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

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

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

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
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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.
 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

Milí čtenáři,

doufejme, že konečně už jaro
zvítězilo nad zimou a my se budeme moci v klidu procházet pod
rozkvetlými stromy a po jarních loukách. Jistě se
ale dá vše doplnit zajímavými kulturními zážitky.
Pokud se chcete odreagovat od každodenních
starostí a stresů, nabízí se ideální akce – festival
Mezi ploty, který se již tradičně koná v areálu
Psychiatrické léčebny Bohnice. Svoji zábavu si
najde téměř každý a navíc si můžete prohlédnout
jeden z mála secesních kostelů v Praze, který se
zde nachází.
V Novoměstské radnici na Karlově náměstí budou
vystaveny fotografie z italských Dolomitů, které
vás určitě na první pohled uchvátí. Výstavu pořádá
National Geographic Česko společně s Velvyslanectvím Italské republiky od 4. do 28. května.
Třeba nápad na letní dovolenou.
Květinový jarmark můžete navštívit 13. a 14. května na zámku Ctěnice. Nabídne pestrý program
pro děti i dospělé a zároveň bude oslavou zahradnického cechu. Tip na pěkný rodinný výlet
na okraj Prahy.
Přeji jen samé příjemné zážitky.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 „ZLATÁ“ VĚRA ČÁSLAVSKÁ (75 let)

Připomeňte si s námi výročí narození významného českého
výtvarného fotografa, který fotografoval na velkoformá
tový deskový přístroj. Řeč není o nikom jiném než o Janu
Reichovi, jednom z posledních klasiků české fotografie, který
se narodil v Praze 21. května 1942.

Od svého dětství se věnovala baletu, krasobruslení a mezi
národní sportovní kariéru gymnastky odstartovala na mis
trovství světa ve sportovní gymnastice v Moskvě v 16 letech.
V soutěži družstev tu československé gymnastky obsadily
druhé místo a ve víceboji jednotlivců skončila Věra osmá.

První fotografie Prahy pořídil po maturitě, koncem 50. let.
V 60. letech pracoval jako rekvizitář ve filmových studiích Barrandov a pak nastoupil na dvouletou vojenskou službu. Poté
pracoval jako fotograf družstva Fotografia v Praze, kde si osvojil

Věra Čáslavská se narodila v Praze 3. 5. 1942 a stala se jednou ze
dvou gymnastek historie, která získala zlaté medaile ve víceboji
na dvou po sobě jdoucích olympiádách (Tokio, Mexiko). Zlato
z víceboje vyhrála na mistrovství světa v roce 1966 a na mistrov-

práci s velkoformátovou kamerou. Pracoval ale také jako dělník v cirkusech Evropa či Kludský a v letech 1965–1970 zahájil
studia na pražské FAMU, obor výtvarná fotografie. S příchodem
„spojeneckých vojsk“ v srpnu 1968 ale skončila jeho možnost
fotografovat pro časopisy, proto koncem roku 1969 odjel na stipendijní pobyt do Francie. Po návratu zpět dokončil studium na
vysoké škole. Koncem 70. let se oženil, koupil chalupu na venkově
a po dalších třicet let dokumentoval pomocí velkoformátových
aparátů českou krajinu, převážně Sedlčansko. V devadesátých
letech pořizoval záběry slavných pamětihodností, jejichž výběr byl
vydán knižně a oceněn hlavní cenou Magnesia Litera. V roce 2000
založil spolu s dalšími fotografy skupinu Český dřevák – odvozeno
od dřevěného skříňového fotoaparátu. Z výtvarného světa odešel
v pouhých 67 letech, 14. listopadu 2009.
Lucie Sládková

ství Evropy v letech 1965 a 1967. Dodnes drží rekord gymnastů
v absolutním počtu individuálních zlatých olympijských medailí
a neokusila hořkost porážky v letech 1964–1968 na velkém mezinárodním závodu ve víceboji. V průběhu Letních olympijských
her v Mexiku (1968), po kterých ukončila svou sportovní kariéru,
se provdala za Josefa Odložila, českého olympionika v běhu. Téhož
roku byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa. Poté co ve stejném
roce podepsala petici Dva tisíce slov, za což byla v roce 1971 vyloučena z řad členů ČSTV, alespoň dokončila FTVS UK v Praze (1974)
a věnovala se trenérství doma a v letech 1979–1981 v Mexiku.
V rozmezí let 1990–1996 byla předsedkyní Československého
olympijského výboru a v letech 1995–2001 i členkou Mezinárodního olympijského výboru. Svůj poslední zápas, s rakovinou
slinivky, prohrála 30. srpna 2016.
Martina Jurová

4  jan reich, věra čáslavská

foto © Wikimedia Commons
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 KLASIK ČESKÉ FOTOGRAFIE (75 let)

Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna Habsburská (13. 5.
1717 – 29. 11. 1780), nejstarší dcera císaře Karla VI. a Alž
běty Kristýny Brunšvické, byla jedinou ženou, která vládla
na českém trůnu. Arcivévodkyně rakouská, královna uher
ská (1740–1780) a česká (1743–1780), markraběnka mo
ravská sice zdědila po otci všechny tyto i dalších 17 titulů,
ale ty si musela postupně nechat potvrdit.

Český šlechtic a rakouský vojevůdce Alfred kníže Windisch
grätz se narodil 11. 5. 1787 v Bruselu. Během své služby
v císařské armádě prošel napoleonskými válkami a za své
mimořádné zásluhy z roku 1814 byl dekorován rytířským
křížem Vojenského řádu Marie Terezie a povýšen na plukov
níka Konstantinových Kyrysníků.

Od mládí ji vychovávali jezuité. Učila se náboženství, latinu, dějiny, ale i jazyky a kreslení, tanec či hudbu. Roku 1741 byla korunována královnou uherskou a poté roku 1743 odjela do Prahy, kde

Kníže Alfréd patřil ke staré české zemské šlechtě, jež získala
inkolát (lat. incola, pojem českého a rakouského stavovského
práva, označující příslušnost k plnoprávným domácím šlechtickým

Marie Terezie (1717–1780) z atelieru d’Anton von Maron

foto © Wikimedia Commons

 ZACHRÁNCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
(230 let)

se nechala korunovat také na královnu českou. Lidé jí přezdívali
„císařovna Marie Terezie“. Z manželství s císařem Františkem I.
Štěpánem Lotrinským vzešlo 16 dětí, 5 synů a 11 dcer. Dva synové
se stali císaři (Josef II., Leopold II.). Se smrtí svého muže se však
nikdy nesmířila a až do své smrti chodila ve smuteční černé barvě.
Na lovu bažantů 8. listopadu 1780 se nachladila a krátce nato
téhož měsíce umírá. Pitva ukázala, že jí nefungovala jedna plíce.
Ostatky Františka I. a Marie Terezie byly přeneseny do rodinné
kapucínské krypty. Zajímavostí je, že Marie osobně vyšila jedny
ze šatiček pro Pražské Jezulátko, zelené se zlatou výšivkou, které
patří mezi nejvýznamnější a vidět je můžete v kostele Panny Marie
Vítězné v Praze.
Andrea Kepplová

www.kampocesku.cz

rodům) a statky v Čechách již roku 1574. Většinu svého života
strávil v armádě a od roku 1840 působil ve funkci velícího generála
v Čechách. O svém povýšení prohlásil: „Člověk začíná až baronem.“
Vrcholem jeho kariéry byl revoluční rok 1848, kdy se spolu s chorvatským bánem (regionální správce či vládce) Josifem Jelačićem
a polním maršálem Václavem Radeckým stal symbolem záchrany
monarchie. Téhož roku se stal ministrem, ale jako konzervativec
nezískal sympatie revolucionářů, proto z úřadu odešel. Během
pražských Svatodušních bouří přišel 12. června 1848 o manželku
Eleonoru, roz. Swarzenbergovou a jeho prvorozený syn byl těžce
raněn. V lednu 1849 se mu nepodařilo v Budíně a Pešti zlomit odpor povstalců a další neúspěchy v ofenzivě vedly k jeho odvolání
z postu velitele císařské armády. Do armády a vyšší politiky se již
nikdy nevrátil. Zemřel 21. března 1862 ve Vídni a jeho ostatky byly
převezeny na rodové panství v Tachově.
Veronika Kočová

marie terezie, alfred windischgrätz  5
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 JEDINÁ VLÁDNOUCÍ ŽENA (300 let)

zz KALENDÁRIUM
2. 5. 1907 (110 let)

Narodil se Pavel Nauman, vlastním jménem Miloš
Nauman, český spisovatel, novinář a historik. Znám je
hlavně jako autor dětské knihy Pohádky o mašinkách. Před
2. světovou válkou působil v Lidových novinách. Dlouhá
léta také pracoval v redakci časopisu Ochrana přírody.
2. 5. 1627 (390 let)

Proběhla oslava k převezení ostatků zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta z Magdeburku do
Prahy. Ty byly následně uloženy ve Strahovském klášteře.
Pražští premonstráti si také na papeži vymohli, aby zakázal
ze světcových kostí odebírat relikvie, což bylo dodržováno
až do 19. století.

 VÍCE NEŽ JEN DOMINANTA (625 let)
Druhý základní kámen ke stavbě druhé části chrámu sv. Víta
byl položen 2. června roku 1392. Samotného aktu se zúčast
nili král Václav IV., zhořelecký vévoda Jan, ředitel stavby
a kanovník Václav z Radče a mistr Petr (Parléř) z Gmündu.
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnějším českým
katolickým svatostánkem, ale i místem posledního odpočinku
např. Přemysla Otakara I., Přemysla Otakara II., Rudolfa II., Guty
Habsburské, Rudolfa I., Blanky z Valois, Karla IV., Václava IV., Jiřího
z Poděbrad, Anny Jagellonské, Ladislava Pohrobka, Ferdinanda
I., Maxmiliána II., arcivévodkyně Eleonory, Rudolfa II. a Marie
Amálie Rakouské. Zajímavostí je zvonění na svatovítské zvony na
jižní věži (Zikmund, Václav, Jan Křtitel, Josef a nově odlité v roce

5. 5. 1982 (35 let)

Pražská tržnice 35 (někdy též Holešovická tržnice) je
památkově chráněný areál, který se nachází u Bubenského
nábřeží. Areál s prvky secese a novorenesance byl vybudovaný v letech 1893–1895 pro Ústřední jatka královského
města Prahy. Svému účelu jatka sloužila až do roku 1982,
kdy byla přebudována na tržnici.
6. 5. 1832 (185 let)

V Lipníku nad Bečvou se narodil Jan A. Neff, český podnikatel a mecenáš. S podnikáním začínal ve Vídni. Zabýval se
především obchodem s porcelánem a zbožím vyšší kvality.
Spoluzakládal kupříkladu Živnobanku, První pražskou
záložnu, Národní muzeum i Národní divadlo.
7. 5. 1857 (160 let)

V Brumovicích u Hustopečí se narodil Jan Herben, český
politik, novinář, spisovatel a historik. V letech 1878–1883
vystudoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze
historii, zeměpis a češtinu. Patří mezi představitele českého
realismu v písemnictví i politice.

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha

1832

1902

(115 let)
Anny Ondráková
* 15. 5. 1902
† 28. 2. 1987
česká herečka
v období první
republiky

6  kalendárium, katedrála sv. víta, václava a vojtěcha

foto © redakce

1677

(240 let)
(185 let)
Jan Adam Vratislav
Josef Lev
z Mitrovic
* 1. 5. 1832
* 20. 5. 1677
† 16. 3. 1898
† 2. 6. 1733
český operní pěvec,
český katolický kněz, hudební skladatel
pražský arcibiskup
a pedagog

2012 Dominik, Maria a Ježíš), které zajišťuje spolek Campanaria
Pragenses Sancti Viti. Podle jedné z mnoha pověstí mění svatovítské zvony hlas podle nálady panující v českém národě. Po bitvě na
Bílé hoře kupříkladu zvonily tak smutně, až probouzely v kryptě
pohřbené světce. Stavba je společným dílem stavitelů Matyáše
z Arrasu, Petra Parléře a Benedikta Rieda (Rejta) a novogotická
dostavba (1873–1929) je podle projektu Josefa Krannera a Josefa
Mockera – po jeho smrti Kamila Hilberta.
Andrea Kepplová

9. 5. 1522 (495 let)

 KRVAVÁ BITVA U ŠTĚRBOHOL (260 let)
„O třetí hodině s poledne ukončena byla bitva u Prahy svedená
mezi pruským králem Fridrichem II. a Karlem…“ Toliko Vele
slavín. Řeč je o Bitvě u Štěrbohol 6. 5. 1757, o druhém velkém
střetnutí sedmileté války v Evropě mezi pruskou armádou krá
le Fridricha II. a rakouským vojskem prince Karla Lotrinského.
Boje roku 1757 zahájil Fridrich II. napadením rakouské armády
v jejich zimních leženích. Ještě„rozespalé“ oddíly pak tlačil ku Praze,
kde se princ Karel rozhodl vyčkat jeho příchodu východně od Prahy.
Poté co Schwerin překročil 5. května Labe a Fridrich II. u Sedlce překonal Vltavu po pontonovém mostě, obě pruské armády se spojily.
V tu chvíli tedy proti sobě stáli Rakušané o síle asi 60 000 mužů
a Prusové s 64 000 muži. Bitvu zahájil Schwerin útokem kolem

Smrt maršála Schwerina v bitvě u Štěrbohol od Johanna Christopha Frische
foto © Wikimedia Commons

14. 5. 1107 (910 let)

Českým knížetem se stal Svatopluk. Svatopluk byl knížetem olomouckého údělu, poté co se stal knížetem, předává
Olomoucko Otovi. Svatopluk je posléze povolán díky
převzetí trůnu v Čechách králem do Říše, Ota ho zřejmě
v knížectví zastupuje.
18. 5. 1872 (145 let)

Za podpory Vojtěcha Náprstka odjel na svou první cestu do
jižní Afriky Emil Holub, český lékař, cestovatel, kartograf
a etnograf. V Africe pracoval jako lékař a současně se mu
podařilo sestavit přírodovědeckou sbírku, kterou ve dvaceti
bednách odeslal Náprstkovi do Prahy.
20. 5. 1897 (120 let)

V Praze se narodil český pediatr prof. MUDr. Josef Švejcar,
DrSc., Dr.h.c. V letech 1945–1966 byl již jako řádný profesor přednostou I. dětské kliniky a poté se stal vedoucím
pediatrické katedry Ústavu pro doškolování lékařů a farmaceutů v Praze.
31. 5. 1892 (125 let)

Dne 31. května 1892 se na rudném dole Marie na
Březových Horách v Příbrami odehrála jedna z největších
důlních katastrof v Evropě, při níž zahynulo 319 horníků.
Stalo se tak díky požáru, který vznikl nedbalostí při výměně knotu lampy.

vesnic Hloubětín a Dolní Počernice směrem na Štěrboholy. Princ
Karel na levém a maršál Browne na pravém křídle ale postupovali
nekoordinovaně. Rakušané nakonec neodolali třetímu jezdeckému
útoku Fridricha II. a princ Karel se po 15. hodině uchýlil pod ochranu
pražských hradeb. Obě strany ztratily asi 13 500 mužů, Prusové
generály Schöninga, Blanderse, Hautcharmoye a vévodu Fridricha
Holštýnsko-Beckského, Rakušané generálmajora Peroniho, podmaršálka Clerciho a maršála Browna. Po bitvě Fridrich II. oblehl Prahu,
ale přestože Karel Lotrinský prohrál bitvu, pruský král mohl proti
Daunově armádě čítající 54 000 mužů, kterou dostihl 18. června u
Kolína, nasadit jen 34 000 mužů. Utrpěl tvrdou porážku, po které
20. června zrušil obléhání Prahy a stáhl se do Saska. Nejkrvavější
bitva 18. století u Štěrbohol tak zůstala ve stínu velkého rakouského
triumfu u Kolína.
Alois Rula

www.kampocesku.cz

Král Ludvík Jagellonský složil přísahu stavům na práva
země. Stalo se tak na Pražském hradě při mši v pátek po
svátku sv. Stanislava (9. května 1522) s korunou na hlavě
a „w zlatohlawowé kápi“ na misál.

1907

(110 let)
Jan Pivec
* 19. 5. 1907
† 10. 5. 1980
český herec

1922

(95 let)
Karel Effa
* 23. 5. 1922
† 11. 6. 1993
český komediální
herec

1927

(90 let)
Tomáš Garrigue
Masaryk
24. 5. 1927
byl zvolen potřetí
prezidentem
Československa

kalendárium, bitva u štěrbohol  7
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 KAŽDÝ ČLOVĚK NA ULICI JE MOJE
PUBLIKUM
Kristjan Järvi, syn uznávaného estonského dirigenta Neeme
Järviho, vystoupí 18. května na festivalu Pražské jaro, kde
bude dirigovat Českou filharmonii. Společně s ním vystoupí
také klavírista Lukáš Vondráček, vítěz světoznámé Soutěže
královny Alžběty v belgickém Bruselu. Jedna z nejzajímavěj
ších osobností současné hudby, která od sedmi let vyrůstala
v New Yorku, přitahuje pozornost jak svými uměleckými
projekty (během studií založil klasicko-hip-hop-jazzovou
formaci Absolute Ensemble, je rovněž zakladatelem Baltic
Sea Philharmonic), tak společenským angažmá: roku 2016
se stal oficiálním členem Estonského olympijského výboru
jakožto první a jediný nesportovec.

Kristjan Järvi, foto © Franck Ferville

Co důležitého o životě jste se naučil od svého otce?
Otec je jedním z mých největších hrdinů. Mnoho mě naučil, ale
vlastně mi nikdy nic nevysvětloval přímo. Byl to proces poslouchání, pozorování... Jeho chuť objevovat nový repertoár a intuitivní
přístup mě hodně ovlivnily. Kromě jiného mě naučil naslouchat
vlastnímu tělu, které vám pak instinktivně napovídá, jaké pohyby volit při dirigování, jak frázovat, jak cítit rytmus, a vy si
vlastně uvědomíte, že příroda funguje stejně. Nemusíte dělat
nic složitého, když je to takhle jednoduché. Hlavní věc, kterou
mi otec předal, je však způsob, jakým přemýšlím o životě a jak
životu rozumím.
Otec prý také značně ovlivnil váš vkus ohledně popové
hudby a jazzu, když domů nosil nahrávky Tonyho Bennetta, Franka Sinatry, Duka Ellingtona… Jak vás to zasáhlo?
Otec byl zvědavý a nosil domů všechny ty nahrávky, které jsme
společně poslouchali. V éře Sovětského svazu nebylo možné
v Estonsku poslouchat cokoli. Ale on měl příležitost přivézt domů
to nejnovější a nejzajímavější, co na Západě bylo. Když je někdo
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v takové situaci jako my tenkrát, nesvobodný, pak všechno, co
přijde zvenku, se vám zdá být skvělé. Otec nám pouštěl různou
muziku, abychom nezůstávali jen ve světě klasické hudby, ale
vyšli za její hranice. A to je ta nejlepší inspirace, jaké se vám
může dostat.

Kristjan Järvi, foto © Peter Adamik

Bylo se jménem Järvi těžké najít si v hudbě vlastní cestu?
Moje situace byla poněkud odlišná od ostatních začátečníků, měl
jsem svůj Absolute Ensemble, s kterým pracujeme i nadále. Poté
co jsem začal dirigovat orchestry a věnovat se klasické hudbě,
jsem si stále více uvědomoval, že když tenhle repertoár prezentuji
způsobem, jakým chci, tím větší z toho mám radost. A lidé, s nimiž
pracuji, orchestry, sólisté i publikum, to ode mne očekávají, a proto jsem se začal věnovat mnoha různým oblastem jako Kristjan
Järvi Sound Experience, což je série nahrávek, spoluzaložil jsem
několik festivalů a teď také píšu hudbu… Věnuji se hodně věcem,
včetně vlastní produkční společnosti, která vytváří koncertní projekty od začátku až do konce.
Je podle vás nutné být vzdělán v oblasti klasické hudby?
Každý, koho potkám na ulici, je moje publikum. Domnívám se, že
lidé nezbytně nemusí být vzděláni v klasické hudbě, aby ji mohli
milovat. Je to jako jakýkoli jiný druh hudby. Chci prezentovat
klasickou hudbu takovým způsobem, abych k ní přitáhl lidi, jež
by možná zajímala, ale bojí se jí, protože si myslí, že pro ni nejsou
dostatečně vzdělaní.
Na letošním Pražském jaru budete dirigovat Českou filharmonii s atraktivním programem: Pärt, Rachmaninov, Richard Strauss. Co pro vás znamená vystoupit na tomto
festivalu a dirigovat Českou filharmonii?
Je to legendární festival. Můj bratr loni dirigoval na zahajovacím
koncertě Mou vlast. A můj otec ji řídil před lety, v roce 1994. Já
Mou vlast nediriguji, ale účastním se festivalu, což je velmi milé.
Uvedeme program, který je poměrně tradiční, ale zároveň v době,
kdy byl napsán, byl velice moderní.
Alena Sojková

zredakce
z
zve
 ANNA KARENINA V DIVADLE KAMPA
Světově proslulý román Lva Nikolajeviče Tolstého inspiroval
režisérku Ivetu Duškovou k tvorbě dramatizace, ve které
se odvíjejí dva hlavní proudy příběhu. První je příběhem
vášnivé, ale sebezničující lásky, jejíž tragické vyústění klade
otázku: „Proč?” V druhém příběhu se odvíjí milostné tápání,
jehož pravdivost a čistota vede k naplnění a štěstí.

Věřím, že když pracuju na něčem, co mě silně zajímá, přenesu
svůj zájem i na diváky. Asi nejtěžší pro mě bylo napsat scénář,
přeci jen je to 800 stran románu. Vybírat správné situace a scény
a pak je třídit, a hlavně se v tom neztratit, to bylo také náročné.
Ale protože jsem věděla, že chci, aby to celé bylo o vztazích,
tak mě vedl instinkt, který všechno to vedlejší rychle eliminoval. Z mnoha postav Tolstého příběhu jsem vybrala pouze pět
základních postav. Některé další se v příběhu také objeví, ale
takzvanou neviditelnou formou, buď o nich mluví jiná postava,
nebo jsou čteny jejich dopisy a do děje zasahují nepřímo. Divák
o nich ví, jen je nikdy neuvidí. Tímto způsobem se tam třeba
objeví sestra Kitty Darja, anebo Levinův bratr Sergej či hraběnka
Lydie Ivanovna, malý Serjožka a další.“

Kitty a Levin v podání Agáty Duškové a Marka Menšíka
Anna Karenina a její manžel Alexej Karenin v podání Pavly Drtinové
a Petra Herolda

SLOVO REŽISÉRKY IVETY DUŠKOVÉ
„Drama Anna Karenina jsem si vybrala, protože je to hodně silný
příběh a těch je docela málo. Možná taky proto, že jsem kdysi
jako mladá herečka toužila Annu Kareninu hrát. Ale hlavně,
proto, že v současné době je pro mě toto téma hodně aktuální.

„Představení Anna Karenina je niterné a nadčasové drama, které
se může odehrát kdekoliv a kdykoliv. Velmi dobře zapadá do
repertoáru Divadla Kampa, které je komorní. Nejde tedy o velkolepou podívanou, ale o sondu do lidských duší, kde to nejdůležitější se odehrává uvnitř. Proto dramatizace klade velký důraz
především na hereckou práci. Herci budou hledat autentičnost,
opravdovost a jedinečnost každé z postav. „Protože vnější okolnosti nejsou tak důležité, jako ty vnitřní. A v nich tak může
divák hledat důvod, proč je osud Anny Kareniny tak tragický.“

foto © Pavel Ovsík

SLOVO HEREČKY PAVLY DRTINOVÉ (ANNA KARENINA)
„Každý, kdo příběh zná, by si pravděpodobně Kareninu představoval na velké scéně s nesčetným počtem herců, honosnými kostýmy a velkolepými kulisami. Nás je pouze pět herců.
Hrajeme velký kus na malém jevišti. Troufám si ale říct, že o to
intenzivnější prožitek z příběhu divák může pocítit.“
Text připravilo Divadlo Kampa, redakčně upraveno

Karenina, Karenin a Alexej Vronský, jehož ztvárnil herec Pavel Kryl

www.kampocesku.cz
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 NOVÁ SEZONA PKF – PRAGUE
PHILHARMONIA: LIDSKÝ HLAS
A NÁVRAT K BEETHOVENOVI

Beethovenovým a Haydnovým patronem byl Joseph Franz Maximilian Lobkowicz a po úspěšné první řadě nyní PKF představuje
druhý ročník výjimečného cyklu v Lobkowiczkém paláci s umělci
jako Sergej Nakarjakov, Kristóf Baráti či Mischa Maisky.

Andrej Bondarenko, Sumi Jo, Simona Šaturová, Paul Groves
– to jsou jen některá jména pěvců, kteří se chystají vystou
pit v sezoně 2017–18 orchestru PKF. Jejím mottem je totiž
„lidský hlas“.
„Nejde o pěvecké galakoncerty ani recitály,“ upozorňuje šéfdirigent a hudební ředitel PKF Emmanuel Villaume. Na programu
budou díla, v nichž je zpěv součástí orchestrálního přediva. PKF
se také vrací ke svému kmenovému klasicistnímu repertoáru:

Alexandra Zemlinského. Různorodost novodobé hudební tvorby
připomenou Beriovy Lidové písně, Debussyho Petite Suite až po
dílo současného českého skladatele Ondřeje Štochla. Zajímavostí
bude uvedení mše operetního skladatele Franze von Suppého,
která byla nedávno objevena ve vídeňském archivu.
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foto © Petr Králík

sezónu zahajuje Beethovenova Pastorální a uzavírá Osudová
symfonie. Zazní oratorium Stvoření, mistrovský opus Josepha
Haydna, který byl Beethovenovým učitelem. Pozornost se soustředí také na moderní Beethovenův odkaz v dílech vídeňského
okruhu – Richarda Strausse, Antona Weberna, Albana Berga či

„KRÁSA DNEŠKA A KOMORNÍ KONCERTY“
Letošní sezóna Krásy dneška svým podtitulem „Nekonečné obzory
21. století“ naznačuje, že půjde o výjimečná setkání osobností
českého kulturního života, které se pohybují v různých oborech
umění, přičemž všechny spojuje hudba. Hosty budou například
Jiří Stivín, Zdeněk Merta nebo Václav Kopta.
Již tradičně nabídne Komorní cyklus v Českém muzeu hudby deset
koncertů, na nichž hráči orchestru předvedou svou komorní souhru a virtuozitu. Dominantní dramaturgický rys sezóny – lidský
hlas – se promítne do programu poloviny koncertů cyklu. Slovo
pozdvižené na báseň a takto zhudebněné zazní například v programu Shakespearových sonetů.
Oblíbené dětské koncerty v Rudolfinu opět vsadí na postavy skřítků Šímy a Lupi. Ti v této sezoně oslaví páté narozeniny a představí
hudbu spojenou s pojmy jako příroda, domov, cizí země nebo
emoce.
Na adrese www.pkf.cz najdete přehled všech koncertů a cen
abonmá a můžete si je zde rovnou zakoupit. K dispozici je také
pokladna v Husově ulici 7, Praha 1.
Pro redakci Pražského přehledu připravila Dita Hradecká

 ARCHITEKTONICKÉ SLOHY
obrazový průvodce
Hopkins Owen
Lámali jste si někdy hlavu nad tím, jaký je rozdíl mezi gotikou
a neogotikou? Nebo jak od sebe odlišit baroko a klasicismus?
Kniha Architektonické slohy
využívá rozsáhlého fotografického materiálu, s jehož
pomocí popisuje charakteristické prvky u téměř 300
budov. Výsledkem je přehledný obrazový průvodce
klíčovými slohy západní
architektury od klasického
období po současnost. Autor
knihy Owen Hopkins působí
na katedře architektury na
Royal Academy of Arts v Londýně.
cena: 399 Kč
www.grada.cz
9 788086 283975 >
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 POMNÍČKY A JEJICH PŘÍBĚHY
Cesty českou krajinou
Ivana Mudrová
Pozapomenuté pomníčky tragédií, šťastných náhod, loveckých
úspěchů i dávných vojenských šarvátek doposud stojí v lesních
zákoutích, podél cest i na
okraji obcí. A provázejí je
i nevšední příběhy, které by
neměly upadnout v zapomnění. Kamenné monolity,
obrázky i kříže tiše čekají na
své znovuobjevení. Putování občas zpestří i soudobé
recesistické a umělecké objekty (Cimrmanova mohyla
v zastávce Kaproun, Žižka
v Sudoměřicích u Bechyně,
Památník odposlechu u Lipnice, pomníček Broučků…).
Největší a nejslavnější skupina pomníčků se nachází v Jizerských
horách, vydáme se však za nimi i od Šluknovského výběžku přes
Liberecko do východních Čech, na Plzeňsko i šumavskými lesy do
jižních Čech a dále na Vysočinu.
cena: 249 Kč
www.nln.cz

www.kampocesku.cz

o Pražském Jezulátku
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 LEGENDA O PRAŽSKÉM JEZULÁTKU
Ivana Pecháčková
Po šest století provází zázračná soška slavného Pražského Jezulátka další a další generace Pražanů i poutníků z celého světa,
kteří se přicházejí malému
Ježíškovi do Prahy poklonit. Málokdo ví, že Pražské
Jezulátko mělo svůj doo Pražském
Jezulátku
mov v 16. století původně
ve Španělsku, odkud si je
jako svatební dar přivezla
mladá Marie Manrique
de Lara, nevěsta českého
šlechtice Vratislava z Pernštejna. Z každého století si
děti z celého světa můžou
přečíst jednu kouzelnou
legendu plnou zázraků, ale vyprávěnou dnešním moderním jazykem a půvabně ilustrovanou Jarmilou Marešovou, výtvarnicí
dvou nejkrásnějších knih oceněných Zlatou stuhou.
cena: 198 Kč
www.meander.cz
Pražské
legendy

11.1.2012 14:09:25

 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
J. K. Rowlingová
Spisovatelka vás zve do nové éry kouzelnického světa. Jsme
v New Yorku a píše se rok 1926… Místo a čas, kde činy hrstky
lidí a zvířat utvářejí osudy
mnoha dalších. Odborník na
kouzelné tvory Mlok Scamander právě dorazil do města
a chce se zdržet jen krátce.
Jenže když se mu ztratí jeho
kouzelný kufřík a několik
fantastických zvířat se rozprchne po městě, na potíže
je zaděláno. Podle původní
bradavické učebnice od Mloka Scamandera napsala J. K.
Rowlingová scénář filmu Fantastická zvířata a kde je najít.
Autorka se zde představuje
poprvé jako scenáristka. Příznivce její bezedné představivosti
na každičké stránce potěší charakteristický humor, neuvěřitelně
propracovaný kouzelnický svět a hluboké porozumění lidem všeho
druhu. Čeká vás vskutku velkolepé dobrodružné vyprávění, které
vám vezme dech.
cena: 349 Kč
www.albatros.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 KVĚTNU 2017
2. 5. / út
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.:
Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ. Během vycházky půjdeme tentokrát objevovat zákoutí
z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále
na Těšnov. POZOR! – omezený počet účastníků
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej
vycházek. Začátek akce v 16:30 v Hybernské ulici
č. 7 před Lidovým domem. Cena 120/80 Kč (%).
Pavla Lešovská

12 pozvánka Prague City Tourism

3. 5. / st
FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 19. STOLETÍ NA
OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH I. Vycházka
Olšanskými hřbitovy I-V je věnovaná umění náhrobku a funerální plastice v dlouhém 19. století. Seznámíme se nejprve s historií Olšanských
hřbitovů, následně nás vycházka zavede ke
klasicistním náhrobkům od Václava Prachnera
nebo Františka Xavera Lederera, dále ke známé Lannově hrobce a k dalším náhrobkům významných osobností té doby. POZOR – omezený
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30
u kostela sv. Rocha na Olšanském náměstí. Cena
120/80 Kč (%). Mgr. Adéla Klinerová
4. 5. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA II. Na Malé Straně
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly
v posledním době zkultivovány. POZOR! – ome‑
zený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek! Prosíme zá‑
jemce, aby si sebou vzali své občanské prů‑
kazy (vstup do budov Poslanecké sněmovny).
Zájemci bez občanských průkazů nebudou

do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 14:45
na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské
náměstí“ (ve směru na Újezd). Cena 120/80 Kč.
Milada Racková
NOČNÍ 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 19:00
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
6. 5. / so
HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH III. Při
vycházce se podíváme, kde stával hotel Praha,
prohlédneme si vily architektů Antonína Engla
a Richarda Klenky i vilu krále komiků Vlasty
Buriana. Samozřejmě nás čekají viniční usedlosti
Kotlářka, Strakovka a další. Začátek akce v 10:00
na zastávce autobusu č. 131 „Hanspaulka“ (odjíždí od metra A „Hradčanská“ a „Bořislavka“).
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková 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)
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO. Komentovaná
prohlídka jednoho z největších kostelů v Praze.
Tato původně gotická, později barokně přestavěná stavba dnes patří mezi pět pražských
bazilik minor. Pokud situace dovolí, podíváme
se také do prostoru konventu minoritského řádu. Začátek akce ve 14:00 před kostelem v ulici
Malá Štupartská, Staré Město. Cena 120/80 Kč
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel
30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ
RADNICE. Prohlídka v německém 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. Gabriela
Procházková
7. 5. / ne
ZÁMEK TROJA. Zámek Troja, římská vila s nádhernými nástropními malbami, bohatou sochařskou výzdobou a obklopená barokní zahradou
a mnoha fontánami, slouží dnes jako výstavní
prostor Galerie hlavního města Prahy. V rámci komentované prohlídky si prohlédneme zámecké interiéry i zahradu. Začátek akce v 10:00
u pokladny zámku. Cena 120/80 Kč (%) + na
místě bude vybíráno vstupné do zámku 40 Kč.
PhDr. Jarmila Škochová
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KOBYLISKÁ
STŘELNICE. Na pietně upraveném pozůstatku bývalé vojenské střelnice z konce 19. století
si připomeneme její historii, ale především její tragické využití v období tzv. heydrichiády.
Vycházka je spojena s turistickou trasou cca
2,5 km Ďáblickým hájem ke hvězdárně (místo
dálkového výhledu na České Středohoří) se zastavením na pietním místě Ďáblického hřbitova,
kde jsou pohřbeny oběti komunistického režimu. Začátek akce ve 14:00 u stanice tram č. 10
„Kyselova“ ( jede od stanice metra C „Kobylisy“).
Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová
10. 5. / st
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 v 15:00 před
vchodem do objektu na Loretánském náměstí.
Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude
vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety
110 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková
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11. 5. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA II. Opakování vycházky ze 4. 5. 2017. POZOR! – omezený po‑
čet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce,
aby si sebou vzali své občanské průkazy
(vstup do budov Poslanecké sněmovny).
Zájemci bez občanských průkazů nebudou
do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 14:45
na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské
náměstí“ (ve směru na Újezd). Cena 120/80 Kč.
Milada Racková
12. 5. / pá
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenšeném
detailním modelu v Muzeu Karlova mostu si
vysvětlíme všechny stavební fáze a středověké
stavební metody jeho konstrukce. Prohlédneme
si zblízka sochařskou výzdobu Staroměstské
mostecké věže a uvidíme také model Karlova
mostu. Poté bude následovat plavba pražskými Benátkami kolem pilířů mostu 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
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.:
Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ. Opakování
vycházky z 2. 5. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 16:30
v Hybernské ulici č. 7 před Lidovým domem.
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
13. 5. / so
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na
prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své
opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme
divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí
poddaní. POZOR! – omezený počet účastníků
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 11:00 před budovou
Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město).
Cena 140/100 Kč. Milada Racková
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MALOSTRANSKÉ PALÁCE. Vycházka připomene významné malostranské paláce v exteriéru.
Povídat si budeme nejen o jejich minulosti a slavných majitelích, ale i o kráse umělecké výzdoby.
Začátek akce v 15:00 u sochy T. G. Masaryka
na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%).
Milada Racková
STAROU LIBNÍ II. Trasa vycházky tentokrát povede od místa, kde byl 27. 5. vykonán atentát
na R. Heydricha – právě letos uplyne 75 let od
této významné události. Odtud budeme pokračovat přes areál Nemocnice na Bulovce, kde se
zastavíme u půvabného rokokového zámečku
Rokoska a připomeneme i další okolní staré
usedlosti. Přes lokalitu Na Korábě a starý libeňský hřbitov sestoupíme ke Grabově vile a k secesnímu kostelu sv. Vojtěcha v dolní Libni (včetně
prohlídky interiéru). Začátek akce ve 14:00 na
stanici tram č. 3, 10, 24 „Vychovatelna“ ( jedou od
stanice metra B „Palmovka“, nebo v opačném
směru od stanice metra C „Kobylisy“). Cena
120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek
30 Kč na kostel sv. Vojtěcha. Eva Sokolová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce.
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena
250 Kč. Bc. Anna Bičíková
14. 5. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU
RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
PRAVOSLAVNÝ KOSTEL ZESNUTÍ SV. BOHO
RODICE S NÁVŠTĚVOU KRYPTY. Na vycházce
si představíme pravoslavný kostel na Olšanských
hřbitovech, povíme si něco o pravoslaví a zavítáme také do krypty zasvěcené sv. Sofii, kde
odpočívá velký obdivovatel ruské kultury Karel
Kramář se svojí ženou Natašou. Ukážeme si také
hroby ruských emigrantů pohřbených zde na
Olšanech. POZOR! – omezený počet účastníků
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 10, 11, 16, 26 „Mezi Hřbitovy“. Cena
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
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NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY.
Vycházka připomene 75. výročí událostí, které
začaly 27. května 1942 a vstoupily do české historie jako Heydrichiáda. Při návštěvě památníku
si prohlédneme také kostel sv. Cyrila a Metoděje.
POZOR! – omezený počet účastníků na 20
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě
pražském. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava
Nováková
15. 5. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA II. Opakování vycházky ze 4. 5. 2017. POZOR! – omezený po‑
čet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce,
aby si sebou vzali své občanské průkazy
(vstup do budov Poslanecké sněmovny).
Zájemci bez občanských průkazů nebudou
do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 14:45
na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské
náměstí“ (ve směru na Újezd). Cena 120/80 Kč.
Milada Racková
MALOSTRANSKÝ HŘBITOV. Pojďte s námi navštívit Malostranský hřbitov, který byl v červnu
roku 2016 znovu otevřen po rozsáhlé a náročné
revitalizaci. Na unikátním hřbitově, prohlášeného
roku 1958 za kulturní památku, odpočívají známí architekti, sochaři i představitelé národního
obrození. POZOR! – omezený počet účastníků
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem
na Malostranský hřbitov z Plzeňské ulice. Cena
120/80 Kč. Marie Hátleová
16. 5. / út
BŘEVNOV – OD LADRONKY ZA DALŠÍMI
USEDLOSTMI. Při procházce jižní částí Břevnova
projdeme nově budovaným Areálem volného času Ladronka, odkud se nám při dobré viditelnosti
naskytne krásný výhled na Prahu. Seznámíme se
s osudy několika bývalých usedlostí – Ladronka,
Spiritka, Kneislovka, Hybšmanka, Horní Palata i se
současným stavem několika barokních kaplí lemujících kdysi poutní cestu do Hájku. Uvidíme i znatelné
pozůstatky břevnovských johanitských opukových
lomů. Začátek akce v 16:45 na stanici tram. č. 22, 25
„Vypich“. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
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17. 5. / st
UMĚNÍ NÁHROBKU 19. A 20. STOLETÍ NA
VYŠEHRADSKÉM SLAVÍNĚ. Kurátorka pro
vzdělávání NG v Praze na procházce Slavínem
představí umělecky zajímavé náhrobky našich
předních slavných a někdy zapomenutých velikánů. Představíme si sochařské dílo T. Seidana,
J. V. Myslbeka, F. Bílka či O. Zoubka. Ukážeme si
základní typologii a ikonografii náhrobků od novorenesance do současnosti. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme
využít předprodeje vycházek. Začátek akce
v 16:00 u vchodu do baziliky sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč (%). Monika Švec
Sybolová
18. 5. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Na Starém Městě
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly
v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce
v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
19. 5. / pá
PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ. Akce pro děti.
Více informací naleznete na konci programu.
HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými
sady si povíme, jak vypadalo území Královských
Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil
mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme si
drobné stavby v parku – Grottu, Pavilon s historickým kuželníkem i Viniční altán. Procházku
zakončíme ve vinném sklípku, kde můžete
ochutnat víno z Viničních Hor. Začátek akce
v 16:30 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). Cena
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
20. 5. / so
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ.
Vraťme se zpátky do časů, kdy bylo Václavské
náměstí ještě Koňským trhem, který lemovaly gotické a renesanční domy, nebo do dob, kdy bylo
ozdobeno barokní kašnou s jezdeckou sochou
knížete Václava, či do časů slavné Boudy nebo
arény ve Pštrosce. Poznejte s námi historii tohoto
náměstí, které se nesmazatelně zapsalo do dějin

československé historie. Začátek akce v 10:00
u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí.
Cena 120/80 Kč (%). Bc. Monika Koblihová
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA
SKALCE. Prohlídka církevní stavby od významného barokního umělce Kiliána Ignáce
Dienzenhofera s rokokovým interiérem a dřevěným modelem bronzové sochy Jana
Nepomuckého od Jana Brokoffa na hlavním
oltáři. Začátek akce v 10:00 na rohu Karlova
náměstí a Vyšehradské ulice. Cena 120/80 Kč
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel
50 Kč. Alexandra Škrlandová
PRŮHONICKÝ PARK. Památka UNESCO, kde
na jaře postupně rozkvete okolo 8000 rododendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva
Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od
zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu,
na hlavní vyhlídku, k opravenému glorietu a lučními partiemi zpět k zámku. Délka trasy cca
3 km. Začátek akce ve 14:20 u pokladny hlavního
vstupu do Průhonického parku (nejbližší zastávka
aut. č. 363, 385 „Průhonice“ – autobusy jedou
od stanice metra C „Opatov“). Cena 120/80 Kč
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do parku
80/50 Kč. Pavla Lešovská
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
21. 5. / ne
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
STARÉ STŘEŠOVICE A STŘEŠOVIČKY
S ULIČKOU NA KOCOURKÁCH. Pojďte s námi poznávat bývalou dělnickou kolonii, ze které
se dodnes zachovalo malebné místo uprostřed

velkoměsta, v součanosti vyhlášené památkovou
zónou. Povídat si budeme o starých Střešovicích
a Střešovičkách a o tom, jak vznikala zdejší malebná zástavba. Připomeneme si stávající kostel
sv. Norberta i začátkem 20. století postavený
dům Norbertinum. Začátek akce ve 14:00 na
zastávce na znamení tram. č. 1, 2 „Baterie“. Cena
120/80 Kč (%). Marie Hátleová
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná
i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehradského
areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší
barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou 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 (%)
+ na místě bude vybíráno vstupné do baziliky
50/30 Kč. JUDr. Hana Barešová
23. 5. / út
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY.
Opakování akce ze dne 14. 5. 2017. POZOR!
– omezený počet účastníků na 20 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě
pražském. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava
Nováková
24. 5. / st
MARIE TEREZIE – ZAKLADATELKA
HABSBURSKO – LOTRINSKÉ DYNASTIE –
PŘEDNÁŠKA. Marie Terezie byla nejen panovnicí stojící čtyřicet let v čele habsburského
soustátí, ale také matkou početného potomstva.
Ne nadarmo se jí říkalo „tchýně Evropy“. Při
přednášce si připomeneme, jak to bylo s dětmi
Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského,
ale také mezinárodní kontext doby, včetně některých osobností, které vládu Marie Terezie
doprovázely. 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
25. 5. / čt
STARÁ LIBOC. Pojďte se s námi projít kdysi
příměstskou obcí, jejíž jádro si dodnes zachovalo
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starobylý půvab. Cestou do Liboce se zastavíme
u netradičního památníku prof. Wichterleho, připomeneme památné libocké vily (Schubertovu,
Zeyerovu a Eisselt-Klimpély), a také kdysi velmi populární libocké výletní hospody. Na návsi
nahlédneme do původně románského kostela
Sv. Fabiána a Šebestiána, poté se projdeme
kolem rybníku „Libočák“, který je vyhledávaným
rybářským revírem a podíváme se do dvora bývalého největšího libockého statku. Začátek akce
v 15:45 na konečné zastávce tram č. 1 „Sídliště
Petřiny“. Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová
27. 5. / so
ZA BÁJNÝMI TITÁNY DO ZÁMKU TROJA. Akce
pro děti. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy“ II. Více informací na konci programu nebo na www.prazskevychazky.cz.
NORDIC WALKING: Z VRŠOVIC DO ZÁBĚHLIC.
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 nejmodernějším a největším stadionem v České
republice a neopomene připomenout, že stojí na původním místě vyhlášeného zábavního
parku Eden, otevřeného v r. 1922, a to v těsné
blízkosti dělnické nouzové kolonie domků pod
Bohdalcem. Zatímco zábavní park Eden zanikl
již za I. republiky, nouzová kolonie Na Slatinách
přežila do dnešních dní. Během vycházky projdeme kolonií, zjistíme neutěšený stav dřevěných
pavilónů Obecné školy, kam docházela školní
mládež ze Slatin, a jedinou příjezdovou cestou
vstoupíme do současné zástavby Slatin. Dříve
z velké části holý vrch zvaný Hájiček vydal i po
letech po úmorné práci odstraňování rostlinných náletů Husův kámen – mohylu, která zde
byla postavena r. 1915, k výročí upálení Jana
Husa. Cesta bude dále pokračovat proti proudu potoka Botiče k Hamerskému rybníku, v jehož blízkosti se nachází novorománský kostel
Narození Panny Marie a přes alej třešňovky
k Záběhlickému zámku. 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 předpro18 pozvánka Prague City Tourism

deje vycházek. Začátek akce v 10:00 u vstupní
brány č. 1 fotbalového stadionu Eden Aréna
– U Slavie 1540/2a (nejbližší spoj stanice autobusu č. 135, 136, 150, 213 „Slavie“ nebo zastávka
tram. č. 6, 7, 22 „Slavie“). Cena 120/80 Kč. Marie
Hátleová
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. 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. JUDr. Jiří Vytáček
28. 5. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti.
Více informací naleznete na konci programu!
MALVAZINKY – NEJEN USEDLOSTI, ALE
I ZAJÍMAVÉ VILY. Během vycházky si ukážeme,
kde byly viniční usedlosti Cihlářka, Malvazinka,
Santoška. Řekneme si něco o historii vinaření
v oblasti Prahy. Zastavíme se u vil od Jana
Gillara, Ernsta Wiesnera, Františka Zelenky, Ernsta
Mühlsteina a Victora Fürtha. Třešničkou na dortu pak bude vila Winternitz od Adolfa Loose.
Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 137
„Malvazinky“ (autobus jede od stanice „Na
Knížecí“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava
Micková
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková 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 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)
KRÁLOVSKÁ CESTA IV. Pojďte s námi dovršit
putování po Královské cestě. Čeká nás posled-

ní úsek od horní části Malostranského náměstí směrem vzhůru ulicí Nerudovou a následně
Úvozem. Vyprávět si budeme o historii zdejších
paláců i domů. Neopomeneme také na osudy jejich majitelů a známých osobností, které
zde žily. Začátek akce ve 14:00 v horní části
Malostranského náměstí u morového sloupu
Nejsvětější Trojice. Cena 120/80 Kč (%). Marcela
Smrčinová
29. 5. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce
v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
30. 5. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce
v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
31. 5. / st
KAREL KRAMÁŘ – PŘEDNÁŠKA. První ministerský předseda Československa, JUDr. Karel Kramář
patří mezi významné osobnosti československé
státnosti. Nejprve stoupenec mladočechů, později umírněný realista se nakonec stal dlouholetým předsedou národních demokratů. Přestože
jej můžeme označit za profesionálního politika,
po roce 1920 již nezastával v Československu
žádnou z významných funkcí. Pozornosti ovšem
neuniklo jeho soukromí. I o něm bude řeč při
přednášce. POZOR! – omezená kapacita sálu
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
PRO DĚTI V KVĚTNU 2017
14. 5. / 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)
19. 5. / pá
PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ. S dětmi projdeme Matyášovou branou do bývalého sídla českých králů a královen, Pražského hradu.
Povíme si něco o královském paláci a Svatovítské
katedrále, kde vyzvání zvon Zikmund a procházku zakončíme sladkou odměnou. POZOR!
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka
na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%).
(průvodci PCT)
27. 5. / so
ZA BÁJNÝMI TITÁNY DO ZÁMKU TROJA.
Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky
Prahy“ II. Více informací na www.prazskevychazky.cz. Pojďte s námi navštivit barokní perlu
v pražské Troji! Povídat si budeme, odkud čerpal
inspiraci její stavebník Václav Vojtěch hrabě ze
Šternberka a jaký měl letní zámek nebo spíše letní vila osud. Navšítívíme interiéry zámku,
probádáme zdejší zahradu a ukážeme si koho
představují zdejší výjimečné monumentální plastiky! 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
u pokladny zámku Troja. Cena 120/80 Kč (%) +
na místě bude vybíráno jednotné vstupné do
objektu 40 Kč. (průvodci PCT)
28. 5. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných 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
pozvánka Prague City Tourism 19

šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR!
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním 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 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
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:
facebook.com/praguecitytourism
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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 květen bude zahájen
v úterý 25. dubna 2017 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na měsíc červen bude zahájen ve čtvrtek 25. května 2017.
OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH
INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
MŮSTEK
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 –
Staré Město)
denně 9:00–19:00
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00–19:00
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se
Štěpánskou ulicí)
denně 10:00–18:00
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00
RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 70/4 –
JEN VŠEDNÍ DNY
(Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5)
po–čt 8:00–17:00, pá 8:00–16:00
(aktuální informace na www.prague.eu
nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY
REKONSTRUKCE VĚŽE
STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce
vnějšího pláště věže Staroměstské radnice, 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 – červen
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.

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