

Jste úspěšným spisovatelem, vaše poslední kniha se stala
nejčtenější beletristickou knihou roku, pracujete již na
další? A kdy vyjde?
Vymýšlím, píšu... Ještě budu ale pracovat dlouho, aby další knížka
nebyla blbá. Jsem zvyklý se hodně snažit a nechci nic pokazit.
Děkuji za rozhovor.
Tomáš Přenosil
Kompletní program letošního Metropolitního léta hereckých
osobností naleznete na www.studiodva.cz

foto © Lenka Hatašová, divadlo Studio DVA

Má nějaké výhody uvádění komedie na Letní scéně Vyšehrad?
Vyšehrad je magické místo. Miluju letní večery na tom nádherném starobylém pahorku nad centrem Prahy. Je úlet dělat letní
divadlo zrovna tam.

 POD TÍM VŠÍM JE MORAVA
říká skladatel Jiří Kadeřábek

a František Bartoš, Leoš Janáček, to jsou nevyčerpatelné studnice... A poslední jmenovaný ještě samozřejmě o mnoho víc.

Patří k nejvýraznější skladatelským talentům své generace.
V Národním divadle právě uvádějí jeho novou operu Žádný
člověk a další premiéra jej díky objednávce PKF – Prague
Philharmonia čeká 16. dubna v Rudolfinu. Jiří Kadeřábek
se inspiroval několika zahraničními pobyty, aby zjistil, že
jeho kořeny vězí pevně v moravské půdě.

Jakou by měl mít současný skladatel výbavu? Dá se komponovat i bez hudebního vzdělání?
Na to neexistuje návod, každý pocházíme z jiného prostředí,
máme odlišné dispozice a vzdělání. Moje východiska jsou Morava, jazz, HAMU, zahraniční cesty… A nikdy bych neprohlásil,
že to je ten jediný možný přístup. Vidím skladatele, kteří cestují,
využívají různé skladatelské rezidence, a přitom mi jejich tvorba
nepřipadá nijak závažná a je mi bytostně cizí. Vyhrávají soutěže
a jejich jména jsou všude – já však při poslechu nevím, proč je
jejich hudba na světě. Na druhou stranu existují outsideři, kteří
nikdy nikam nevycestovali a téměř ničeho se neúčastní, a považuji
je za velmi svébytné a důležité tvůrce.

Kde se jako světoběžník cítíte doma?
Určitě v České republice. Trávím tady většinu času, mám zde rodinu, nejbližší přátele a nejlepší podmínky na skládání. Mentálně
a občas i fyzicky se ovšem vyskytuji na různých místech…

Co bylo u vás spouštěčem tvoření?
Od dětství jsem měl vlastní svět, sám jsem si dokázal hrát, mám
stohy obrázků a komiksů, psal jsem básně, povídky a skládal
skladbičky. Byl to možná únik před vnějším světem – ty dva světy
se propojily někdy v mých osmnácti letech, kdy jsem odešel do
Prahy a začal studovat to, co mě opravdu zajímalo. Potom už jsem
jenom řešil dilema, mám-li se plně oddat jazzu či vážné hudbě.

Jak vás skladatelsky ovlivnily zahraniční pobyty?
Cokoli zažijete, se následně promítá do tvorby. Francie byla jednou
ze zásadních zkušeností, ale stejný význam mělo i Holandsko. Na
Francii mě vždycky lákal cit pro detail, smysl pro zvukové struktury, pověstná francouzská jemnost.

foto © David Adamcyk

Našel jste tam, co jste hledal? Odhalil to tajemství?
Ne, to se nedá, protože je to do velké míry dané velmi odlišnou kulturní tradicí. Nicméně určitá specifika, smysl pro barvu
a strukturu, instrumentaci se dají osvojit nebo se jimi dá inspirovat
a doufám, že se mi to do určité míry podařilo.
Pak tedy následovalo Holandsko…
To je velmi odlišné prostředí, ve kterém jsem pocítil velký důraz
na experiment, zkoušení různých možností, míchání žánrů, což
je ve Francii nemyslitelné, tam vládne určitá exkluzivita a často
až sterilnost. V Holandsku to bylo divoké, skladatelé se stávali
performery a sám jsem se tomu nevyhnul.
A pod tím vším je Morava?
Absolutně. Čím dál víc pociťuji, že se vlastně snažím dobrat
k prosté lidové písni, ačkoliv šílenými oklikami. František Sušil

Vstupuje vám jazz do „klasických“ skladeb?
Vědomě to nekombinuji, ale stejně si myslím, že přestože skládám
„vážnou“ hudbu, je v tom současně obsaženo vše, co jsem dělal
předtím. To opět souvisí s tím narůstajícím pocitem, že vytvářím
jakoby pořád jednu píseň, možná sofistikovanou, komplexní
a určitým způsobem zašmodrchanou a skrytou, ale pořád píseň.
Když začínáte skládat, je tam na počátku nějaký mimohudební pocit, prožitek, myšlenka?
Jak kdy. V případě skladby pro PKF šlo o určitý souboj, konfrontaci
dvou prvků, silově-emočně-zvukový princip.
Podle čeho by se měl posluchač orientovat, když má za
rok možnost vyslechnout jen pár současných kompozic,
jak je má přijímat?
S otevřeností a nepředpojatostí. Každopádně poslouchat soudobou hudbu bez zkušeností a kontextu je dost těžké. Je potřeba
se neustále vzdělávat, vstřebávat, dozvídat se informace…
Otevřenost a zkušenost.
Děkuji za rozhovor
Dita Hradecká
Koncert PKF s premiérou skladby Jiřího Kadeřábka Duel II zazní
v neděli 16. dubna v Dvořákově síni Rudolfina od 19.30
hodin. Taktovky se ujme někdejší šéfdirigent PKF Jakub Hrůša,
sólových partů houslisté – bratři Jan a Jakub Fišerovi.
Informace a vstupenky na www.pkf.cz
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 PRAHA BUDE V ZÁŘÍ OPĚT PATŘIT
DVOŘÁKOVI A PŘEDNÍM SVĚTOVÝM
I ČESKÝM HUDEBNÍKŮM
Desátý ročník festivalu Dvořákova Praha, který proběhne
mezi 7. a 23. zářím, opět vzdá hold géniovi české hudby
a zaujme objevnou i překvapivou dramaturgií. Představí
hvězdné sólisty i špičkové orchestry světového renomé.
Vystoupí London Philharmonic Orchestra pod taktovkou
šéfdirigenta Vladimira Jurowského, Essenští filharmonikové
vedení Tomášem Netopilem, který se postaví i za dirigentský
pult před Vídeňské symfoniky během závěrečného koncertu. Mimořádné bude i setkání s dirigentem Ingo Metzmacherem v čele s Gustav Mahler Jugendorchester a špičkovým
francouzským klavíristou Jeanem-Yvesem Thibaudetem.
Nepřehlédnutelnou dominantou programu tohoto i příštího ročníku
Dvořákovy Prahy je ovšem především rozsáhlá Dvořák Collection,
která postupně uvede všechna duchovní
díla kantátová a oratorní. Kompletní
provedení připomene nejen slavná
díla jako je Stabat
Mater a Requiem,
ale i málo slýchané
opusy jako např.
Hymnus Dědicové
Bílé Hory nebo
kantáta Americký
prapor. Vrcholné
Dvořákovo oratorium Stabat Mater
zazní v obsazení
Hvězdou zahajovacího večera bude sopranistka
skutečně mimořádKristine Opolais.
ném. Vystoupí operní pěvci, které spojuje Metropolitní opera i další nejvýznamnější
světové operní domy a pódia: lotyšská sopranistka Kristine Opolais,
slovenská mezzosopranistka Jana Kurucová, polský tenorista Piotr
Beczała a německý basista René Pape. Doprovodí je PKF – Prague
Philharmonia pod taktovkou francouzského šéfdirigenta Emmanuela Villauma a Český filharmonický sbor Brno. Vrcholným zážitkem
bude jistě také provedení Dvořákova Requiem v opět mimořádném
pěveckém obsazení v čele s nizozemskou mezzosopranistkou Christianne Stotijn, americkým tenoristou Michaelem Spyresem a naším
basistou světového renomé Jane Martiníkem. Sólisty doprovodí
Česká filharmonie v čele s Jiřím Bělohlávkem a Pražský filharmonický sbor. Z obou provedení Requiem na Dvořákově Praze bude
pořízena nahrávka pro vydavatelství DECCA.
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Programu komorní řady se letos ujal s energií sobě vlastní Radek
Baborák, který se na festivalu představí hned ve třech rolích,
jako kurátor, dirigent i výjimečný hornista. „Díky svým zkušenostem v nejprestižnějších orchestrech, sólové dráze po boku
dirigentů jako je Daniel Beranboim nebo Seiji Ozawa a vášni pro
komorní hudbu je Radek Baborák logickou volbou pro roli kurátora komorní řady,
kterou jsme vystavěli s láskou a péčí
a s nejvyššími uměleckými nároky. Významnou novinkou
letošního festivalu
je mezinárodní
Festivalový orchestr Dvořákovy Prahy, ve kterém se
sejdou nejúspěšnější čeští hráči
působící ve světových orchestrech
s nejvýraznějšími
zahraničními
Kurátorem komorní řady je letos hornista a dirigent i českými hudebRadek Baborák.
níky“, vysvětluje
umělecký ředitel festivalu Marek Vrabec. Jedna z výrazných
festivalových linií tak je upozorňuje na české hudebníky, kteří
se úspěšně prosazují ve světě. To vedle hostů komorní řady platí
také o dalších hvězdách letošního ročníku, dirigentovi Tomáši Netopilovi, pěvcích Adamu Plachetkovi, Janu Martiníkovi a dalších.
Letošní recitál Dvořákovy Prahy představí jednoho z našich nejlepších klavíristů Ivana Klánského v dílech dvou velikánů světové
klavírní literatury, Ludwiga van Beethovena a Fryderyka Chopina,
jejichž hudbu dokáže tlumočit svým nezaměnitelným poetickým
stylem. Den D bude patřit čtyřem neobyčejně úspěšným českým
hudebníkům nejmladší generace, varhaníkovi Pavlovi Svobodovi,
houslistce Olze Šroubkové, hornistce Kateřině Javůrkové a tenoristovi Petru Nekorancovi, kteří všichni bez výjimky bodovali
v prestižních světových interpretačních soutěžích.
Po stopách A. D. se vypraví letos festival se čtyřdenním předstihem
do Kroměříže. Na stejném místě jako kdysi Dvořák v roce 1886,
v Měšťanském nadsklepí, provede místní rodák Tomáš Netopil
Mistrovo Stabat Mater v ojedinělé původní verzi s klavírem. V programu letošní Dvořákovy Prahy nemůže chybět rodinný program
či Dvořákovské matiné s dobově autentickým provedením Novosvětské v podání Marka Štryncla a jeho souboru Musica Florea.
Hlavním festivalovým centrem je tradičně Rudolfinum, koncerty komorní řady probíhají kromě Rudolfina také v Anežském klášteře. Předprodej vstupenek na všechny festivalové
koncerty začíná 28. března. Kompletní program je k dispozici
na www.dvorakovapraha.cz.
Pro redakci Pražského přehledu připravila Sylvie Marková
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 MALOSTRANSKÉ STOLETÍ
Jana Vopatová
Experimentální prvotina mladé autorky, která část života strávila
v kouzelném koutě Malé Strany. Kombinuje několik žánrů a literárních prvků. Téměř každá kapitola obsahuje krátké vyprávění,
báseň a nakonec faktografickou vsuvku. Výsledkem jsou texty,
které jsou současně i ilustracemi. Kniha je však
především zábavným
průvodcem, malou sbírkou lyricko-epických
zastavení, a hlavně také
pohádkovou knížkou.
A okrajově i návodem ke
hraní – k prožití obyčejných chvil tak nějak jinak.
Tato půvabná nápaditá
knížka je určena nejen
hrdým Malostraňákům,
ale každému, kdo si rád hraje. Dá se do ní kreslit a psát, hodí se
na doma i ven. A je barevná stejně krásně jako Malá Strana…
Kniha vychází za podpory Ministerstva kultury České republiky,
městské části Praha 1 a přispěvatelů na Startovači.
cena: 255 Kč
www.meander.cz
 VĚDA, TO JE BRNKAČKA!
Desítky experimentů, které vás chytnou a nepustí! Chcete-li se
stát vědcem, nepotřebujete k tomu zkumavky přetékající různobarevnými tekutinami,
spletité hadičky přístrojů
ani speciální laboratoř. Tahle knížka vám ukáže, jak
si vystačit s málem, a přesto dokázat velké věci. Je
prakticky rozdělena na
několik oblastí (pohyb
a síla; matematika; Země
a vesmír; světlo; hmota;
zvuk; elektřina a magnetismus), její zadní část pak
představuje jakousi přenosnou laboratoř – tvoří ji stránky, které
můžete trhat, stříhat, cákat na ně, abyste viděli, jak vypadá
věda v akci. Vaším úkolem je zkrátka bedlivě sledovat okolní
svět, dávat pozor a klást si otázky. Přesvědčte se na vlastní kůži,
že je věda brnkačka!
cena: 239 Kč
www.kniha.cz
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 JAK SE LOVÍ HLUPÁCI
Robert Shiller, George Akerlof
Ve své provokativní publikaci, plné přesvědčivých a výstižných
příkladů ze života, její autoři, nositelé Nobelovy ceny za ekonomii,
zpochybňují klasickou tezi
moderní ekonomie, tradovanou již od dob Adama
Smithe, že neviditelná ruka
trhu vždy přináší materiální
blahobyt. Autoři na mnoha
příkladech dokládají, že trh
může být jak prospěšný,
tak může člověku škodit,
protože není imunní vůči
využívání triků a pastí, jež
z lidí dělají „dojné krávy“.
Spíše než aby byly ze své
podstaty neškodné a vždy vytvářely větší dobro, jsou trhy ve své
podstatě „domovem“ triků a pastí, jež umožňují „lovit hlupáky“.
Monografie zkoumá ústřední úlohu manipulace a klamání, a to
ve fascinujícím podrobném pohledu v každé z těchto oblastí
a v mnoha dalších.
cena: 399 Kč
www.albatrosmedia.cz
 KNIHA RADOSTI
Jeho Svatost dalajláma XIV., Desmond Mpilo
Tutu, Douglas Abrams
Rozhovory a myšlenky dvou velkých mužů, držitelů Nobelovy
ceny za mír, o tom, jak být šťastný v dnešním proměnlivém světě.
Svět kolem nás se rychle proměňuje, jsme svědky tragédií celosvětového významu, katastrof,
(nejen) osobních neštěstí,
nemocí, smrti – lze vůbec
v takovém světě, v takové
době prožívat radostný život
a nenechat strasti, aby nás
pohltily? Douglas Abrams
mistrně propojil životní příběhy dvou blízkých přátel
– Jeho Svatosti dalajlámy
a arcibiskupa Desmonda
Tutua, jejich odpovědi na
otázky týkající se překážek
na cestě k radosti, pokory, humoru, odpuštění, vděčnosti, soucitu, velkorysosti a mnoha dalšího s vědeckými poznatky, které se
probíranou tematikou zabývají. Nikdo z nás nedokáže uniknout
utrpení. To však neznamená, že nemůžeme prožívat radost. Netrapme se kvůli věcem, které nedokážeme změnit.
cena: 348 Kč
www.jota.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 DUBNU 2017
1. 4. / so
PRAHOU ZA HUDBOU II. – STARÉ MĚSTO.
Procházka připomene vynikající osobnosti hudby domácí i zahraniční, které působily v Praze.
Dozvíme se, kde koncertoval Ferenc Liszt
a kde W. A. Mozart dokončoval svou operu
oper. Začátek akce v 10:00 u pomníku Josefa
Jungmanna na Jungmannově náměstí. Cena
120/80 Kč (%). Eva Sokolová
PRAHOU FRANZE KAFKY. Po stopách spisovatele
Franze Kafky se vydáme do okolí Staroměstského
náměstí. Ukážeme si, kde se narodil, i které školy na12 pozvánka Prague City Tourism

vštěvoval. Povíme si, co bylo předmětem jeho studia
a čím se ve svém zaměstnání zabýval. Neopomeneme
ani na jeho rodinu a na „útočiště“, ve kterých hledal
potřebný klid na svou tvorbu. Začátek akce ve 14:00
před staroměstským kostelem sv. Mikuláše na náměstí Franze Kafky. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana
Kratochvílová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.
Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se
s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké
síně i novodobé 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
románsko-gotického podzemí. POZOR! – omezený
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před
věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje).
Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek
2. 4. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU
RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

PAMÁTNÁ MÍSTA V MODŘANECH. Poznejte
s námi tuto pražskou čtvrť, jejíž nejstarší historie
sahá až do 12. století. V roce 1861 zde byl postaven
cukrovar, jeden z nejstarších závodů na výrobu
cukru v Čechách. Příměstská obec se postupně
stala pražským předměstím a součástí velké Prahy.
Období komunistického režimu a doba porevoluční se podepsala na podobě dnešních Modřan,
které si představíme, včetně dochovaných historických objektů, např. kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Začátek akce v 10:00 v centrálním parku
u Obchodního náměstí v Modřanech (nejbližší spoj
zastávka tram. č. 3, 17 „Nádraží Modřany“). Cena
120/80 Kč (%). Marie Hátleová
HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH I.
Na vycházce si prohlédneme viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podíváme se, kde si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou
Baarovou i kam vedla první trolejbusová linka
v Praze. Začátek akce ve 14:00 na zastávce
autobusu č. 131 „U Matěje“ ( jede od stanice
metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena
120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
3. 4. / po
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Zuřivý
reportér E. E. Kisch hledal a nacházel za svého
života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města.
V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí
ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam
průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my
se opět vydáme poznávat další staroměstské
průchody. POZOR! – omezený počet účastníků
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 16:30 na Malém náměstí před domem č. 11. Cena 120/80 Kč (%).
Pavla Lešovská
4. 4. / út
LOBKOWICZKÝ PALÁC NA PRAŽSKÉM HRADĚ.
Komentovaná prohlídka jediného soukromého
objektu na Pražském hradě, muzea s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů. Na návštěvníky
čeká 22 výstavních sálů! POZOR! – omezený
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 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
180 Kč. Nadace Lobkowiczkých sbírek
5. 4. / st
KLASICISTNÍM SMÍCHOVEM. Z půvabné dolní
částí údolí Motolského potoka s řadou usedlostí obklopených vinicemi a ovocnými sady se
v průběhu 19. století stalo industriální předměstí
Prahy s mnoha továrnami. Přesto do současné doby přetrvalo několik památek, které nám
období přelomu 18. a 19. století připomenou.
Patří k nim kostel Nejsvětější Trojice obklopený Malostranským hřbitovem s mnoha krásnými příklady klasicistní náhrobní plastiky – díla
Václava Prachnera, několika generací sochařské
rodiny Platzerů, Josefa Malínského, aj. Dojdeme
i k usedlosti Bertramka, spjaté s pražskými pobyty W. A. Mozarta (interiér uzavřen). Začátek akce
v 16:45 na stanici tram. č. 9, 10, 15, 16 „Bertramka“.
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO VI. Novinka! Na
Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.
Pojďte s námi objevovat skrytá zákoutí tentokrát
do oblasti Na Františku! POZOR! – omezený
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00
na nároží před hotelem InterContinental (nároží Pařížské ulice a Dvořákova nábřeží), Staré
Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Milada Racková
6. 4. / čt
BÍLKOVA VILA. Navštivte s námi rezidenci
s ateliérem sochaře Františka Bílka, která vznikla
podle vlastního návrhu tohoto umělce! Exteriér
i interiér představují unikátní architektonické dílo.
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce v 15:30 před vchodem do Bílkovy
vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany).
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do objektu 40 Kč.
Monika Švec Sybolová
8. 4. / so
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce
pro děti. Vice informací naleznete na konci programu!
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MÁSLOVICKÉ VÍTÁNÍ JARA. Zveme vás na již
tradiční Máslovickou šlápotu, pořádanou Malým
máslovickým muzeem másla. Po komentované
prohlídce muzea bude následovat ukázka ručního stloukání másla, které si zájemci mohou
sami zkusit, poté proběhne soutěž v pojídání
chleba s máslem a po hudební produkci se
vydáme naučnou stezkou lesem k Vltavě, kde
bude symbolicky utopena Smrtka. Kromě toho
se dozvíte o historii a činnosti Výzkumného ústavu včelařského, jediného v zemi, v jehož areálu
uvidíte honosné letní sídlo rodiny Grégrových.
Návrat přívozem a vlakem z Libčic n./Vltavou.
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce ve 12:45 na zastávce aut. č. 374
„Máslovice“ (autobus odjíždí ve 12:00 od metra C
„Kobylisy“, výstup z metra ve směru Katastrální
úřad – ul. Pod sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) +
na místě bude vybíráno jednotné vstupné do
muzea 60 Kč. Eva Sokolová
KOSTEL SV. APOLINÁŘE. Nenápadný kostelík na Větrově, tak trochu ukrytý zrakům kolemjdoucích, je jedna z nejlépe dochovaných
staveb 14. století v Praze. Její zakladatel, Karel
IV., přikládal existenci kostela velkou váhu. My
si na vycházce připomeneme dávnou i nedávnou minulost tohoto místa. Začátek akce v 15:00
u vchodu do kostela z ulice Apolinářská. Cena
120/80 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno
vstupné do kostela 50/30 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.
Mgr. Anna Frintová
9. 4. / ne
V PRAZE S W. A. MOZARTEM ANEB
STAVOVSKÉ DIVADLO DĚTEM. Akce pro děti.
Více informací naleznete na konci programu!
JARNÍ PRAHA Z LETNÉ. Procházka Chotkovými
a Letenskými sady s výhledy na pražské panorama a výkladem o historii místa a stavbách na
Letné. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram.
č. 22 „Královský letohrádek“. Cena 120/80 Kč
(%). Pavla Lešovská
14 pozvánka Prague City Tourism

KRÁLOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka zahrady,
založené králem Ferdinandem I. v 16. století
pro osvěžení těla i ducha renesančního člověka na místě středověkých vinic. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do zahrady z ulice
U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22
„Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Monika
Koblihová
10. 4. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO VI. Opakování vycházky z 5. 4. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00
na nároží před hotelem InterContinental (nároží Pařížské ulice a Dvořákova nábřeží), Staré
Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Milada Racková
11. 4. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO VI. Opakování vycházky z 5. 4. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00
na nároží před hotelem InterContinental (nároží
Pařížské ulice a Dvořákova nábřeží) Staré Město,
Praha 1. Cena 120/80 Kč. Milada Racková
12. 4. / st
ČECHŮM JE TŘEBA SOKOLSKÉHO
HNUTÍ ANEB ÚLOHA SOKOLA V BOJI
ZA SAMOSTATNÝ STÁT – PŘEDNÁŠKA.
Jaký byl vztah české společnosti k sokolstvu
v době prvních sletů, kde všude sokolové působili a jak přispěl Sokol ke vzniku Československa,
se dozvíte na další přednášce věnované historii
sokolského hnutí. POZOR! – omezená kapacita
sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále
PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena
120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
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
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mostu do Čertovky. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí,
Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 250 Kč.
Mgr. Dana Kratochvílová
13. 4. / čt
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM
HRADEM. Po této procházce budete znát
všechna nádvoří, 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 veršovaná kronika. POZOR!
– omezený počet účastníků na 40 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka
na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%).
Mgr. Dana Kratochvílová
15. 4. / so
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ.
Pojďte s námi poznávat historii jednoho z největších a nejvýznamnějších pražských náměstí! Naší
pozornosti neujdou honosné paláce, staletími
a příběhy protkané domy, méně známá zákoutí
i samotná historie tohoto předpolí Pražského
hradu. Začátek v 10:00 u sochy T. G. Masaryka
na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%).
Marcela Smrčinová
NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního 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 vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč.
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ.
Vydejte se s námi poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády.
Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti
těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska, Francie, nebo Spojených
států amerických. Začátek akce ve 14:00 u so-
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chy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí.
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
16. 4. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer.
V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:00, 9:30, 10:00, 11:00
a v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč.
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
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 mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad
Vltavou. Uvidíme nejen krásu zachovaných staveb, ale i smutek kdysi slavných Teras. Začátek
akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 105
„Filmové ateliéry“ ( jede od stanice metra B
„Smíchovské nádraží“), (upozorňujeme, že malý autobus jezdí v delší intervalech a prosíme
o včasný příchod na vycházku). Cena 120/80 Kč
(%). Mgr. Stanislava Micková
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození
Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený 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 vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín
Marchal CSc.
18. 4. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek! Začátek ak-

ce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na
Perštýně. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
19. 4. / st
HRDLIČKOVO MUZEUM ČLOVĚKA A JEHO
EGYPTSKÁ SBÍRKA. Jak se k nám vůbec dostaly egyptské mumie? Jak se stalo, že česká věda
hraje ve zkoumání mumií významnou úlohu? Kdo
a proč kdysi financoval založení muzea z vlastních zdrojů? Nejen o tom bude přednáška, při
níž se seznámíme s historií a vznikem pražského Hrdličkova muzea člověka a jeho dnešním
významem v rámci Přírodovědecké fakulty UK.
Popovídáme si hlavně o jeho antropologicko-egyptologické sbírce a také o tom, jak se dnes
Hrdličkovo muzeum podílí na zkoumání staroegyptských ostatků. POZOR! – omezená kapacita
sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:00
v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Julie Tomsová
20. 4. / čt
STAROMĚSTSKÝ KONVIKT. Pokud mluvíme
o místech, kde byla „psána historie“, pak je mezi
ně třeba zařadit i Konvikt. Právě zde se konal
r. 1840 první český bál. V prostorách Konviktu
vystoupili také slavný Ludwig van Beethoven či
Richard Wagner. Dnes sem chodí Pražané do
kina Ponrepo. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 před
Betlémskou kaplí na Betlémském náměstí (Praha 1,
Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
KOSTEL SV. VOJTĚCHA A OKOLÍ. Na vycházce
si budeme vyprávět o historii osady jirchářů
a zavítáme také do jejich kostela sv. Vojtěcha.
V původně gotickém kostelíku si připomeneme
osobnost sv. Vojtěcha i významné osobnosti
hudební historie, Josefa Foerstra nebo Antonína
Dvořáka, který zde zahájil svou dráhu coby varhaník. Začátek akce ve 14:30 u kostela
z Vojtěšské ulice, Nové Město. Cena 120/80 Kč
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel
20 Kč. Alexandra Škrlandová
22. 4. / so
RUDOLFINUM PRO DĚTI. Akce z cyklu „Děti,
objevujte památky Prahy!! II.“. Více informací
naleznete na konci programu!

KDE SE NA STARÉM MĚSTĚ OBCHODOVALO
S LÁSKOU. Téma poněkud pikantní, ale neoddělitelně patřící do dějin města, napoví, kde
byly nejluxusnější a naopak nejubožejší nevěstince. Ukážeme si, kde působila legendární
Tonka Šibenice a kde se odehrávaly příběhy
úsměvné i tragické. POZOR! – omezený počet
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00
na rohu Melantrichovy a Kožné ulice, před domem U Dvou zlatých medvědů, Staré Město.
Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová
PRAŽSKÉ MOSTY IV. Vycházka navazuje na
předchozí akce zaměřené na pražské mosty
a jejich okolí. Zahájíme ji mostem Hlávkovým
a budeme pokračovat proti proudu Vltavy
k mostu Štefánikovu. I tentokrát se budeme věnovat zajímavým budovám a významným osobnostem spojeným s touto lokalitou. Začátek akce
ve 14:00 na zastávce tram. č. 14 „Těšnov“. Cena
120/80 Kč (%). Šárka Semanová
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
23. 4. / ne
KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV.
KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací
listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu
Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období slávy i doby úpadku,
nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká
na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků
a krása díla, kterou nám předkové zanechali.
Začátek akce v 11:00 před vstupem do kostela. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. JUDr. Stanislav
Antonín Marchal CSc.
HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II.
Tentokrát se podíváme, jak vznikalo na
Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme si
vily od předních architektů – Oldřicha Starého,
Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších.
Zastavíme se u usedlostí Perníkářka a Beránka.
Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 131
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„Dyrinka“ ( jede od stanice metra A „Bořislavka“
nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%).
Mgr. Stanislava Micková
24. 4. / po
POJEM RINGHOFFER – PŘEDNÁŠKA. Jméno
Ringhoffer je v Praze velmi známé. Osudy jednotlivých členů rodiny, stejně jako slavných
Ringhofferových závodů, si připomeneme při
příležitosti dvoustého výročí narození Františka
Ringhoffera. POZOR! – omezená kapacita sálu
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena
120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na
Perštýně. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
25. 4. / út
POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH
HOTELŮ IV. – PŘEDNÁŠKA. Na přednášce
tohoto cyklu se seznámíme s prezentací dalších zajímavých pražských hotelů, využívajících
k ubytování svých hostů prostory paláců, klášterů, středověkých domů i moderních budov.
Podíváme se obrazem do míst pro většinu
Pražanů překvapivých i obtížně dostupných.
Pokračování cyklu z minulého roku další samostatnou částí. POZOR! – omezená kapacita sálu
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:00 v sále
PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena
120/80 Kč (%). Milada Racková
26. 4. / st
MARIE TERZIE – MOUDRÁ ŽENA V ČELE
ARCIDOMU HABSBURSKÉHO – PŘEDNÁŠKA.
Vláda Marie Terezie byla obdobím významných
změn i reformních zásahů s cílem centralizovat,
modernizovat a upevnit monarchii. Připomeneme
si, které reformy patřily k těm nejdůležitějším a jaký byl jejich význam. POZOR! – omezená kapacita
sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:30
v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí.
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
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DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. POZOR!
– omezený počet účastníků na 40
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena
120/80 Kč. Marcela Smrčinová
27. 4. / čt
KARLÍNEM – OD BAROKNÍ INVALIDOVNY
PŘES KLASICISTNÍ A SECESNÍ PŘEDMĚSTÍ
K MODERNÍ RIVER CITY. Budoucí zástavbu
na bývalém Špitálském poli předznamenal mohutný komplex Dienzenhoferovy Invalidovny.
Projdeme okolo karlínských klasicistních a secesních domů a všimneme si i naprosto soudobé zástavby – kubistické architektury Keystone,
areálu Corso, Danube House, Nile House,
Amazon Court, Diamond River i Main Point
Karlin, který v prestižní soutěži MIPIM Awards
zvítězil v kategorii nejlepších kancelářských budov. Začátek akce v 16:45 na zastávce tram.
č. 3, 8, 24 „Invalidovna“. Cena 120/80 Kč (%).
PhDr. Jarmila Škochová
28. 4. / pá
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV.
Opakování akce z 3. 4. 2017. POZOR! – omezený
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00
na Malém náměstí před domem č. 11. Cena
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
29. 4. / so
KRÁLOVSKÁ CESTA III. V dalším pokračování
našeho putování po Královské cestě se dozvíme, jak to bylo při stavbě pražského mostu
s vajíčky a která ze soch Karlova mostu je ta
nejstarší a nejslavnější. Projdeme Mosteckou ulicí plnou zajímavých domů s vlastním příběhem
a zamíříme dále na Malostranské náměstí, které
se pyšní několika architektonickými skvosty. Kdo
bude mít ještě sílu, může individuálně vylézt na
Mikulášskou zvonici a spatřit malostranské domy a paláce zase trochu z jiné perspektivy
(vstupné na věž není zahrnuto v ceně vycházky). POZOR! – omezený počet účastníků na 40
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV.
na Křižovnickém náměstí (Staré Město, Praha
1). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

NORDIC WALKING: Z CENTRÁLNÍHO PARKU
PRAHY 13 DO KLUKOVIC. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před
samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“.
Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je
vhodný pro všechny věkové kategorie. Následně
se seznámíme s Centrálním parkem, výraznou
zelenou dominantou pražských Stodůlek, která se začala rozvíjet s budováním trasy metra B v roce 1994. Parkem protéká Prokopský
potok a podél přirozených meandrů potoka
u Albrechtova vrchu bylo vytvořeno první miniarboretum v Praze, zaměřené na původní české ovocné stromy. Prokopský potok budeme
sledovat až k soutoku s Dalejským potokem,
a dále cestou pod železničním viaduktem zamíříme do Klukovic. Zapůjčení holí na místě po
dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč
pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Slunečním náměstí před budovou Úřadu městské části Praha
13 (nejbližší spoj stanice metra B „Hůrka“). Cena
120/80 Kč. Marie Hátleová
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA. Na vycházce se seznámíme s někdejším chrámem
pražského sídla jezuitů a dnes jednou z nejcennějších barokních památek v Praze. Na jeho
výstavbě se podíleli významní architekti Carlo
Lurago nebo Francesco Caratti. Dnes chrám
slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstanců
pražských vysokých škol. Začátek akce v 15:00
před vchodem do kostela z Křižovnického náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce.
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena
250 Kč. Josefina Jelínková
30. 4. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti.
Více informací naleznete na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných
prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního

foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek
prohlídek v českém jazyce v 9:00, 11:00 a v 11:30
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky
sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na
35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 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
VYŠEHRADEM 19. STOLETÍ. Vycházka je věnována úpravám areálu Vyšehradu v průběhu
dlouhého 19. století. Seznámíme se se stavební činností iniciovanou vyšehradskou kapitulou a s doplňováním areálu sochařskými díly.
Povíme si o recepci Vyšehradu v literární tvorbě P. Biliánové, J. Vrchlického nebo J. Zeyera.
Součástí vycházky bude návštěva kostela sv.
Petra a Pavla, jenž byl v závěru století přestavován arch. J. Mockerem a získal také novou
výzdobu. Začátek akce ve 14:00 u Táborské
brány (první brána od stanice metra C
„Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě
bude vybíráno vstupné do baziliky 50/30 Kč.
Mgr. Adéla Klinerová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
PRO DĚTI V DUBNU 2017
2. 4. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.
Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za
časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně
a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly
a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou
odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00
před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč
(%). (průvodci PCT)
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8. 4. / so
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.
Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného
Vyšehradu. Vycházka v exteriérech Vyšehradu.
Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se
sladkou odměnou. 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 před Táborskou bránou (první brána
směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena
120/80 Kč (%). (průvodci PCT)
9. 4. / ne
V PRAZE S W. A. MOZARTEM ANEB
STAVOVSKÉ DIVADLO DĚTEM. Dětské návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor
Stavovského divadla. Vstoupí do míst, kde kdysi
dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart, kde
poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny
a kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet
účastníků na 2 × 20 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek! Začátek akce v 11:00
před hlavním vchodem do budovy Stavovského
divadla. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)
22. 4. / so
RUDOLFINUM PRO DĚTI. Vycházka z cyklu
„Děti, objevujte památky Prahy“ II. Více informací na www.prazskevychazky.cz. Pojďte s námi
návštivit významnou pražskou novorenesančí
budovu Rudolfina, která se pyšní velmi zájímavým životopisem. Dozvíte se, kdo nechal budovu postavit a po kterém členovi habsburského
domu nese své jméno. Hudební velikány, kteří
zde vystupovali si připomeneme při prohlídce jednotlivých sálů a objasníme si také, co
je pojem „Pražské jaro“. 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 13:00 před bočním vchodem
do Rudolfina z Alšova nábřetí. Cena 120/80 Kč
(%). (průvodci PCT)
30. 4. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti
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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 v 10:00 ve slavnostním vestibulu
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena
140/100 Kč. (průvodci PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem
50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná
omezená kapacita nebo neurčí-li průvodce
jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné
je poskytováno dětem do 15 let, studentům
do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům
s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících
kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené
vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem
(Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla
vstupenka zakoupena. V případě zakoupení
vstupenek v eshopu budou účastníci informováni emailem. 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 turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na
http://eshop.prague.eu
PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %.
PLATÍ NA AKCE OZNAČENÉ SYMBOLEM (%),
(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty. Možnost
dokoupit si vstupenky na místě konání akce je
možná jen v případě nevyprodané akce.
VYPRODANÉ AKCE jsou avizovány
na www.prazskevychazky.cz

Další informace naleznete
na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e–mailové adrese:
vlastiveda@prague.eu

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

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:
facebook.com/praguecitytourism

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

NAJDETE NÁS NA ARBESOVĚ NÁMĚSTÍ 70/4
PRAHA 5 / 150 00
v těchto dnech: úterý 13:00–16:00,
středa 9:00–12:00, čtvrtek 9:00–12:00
tel.: 221 714 161, 221 714 714
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc duben bude zahájen
v pondělí 27. března 2017 v 9:03 v eshopu
a v turistických informačních centrech PCT (viz
níže) v Praze. Předprodej na měsíc květen bude
zahájen v úterý 25. dubna 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

NOVINKY
REKONSTRUKCE VĚŽE
STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce
vnějšího pláště věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokončení prací je na podzim
2018. V období květen 2017 – listopad 2017 bude
zcela uzavřena věž Staroměstské radnice, od
prosince 2017 do dubna 2018 nebude přístupná
radniční kaple a v období leden 2018 – květen
2018 bude demontován pražský orloj. Jako náhrada 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.

CYKLOHRÁČEK
I letos se můžete svézt rodinným výletním vlakem
Cyklohráček, který vám od 25. března až do
konce října o víkendech a státních svátcích nabídne netradiční výlety pro malé i velké v Praze
a okolí. Novinkou letošní sezony je nová trasa
Cyklohráčku, který bude z Prahy odjíždět v 9:07
a 13:07 z hlavního nádraží a sveze všechny cestující po Pražském Semmeringu. Zpět ze Slaného
vyrazí v 11:01 a 16:57. Další novinkou je zahájení
spolupráce s Muzeem studené války a protivzdušné obrany v Drnově u Slaného, jenž se
nachází v podzemním objektu a je vybaveno
původním technickým zařízením spolu s expozicí
raketové techniky.
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