PRAŽSKÝ

10*2017

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

65. ročník

S námi máte přehled!
H U D E B N Í D I VA D L O K A R L Í N
ve s p o l u p r á c i s T WO M E N P RO D U C T I O N
uvádí

scénář S A G V A N T O F I

www.hdk.cz
PPKP_124x124_CasRuzi.indd 1

12.09.17 13:41

30 Kč

www.kampocesku.cz

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

Napajedla
Nap
N
Napa
apa
pajed
jeedl
jjedl
ed
dlla
d

založeno l. P. 1355

V červ
če
červeném
čer
erv
erv
rven
veném
eennném
é šštítu
títuu ppříčná
řííčná
říříčná
říčn
ččná
čn
ná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlovými
vvý
ý sstřechami
třecha
ech mi
mi břidlicí
bbř
břiřdlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu
sv. Jiří
ssv
Jiří (p
(pa
(patrona
patrona
pa
tr Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným
zbrojným
zbrojn
zbro
zb
bbrojn
br
ro
roj ým rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed
čela štítu je m
mora
moravský
vský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli.
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.
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> 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.
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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,

letošní hrozny uzrály, vinobraní
je za námi a podzimní plískanice
za dveřmi. Není však nutné ztrácet optimismus, pokud si ještě chcete prodloužit
letní cestování, mám pro vás první kulturní tip.
V říjnu začíná oblíbený hudební cyklus Barokní
podvečery, tentokrát s podtitulem Zpívající zeměpis. Úvodní koncert vás zavede až do Jižní Ameriky
a zpět, další třeba do Neapole nebo Versailles.
Putování prostřednictvím hudby vám přinese jistě
hodně radosti.
Vizuální umění reprezentované médiem fotografie dokáže obohatit lidské vnímání o mnoho
rozměrů. Dílo jednoho z našich nejvýraznějších
fotografů Pavla Baňky je toho příkladem. Výběr
z jeho tvorby můžete navštívit v Pražském domě
fotografie od 10. října.
Pro děti i dospělé doporučím návštěvu Chvalského
zámku v Horních Počernicích, kde probíhá výstava
k 60. narozeninám oblíbené pohádkové postavy Krtka Zdeňka Milera. Expozice potrvá až do
3. prosince a rozptýlení pro všechny je zajištěno.
Přeji příjemné podzimní dny a skvělé zážitky.
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 ZEMÁNKOVA GROTESKA (75 let)

 ČESKÉ SRDCE (100 let)

Brněnský rodák Bohumil Zemánek přišel na svět 10. října
1942. Tento český sochař a restaurátor právem patří k výrazným osobnostem figurální plastiky 2. poloviny 20. století
u nás. Ve své tvorbě dokázal vzácně spojit uměleckou vážnost
s humorem.

Dobročinná sociální organizace České srdce vznikla na podporu českých dětí žijících ve Vídni v roce 1918. Jedním z hlavních zakladatelů byl básník a spisovatel Josef Svatopluk
Machar. Pražský spolek byl založen o rok dříve z podnětu
spisovatelky Růženy Svobodové.

Byl synem profesionálního vojáka Bohumíra Zemánka a výtvarnice Anny Zemánkové, která se proslavila svými fantaskními
kresbami, které byly zařazeny do světového fondu art brut.
Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde se již
zformuloval jeho výtvarný názor na lidskou figuru. Se svébytným a syrovým humorem
zhmotňoval povahové rysy
člověka i společenské jevy.
Jeho kypré a poživačné sochy
vyjadřovaly blaho fyzického
bytí. Byl ovlivněn americkým
pop-artem a svá díla realizoval
v životní velikosti v sádře, ale
především v režné, pálené nebo glazované keramické hlíně. Pro
uměleckou plastiku využíval netradiční místa a exteriéry krajiny
i města. Jeho díla najdeme např. v pražském parku Folimanka
nebo na koupališti v Kobylisích. Svou tvorbou však nezapadal

Konec 1. světové války přinesl v Evropě nedostatek potravin
a topiva, paradoxně více v Rakousku než v českých zemích.
Proto se činnost charitativního spolku zaměřila po finanční
i organizační stránce na pobyty českých dětí z Vídně v rodinách na českém venkově až do roku 1920. Peníze pocházely
z veřejných sbírek a příspěvků členů organizace. Tisíce dětí
tak byly zachráněny před hladomorem. Spolek však pomáhal
i válečným sirotkům, invalidům, starým lidem a opuštěným

Pražská iniciativa „Pomoc hladovějícím českým dětem“ z roku 1917 měla ve
Vídni ohlas, který dal podnět k tomu, aby také ve Vídni bylo založeno České
srdce.

do tehdejší kulturní politiky, a tak před rokem 1989 vystavoval
jen sporadicky. Živil se jako restaurátor kamenných sochařských
památek. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Zemřel
předčasně 12. 8. 1996 v Praze.
Alice Braborcová
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Bohumil Zemánek, Julie, sprostá holka (1978)

ženám. Organizoval také dobročinné akce, ozdravné pobyty
dětí a mládeže, zajišťoval pečovatelské služby. Součástí aktivit
bylo i pořádání divadelních a filmových představení pro děti
či dospělé. České srdce provozovalo vlastní vydavatelskou
činnost, nejvýznamnějším počinem byla podpora Vídeňských
svobodných listů v době jejich finanční krize. Spolek funguje
ve Vídni dodnes.
-aba-

 PRVNÍ MINISTR FINANCÍ ČSR (150 let)

 SVATOVÁCLAVSKÁ SMLOUVA (500 let)

JUDr. Alois Rašín se narodil 18. října 1867 v Nechanicích,
nedaleko Hradce Králové. Studoval na gymnáziích v Novém
Bydžově, Broumově a Hradci Králové, kde maturoval v roce
1886. Poté studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, odkud ze zdravotních důvodů přestoupil na Právnickou fakultu UK a studia úspěšně dokončil v roce 1891.

Poté co byl 28. září 1517 v Praze zahájen zemský sněm, došlo 24. října k ujednání mezi šlechtou a královskými městy,
jehož výsledkem byla tzv. Svatováclavská smlouva. Ta navazovala na přijetí zemského zákoníku roku 1500 (Vladislavské zřízení zemské), kde šlechta zformulovala své výsadní
postavení v Českém království.

Pro své názory byl 14. února 1894 odsouzen v procesu s takzvanou Omladinou. Po amnestii v listopadu 1895 se podílel na
založení České strany státoprávní. V roce 1900 si zařídil advokátní
praxi a politické dění glosoval jen okrajově. Poté co v roce 1907
vstoupil do Mladočeské
strany, věnoval se psaní do Národních listů
a o rok později se stal
poslancem Říšské rady.
Během 1. světové války
aktivně působil v odboji
jako člen organizace
Maffie. V roce 1915 byl
zatčen a v procesu spolu
s K. Kramářem, V. Červinkou a J. Zamazalem
odsouzen k trestu smrti
pro velezradu a vyzvědačství. V roce 1917 byl amnestován. Podílel se na vzniku České
státoprávní demokracie, byl členem předsednictva Národního
výboru a 28. října 1918 spolu s A. Švehlou, J. Stříbrným, F. Soukupem a V. Šrobárem stál u vyhlášení samostatného Československa.
V Kramářově vládě přijal funkci ministra financí a díky svému
působení získal pověst budovatele státu a muže, který stabilizoval

Pozdější řada selských povstání a bouří, jež byly ohrožením šlechty, přivedla obě strany k jednání, které roku 1517 vyústilo k dohodě na narovnání. Šlechta postoupila městům právo třetího hlasu
na zemských sněmech a naopak města musela přiznat šlechtě
právo na vaření piva a další hospodářskou činnost. Smlouva upra-

rozvrat poválečných státních financí. Jako takový musel přijímat
řadu nepopulárních opatření, což se mu stalo 5. ledna 1923 ráno
osudným. U svého domu v Žitné ulici byl střelen do zad devatenáctiletým anarchokomunistou Josefem Šoupalem. Následkům
zranění podlehl 18. února.
-red-

www.kampocesku.cz

vovala, mimo jiné, také osobní příslušnost zemských a městských
soudů, kdy byla přijata zásada, že každý provinilec má být souzen
výhradně příslušníky svého stavu (s pár výjimkami). Přesto valná
většina ustanovení Svatováclavské smlouvy měla charakter pouze
formální, zvláště šlo-li o sporné otázky hospodářské. Je nad slunce
jasnější, že se tak souboj šlechty a měst smlouvou zdaleka nevyřešil a dále docházelo k politickým i ozbrojeným konfrontacím. Jinak
řečeno, Svatováclavská smlouva byla jen první velkou porážkou
královských měst a předehrou k jejich mocenskému pádu.
-red-
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Vladislav Jagellonský

zz KALENDÁRIUM
ŘÍJEN 897 (1120 let)

Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout
Čechy. A protože Moravané měli v pohraničních bojích navrch, rozhodli se Češi poslat své posly do Řezna s žádostí
o pomoc. Císař jim následně pomoc slíbil a zdržoval se celý
podzim v blízkosti českých hranic, aby svým novým spojencům mohl rychle přispěchat na pomoc.
ŘÍJEN 1347 (670 let)

Karlovo mocné vojsko zamířilo přes Domažlice k bavorskému pomezí, aby se střetlo s císařem Ludvíkem IV. Ten
však byl 14. října postižen mrtvicí na lovu medvěda. Karel
se tak stal nejen formálně, ale i fakticky pánem evropského
křesťanstva.

 PORUŠENÍ SMÍRU (775 let)
Vévoda štýrský a rakouský Fridrich II. Babenberský byl
proslulý svou bojechtivostí a nesnášenlivostí. Nebylo tedy
překvapením, že porušil i smír s českým králem Václavem I.
a v říjnu 1242 vpadl na Moravu.
Rozpory, nesváry, války, souboje a výboje však byly v té době na
denním pořádku. Nebylo snad panovníka, který by nedobýval,
nehrozil a poté se diplomaticky neusmiřoval. Fridrich II. se však

ŘÍJEN 1912 (105 let)

12. 10. 1882 (135 let)

Ministr Alois Pražák vydal (jako správce ministerstva
spravedlnosti) výnos, jímž nařizoval soudcům ve Slezsku –
v Opavě, Klimkovicích, Bílovci, Vítkově a Těšíně – přijímat
podání také v češtině (v Těšíně i v polštině). Tomu předcházelo několik kroků ke zrovnoprávnění češtiny a němčiny
v Čechách i na Moravě.
15. 10. 1972 (45 let)

V tento den vyjela v Praze naposledy trolejbusová linka
č. 51, která od roku 1969 jezdila po trase z Bělocerkevské
ulice, kolem Orionky, dále přes náměstí Míru, Karlovo nám.
a přes Hřebenka na Strahov. Ke konci svého provozu jezdila
na zkrácené trati ze Strahova k Orionce.

1787

1842

1907

(230 let)
(175 let)
(110 let)
opera Don Giovanni plzeňské pivo
čtyři základní
29. 10. 1787
5. 10. 1842
krevní skupiny
W. A. Mozarta měla pod vedením sládka
říjen 1907
premiéru v Nosticově J. Grolla byla uvařena objevil český lékař
divadle
první várka piva
Jan Janský

Hrob Fridricha II. Babenberského

dopouštěl křivd nejen na svých mužích, ale nebylo mu zatěžko terorizovat i vlastní matku. Vedl boje s panovníky z Čech i Uher, aby
jim vzápětí nabízel své ženské příbuzné na vdávání. Král Václav
své válečné štěstí pokoušel také a prakticky neustále. Tu vtrhl do
Rakous, tu na Moravu. Prostě taková už byla doba.
-aba TÁBOR PORAŽEN (565 let)
Poté co roku 1452 český král Jiří z Poděbrad (1420–1471)
dobyl Tábor, zlikvidoval tábority politicky i nábožensky. Coby
správce Českého království se následně pokusil o obnovu
království rozvráceného husitskou revolucí.
Vojska Jiřího z Poděbrad přinutila Oldřicha z Rožmberka
k jednání a následnému přijetí
podmínek. Také táborští kněží přijali rozhodnutí synody
z roku 1444. Tak také zaniklo
táborství jako názorový proud
uvnitř kališnické církve. Mikuláš Biskupec z Pelhřimova
a Václav Koranda, kteří se
nepodrobili, byli zatčeni a odvezeni na Jiříkovy hrady Poděbrady a Litice, kde záhy umírají. Jiřík
byl nekompromisní zemský správce a od roku 1458, po zvolení
českou šlechtou, i v zásadách pevný český král.
Andrea Kepplová
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foto © Wikimedia Commons

Začal spor o smysl českých dějin – v časopise Čas byly
uveřejněny kritické články proti Gollově historické škole.
Na tuto polemiku odpověděl J. Pekař kritikou Masarykova
nábožensky humanitního pojetí českých dějin. Sporu
se účastnila jak starší, tak mladší generace historiků
a filozofů.

19. 10. 1747 (270 let)

 POSLEDNÍ KARLOVA VŮLE (640 let)
Podle závěti císaře Karla IV. (1316–1378) dostal Václav IV.
České království a českou korunu s právem vykonávat kurfiřtský hlas. Zároveň obdržel slezská knížectví, Dolní Lužici,
Budyšínsko a několik samostatných států.
Prostřední syn Zikmund získal podle Karlovy závěti většinu území Markrabství braniborského, stejnou váhu hlasu jako Václav
a titul arcikomorníka. Jan
Zhořelecký získal zbytek
Braniborského markrabství
a Zhořeleckého vévodství
v Dolní Lužici. Jako zhořelecký vévoda byl leníkem
českého krále. Nástupnický
řád říkal, že po Václavovi
dědí trůn jeho syn, a pokud
by jej neměl, zdědil by trůn
Zikmund a jeho mužští potomci. V případě vymření
lucemburského rodu po
meči měly přijít na řady Karlovy dcery. Nikdo z dědiců nesměl
zcizit jemu svěřený statek. Po narození Karlova syna Jindřicha
(1377) císař vymezil rozdělení Lužice a Braniborska, a tak zdůraznil výsadní postavení Václava IV. vůči jeho bratřím.
-lgs UTUŽENÍ PODDANSTVÍ (530 let)

foto © Wikimedia Commons

Sněmovní usnesení postihující poddané, kteří opustili svůj
grunt bez vědomí vrchnosti, bylo vydáno 1. října 1487. Každý, kdo tak učinil, měl být vrácen pod trestem zpět.
Za zběhlého poddaného byl stanoven poplatek deset až dvacet
hřiven stříbra. Napříště
mohli poddaní opustit
vesnici jen tehdy,
pokud dostali od své
vrchnosti výhostní
list. Tak přichází do
našich zemí s novými
formami hospodaření
panského velkostatku
Vazal uznává svého lenního pána, asi 1469
i proces utužování
poddanských vztahů. Například došlo k ukončení vleklého sporu
o „sedání v lavicích“, kdy si panský stav přes veškeré ústupky nižší
šlechtě zajistil trvalou převahu při soudních jednáních.
Míra Foltýn

Univerzita Karlova vydala nový studijní a zkušební řád,
který vysokoškolské studium více přizpůsobil potřebám tehdejšího života. Filozofická studia zkrátil na dva roky, zavedl
výuku fyziky, botaniky a chemie. Každoročně se organizovaly
promoce a začaly se vydávat vysokoškolské učebnice.
20. 10. 1827 (190 let)

Byla založena První česká vzájemná pojišťovna, která
zpočátku nabízela pouze pojištění proti požáru. Později,
v druhé polovině 19. století, si již získala silné postavení
na trhu a nyní je jednou z předních pojišťoven na našem
území, a to pod názvem Česká pojišťovna.
24. 10. 1517 (500 let)

V Českém království panovaly rozbroje mezi šlechtou a městy. K jednomu stolu je svedla Svatováclavská smlouva,
která měla situaci narovnat. Šlechta přiznala zástupcům
měst právo třetího hlasu na zemských sněmech a města udělila šlechtě právo na vaření piva a další hospodářské činnosti.
28. 10. 1942 (75 let)

Exilová vláda Československa byla, v souladu s právem,
uznána Spojenými státy americkými. Společně
s tehdejším prezidentem E. Benešem zabezpečili mezinárodně právní obnovu Československa v předmnichovských
hranicích. Vládě však nebylo umožněno, aby se vrátila ve
své funkci na osvobozené území.
31. 10. 1967 (50 let)

Studenti ze strahovských kolejí uspořádali spontánní demonstraci proti neustálému vypínání proudu
na kolejích, čímž byli odříznuti nejen od světla, ale také od
topení. Do ulic vyrazili se svíčkami a hlásali hesla jako např.
„Chceme světlo“. Akci násilně ukončila VB. Několik desítek
studentů bylo zraněno.

1917

1922

(100 let)
(95 let)
Pavel Tigrid
Otmar Mácha
* 27. 10. 1917
* 2. 10. 1922
† 31. 8. 2003
† 14. 12. 2006
český spisovatel,
český hudební
publicista a politik dramaturg, skladatel
a režisér

1932

(85 let)
Jan Špáta
* 25. 10. 1932
† 18. 8. 2006
český režisér
a kameraman
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 DO ČESKA VOZÍM KOUSEK NIZOZEMÍ
Rozhovor s Jacobem Erftemeijerem
Jacob Erftemeijer je od roku 2015 členem hereckého souboru
Švandova divadla v Praze, kde v současné době zkouší roli
Vojty v dramatické prvotině spisovatele Josefa Holcmana
Lámání chleba. Inscenace režiséra Doda Gombára bude mít
premiéru 21. října 2017 ve Velkém sále Švandova divadla.

Jacob Erftemeijer, herec s česko-holandskými kořeny

Jak prozrazuje i Tvé příjmení, pocházíš z Nizozemí. Jaký
máš k této zemi vztah?
V Nizozemí jsem se narodil a vyrůstal tam do čtyř let, kdy jsme se
s maminkou přestěhovali do Prahy. Trávil jsem tam však valnou
většinu jakýchkoli prázdnin. Pokaždé na mě velmi pozitivně působila jistá obecná otevřenost, která tam panovala. Snažil jsem se ji
vozit zpátky do Čech. Vždy mě tam fascinovaly věčně roztažené závěsy v dolních patrech rodinných domků, které odtajňují naprosto
vše, co se nachází a děje uvnitř. Mimo jiné má Nizozemí moře,
které je sice přísně studené, ale přesto ho mám moc rád. I když
na to, jak jsem v něm jako malý kluk kvůli spodním proudům
téměř utonul, nejspíš nikdy nezapomenu. Chovám obrovskou
lásku k holandským sýrům, které už se nejspíš nikdy nezbavím...
Uvažoval jsi někdy, že bys žil v Nizozemí?
Sám přesně nevím, proč jsem doposud neodjel do Nizozemí na
nějakou delší dobu. Velmi se to nabízelo například při studiu na
DAMU, navštívit v rámci Erasmu téměř domácí prostředí, jehož
jazyk ovládám. Neodjel jsem hlavně asi proto, že jsem nechtěl
opustit svůj ročník na DAMU. Věřím ale, že v Holandsku strávím
minimálně alespoň část svého života. Bohužel jsem však neměl
příliš šanci poznat tamější divadelní scénu a obecně přístup k divadlu. To bych rád v blízké budoucnosti napravil.
Herectví byl Tvůj sen už od dětských let, nebo jsi uvažoval
i o jiném povolání?
Jako malý jsem se musel rozhodovat mezi sportem a divadlem.
Hrál jsem jistou dobu intenzivně házenou a chodil do atletické
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třídy. K herectví mě vlastně přivedla moje maminka, která mě
v desíti letech vzala na konkurz do muzikálu Rychlé šípy, který měl
tehdy premiéru v rámci Pražského jara v Divadle na Vinohradech.
Nejspíš si pamatovala, jak mi jako pětiletému klukovi jedna rodinná známá předpověděla: „Z něj bude jednou herec“. Do Rychlých
šípů mne vzali a já se rázem ocitnul na divadelních prknech. Mimo
to jsem se až mnohem později dozvěděl, že můj český dědeček,
kterého jsem bohužel nikdy nezažil, se prý chtěl vždy stát hercem,
ale nikdy se mu to nevyplnilo. Pokračuji tedy v něčem, co si už
někdo přál a jsem tomu rád. Snad to dědeček vidí.
V rámci zkoušení hry Lámání chleba jste strávili víkend
v obci Skoronice u Kyjova, kde se odehrává děj hry. Jak
na Tebe tento kraj zapůsobil?
Byl jsem moc rád, že jsme mohli podniknout takový „studijní
výlet“ přímo do Skoronic. Jeli jsme téměř všichni herci v čele
s naším uměleckým šéfem Dodem Gombárem do sklípku autora
hry, Josefa Holcmana. Sám jsem na jižní Moravě nikdy dříve moc
času nestrávil, takže jsem rád, že jsem mohl poznat ten kraj, lidi,
a samozřejmě jejich víno. Myslím, že jsem alespoň trochu pochopil, z čeho vzniklo rčení, že čas strávený ve vinném sklípku se
do života nepočítá. To, čeho jsem si za tu chvíli stačil všimnout,
je asi jistá ryzost, jak u lidí, tak krajiny. Tu v sobě má i celá rodina
Holcmanů. Stejně tak jejich víno.

Na plakátu inscenace Lámání chleba zapózuje Jacob v kyjovském kroji

Pomohlo Ti setkání s autorem hry, Josefem Holcmanem,
a tamějším prostředím při hledání postavy Vojty, kterou
ztvárňuješ?
Byli jsme se s kolegou Petrem Buchtou podívat na hřbitově, kde
odpočívají Alois Brázda a Vojtěch Holcman, jedny z hlavních postav
Holcmanovy hry. Pak na jejich rodné domy, ve kterých strávili celé
své životy a kde se udála většina událostí, o kterých se budeme
snažit vyprávět. Nikdy jsem si nebyl jistý, jak moc je pro herce dobré
znát reálie, podle kterých je hra napsána, a jestli není lepší nechat se
inspirovat jen textem. Zároveň si myslím, že to pro mne bylo velmi
prospěšné. Načichnout k tomu, jaké to mohlo být, žít celý život
v dané obci a mít rád svou půdu, svůj vinohrad. Své lidi a své víno.
Děkuji za rozhovor
Iva Mikulová

foto © Alena Hrbková
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 „UZNÁVANÝ, ALE OPOMÍJENÝ MALÍŘ“
Díla Františka Jiroudka můžete obdivovat
v Galerii ART Praha
Galerie ART Praha připravila pro milovníky výtvarného umění další lahůdku. Až do 29. října můžete v jejích prostorách na
Staroměstském náměstí v Praze navštívit prodejní výstavu
obrazů významného malíře Františka Jiroudka. Nabídne
vám pohled na více než 50 olejomaleb tohoto uznávaného
malíře druhé poloviny 20. století.

„Jiroudek maloval ve Francii, Itálii, na Oravě, ale vždy se nakonec
vrátil k milovanému Mělnicku. Objevil krásu i monument české
krajiny v kontrastech mraků, v smaragdu azurové krajiny vynořující
se z modrých férií valérů, i drama bouře, vášně a síly či tajemný
svět hereček,“ popisuje jeho rozmanitou tvorbu Vladimír Neubert
z Galerie ART Praha, který vyzdvihuje především jeho zvláštní
zářivá zátiší s květinami.

Krajiny z milovaného Polabí, pestré kytice a zátiší, pohledy do
divadelních šaten na slavné herečky, i lehce malířsky nanesené
portréty svých nejbližších. To jsou rysy setrvačné tvorby Františka
Jiroudka. „Suverénní malířské tahy až k abstrakci směřující škály
barevných tónů – to je typický znak jeho tvorby,“ říká Petr Šeda
z Galerie ART Praha a doplňuje „Jiroudek neopustil objektivní realitu, která se však v povrchu malby mění v barevný sen. Podobně
chápal své dílo i jeho učitel Willi Nowak. Jiroudek patří k uznávaným, přece však poněkud opomíjeným autorům.“

František Jiroudek, Akt v interiéru

foto © Galerie ART Praha

František Jiroudek, Jasmín

Díky spolupráci s rodinou autora může Galerie ART Praha představit díla v celkovém běhu Jiroudkovy tvorby od raných prací 40. let
po vrcholná a pozdní díla. Výstava tak nabízí nový pohled na dílo
Františka Jiroudka jako na malíře, který nesporně patří k velkým
postavám českého umění druhé poloviny 20. století. Ne nadarmo
jeho obrazy visí v Albertinu, v galeriích Dánska, Kanady, v Japonsku,
Uruguay či v petrohradské Ermitáži a v Puškinově muzeu v Moskvě.

www.kampocesku.cz

František Jiroudek se narodil v roce 1914 v Lhotě u Semil, pod kopcem Kozákov. Studoval u profesora Nowaka na pražské akademii
v letech 1936–1939. Ve čtyřicátých letech se stal členem seskupení Sedm v říjnu (spolu s A. Paderlíkem, V. Hejnou, J. Lieslerem,
Z. Seydlem, sochařem J.K. Michálkem, sklářem V. Plátkem a dalšími), pro které formuloval program Pavel Kropáček. „Už z výčtu
osobností je zřejmé, že šlo o názorově otevřené seskupení, které se
snažilo sledovat současné umělecké tendence a zůstat moderní
i přes odpor fašistických struktur a programů, které moderní umění
obecně označovaly za zrůdné,“ doplňuje Petr Šeda. V poválečných
letech počala Jiroudkova spolupráce s divadlem a postupně se
měnil celkový ráz tvorby. Krajiny a portréty začala doplňovat zátiší, divadelní scény, žánrové výjevy i alegorie. Jiroudkovy obrazy
nebyly nikdy prvoplánové. Jeho dílo je ovlivněno francouzskou
lehkou barevností i mistry českého umění.
Nechte se i vy unést čistotou barevných tónu, kresebnou ekvilibristikou a nezkrotnou malířskou energií. A přijďte obdivovat
olejomalby Františka Jiroudka do Galerie ART Praha.
Více informací najdete na www.galerie-art-praha.cz.
Pro redakci připravila Galerie ART Praha
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 ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM V DIVADLE
HORNÍ POČERNICE
Letos se již po desáté bude v Divadle Horní Počernice konat
přehlídka amatérských divadelních souborů Čechův divadelní podzim.

foto © Divadlo Horní Počernice

Festival je poctou proslulému scénografovi a kamarádovi Milanu
Čechovi, který pro amatérské divadlo v Horních Počernicích hodně udělal. Od konce padesátých let minulého století hrál často
s místními ochotníky a navrhl pro ně desítky scén. Milan Čech
nezapomínal na své přátele, i když ho mimořádný talent zavedl
do různých koutů světa. Byl to skutečný umělec s velkou fantazií,
vytvořil více než pět set scénografických realizací, než v roce 2007
odešel navždy.

Festival je koncipován jako přehlídka amatérského divadla
otevřená všem divadelním žánrům, nejrůznějším inscenačním
postupům, stylům a poetikám. Je příležitostí k vzájemné inspiraci
a setkání amatérských divadelníků ať vzdělávacího či společenského charakteru, tak jak o tom často mluvil Milan Čech.
Přijměte tedy pozvání na Čechův divadelní podzim. Těšit se můžete na Divadelní soubor Jiřího Voskovce, Sázava, Ty-já-tr/ Načerno,
Praha, Divadelní soubor Nové divadlo Mělník, Mělník Ztracenou
existenci, Praha, Ty-já-tr/ Hrobeso, Praha
Vstupenky i permanentky jsou v prodeji v pokladně Divadla Horní Počernice (Votuzská 371/11, Praha 20) každý všední den od
16.00 do 19.00 a hodinu před každým představením pro veřejnost.
Vstupenky je možné koupit nebo zarezervovat kdykoliv on-line
na www.divadlopocernice.cz.
Další informace najdete na www.divadlopocernice.cz
Divadlo Horní Počernice
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 STUDENTSKÝ DESIGN NA PRAŽSKÉM
HRADĚ
Empírový skleník v severní části Královské zahrady na Pražském hradě bude od 23. 9. do 22. 10. 2017 hostit výstavu
studijního oboru Textilní a oděvní návrhářství na Fakultě
textilní Technické univerzity v Liberci. Prezentován bude
výběr studentských prací z oblastí oděvní a textilní design,
design skla a šperku a navrhování vzorů a také několik
ukázek prací pedagogů, kteří vedou studenty v příslušných
výtvarných ateliérech. Studijní obor byl na Fakultě textilní
Technické univerzity v Liberci otevřen v roce 1992.
Fakulta textilní v letošním roce oslaví 25. výročí otevření tohoto
studia a 15. výročí studijního zaměření Návrhářství skla a šperku.
Uplatnění netradičních materiálů a technologií ve výtvarné tvorbě, resp. v designu, se stalo v průběhu vývoje oboru samozřejmostí. Optické vlákno v tapisérii,
metalický pásek
zakomponovaný
v žakárské tkanině, čedičové
vlákno ve skleněném svítidle,
3D tisk pro vytvoření šperku,
potisk textilie
s chameleónním
efektem, objekty z nanovlákenných vrstev
a mnoho dalších
progresivních
prvků můžeme
Experimentální textilie 2015 © Kateřina Prskavcová
vidět v práci
studentů i jejich
pedagogů. Zastoupeni na výstavě jsou např. Petra Vojtíšková
(sklo), Nikol Rýdlová (sklo-šperk), Martina Fabiánová (šperk),
Aneta Půhonná (textil), Tereza Vančurová (textil) a další. Z pedagogů, kteří vedou příslušné ateliéry, jsou to např. Svatoslav
Krotký, Ludmila Šikolová, Oldřich Plíva, Zuzana Veselá, Marcela
Kindl Steffanová, Jakub Berdych starší a Ondřej Ludín.
Současná tvorba oboru Textilní a oděvní návrhářství by se neobešla bez spolupráce Katedry designu s výzkumnými pracovišti
napříč Fakultou textilní. Také externí spolupráce s firmami a kulturními institucemi je významnou podporou. Za všechny jsou to
např. Severočeské muzeum v Liberci, Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou a Nadace Preciosa.
-red-
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 ČESKÉ CHICAGO
Martin Nekola
České vystěhovalectví v USA představuje poměrně málo zpracované téma. Vydávaná kniha je případovou studií české komunity ve městě Chicago, kde
počet Čechů stoupl z 10 000
osob v 70. letech 19. století
na 122 000 kolem roku 1920.
Období mezi světovými válkami se tu neslo v duchu rozvoje kulturního a spolkového
života i posilování vztahů se
„starou vlastí“. Po nacistické
okupaci se chicagští Češi výrazně zapojili do financování
Benešova zahraničního odboje a po komunistickém puči
v únoru 1948 se město stalo
domovem početné nové vlny exulantů. Od šedesátých let 20. století nastal nezadržitelný odliv a rozmělnění českého elementu. Ze
slavné minulosti českého Chicaga dnes zbývají pouze fragmenty.
Postupně o sobě Češi získávali povědomí, kde kdo žije a čím se živí,
začínali se sdružovat, navštěvovat tancovačky a hostince. Nebylo
jim dopřáno od počátku vystavět, zvelebovat a rozšiřovat vlastní čtvrť, naopak se museli v rámci města několikrát přesouvat.
Z krátké zastávky na Beach Street se stěhovali na západní 12. ulici
a rovnoběžné Canal, Polk, Ewing, DeKoven a Bunker Street. Pro
tuto oblast, širokou necelých pět kilometrů, lze hovořit o prvním
dlouhodobém homogenním českém osídlení. Vešla ostatně ve
známost pod názvem Praha...
cena: 139 Kč
www.nln.cz
 HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
J. K. Rowlingová
Druhé dobrodružství v Bradavicích! Prázdniny po prvním
roce v Bradavicích byly u strýce a tety k nevydržení. Chovali
se k Harrymu tak hrozně, že
se nemohl dočkat návratu do
Školy čar a kouzel. Jenže těsně
před odjezdem Harryho varuje podivné stvoření – skřítek
Dobby. Když se prý do školy
vrátí, stane se katastrofa!
cena: 299 Kč
www.albatrosmedia.cz

www.kampocesku.cz

 NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ANEB PSI ZNÁMÝCH
OSOBNOSTÍ
Fabian Pavol
Kniha slovenského zvěrolékaře přibližuje poutavým a originálním
způsobem soužití člověka se psy. Dozvíme se spoustu informací,
zajímavostí i zábavných
nebo naopak šokujících
příběhů o milovnících
a majitelích psů jako
byli Hitler, Canaris,
Lenin, Stalin, Marx, Ceausescu, Edvard Beneš,
Ludvík Svoboda, Václav
Havel, Alexandr Dubček,
Vladimír Clemetis, američtí prezidenti i současní sovětští představitelé,
ale také Marilyn Monroe, Madonna, Audrey
Hepburnová, Alain Delon, Elton John či Pablo Picasso a mnozí další. Knížka napsaná
s humorem a láskou se čte jedním dechem a je určená nejen pro
pejskaře, ale pro všechny, kteří mají rádi psy.
cena: 299 Kč
www.brana.cz
 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA – HAU KÓLA!
Lubomír Kupčík
Jak skutečně vypadali indiáni a indiánky severoamerických plání?
Jak se oblékali, zdobili, česali, čím lovili zvěř, jaké měli hudební
nástroje a s čím si hrály indiánské děti? Jak se pomalovat jako
Sioux? Z čeho si ušít
indiánský plášť, vyrobit
si čelenku, správný luk
a šípy, buben nebo dýmku míru? Výjimečná publikace malíře a výtvarníka
Lubomíra Kupčíka boří
mýty a idylické představy
z časů Vinnetoua. Slouží
zároveň jako obrazová
encyklopedie autentických způsobů oblékání severoamerických indiánů i jako originální,
podrobná příručka pro děti s návody na výrobu nejrůznějších
předmětů a kusů oblečení. I s popisem, z čeho je indiáni původně
vyráběli a s přehledem živočichů, jejichž kůže, kosti a jiné části
těla k výrobě používali. (hau kóla!)
cena: 329 Kč
www.kniha.cz
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Do týmu na Staroměstské radnici hledáme:
nováčky na pozice pokladní / kustod / trubač. Pozice je možno
kombinovat. Práce formou stálé brigády, vhodné jako přivýdělek
ke studiu, zaměstnání i důchodu.
Požadujeme minimálně SŠ vzdělání s maturitou a znalost angličtiny
na komunikativní úrovni. Nástup na podzim 2017.
Své životopisy zasílejte na adresu a.baloun@prague.eu.
Další informace na telefonu 775 443 438.
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zpražská
z
vlastivěda

PRAGUE CITY TOURISM

Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz

 Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek
Vám budeme pravidelně zasílat
na Vaši e-mailovou adresu.

 PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
v říjnu 2017
1. 10. / NE
DOMOVNÍ ZNAMENÍ – STARÉ MĚSTO II. Procházka po Starém
Městě pražském návštěvníky seznámí s dalšími známými i méně
známými domovními znameními. V rámci plánované trasy nebude opomenuta ani historie kostela sv. Jakuba, pražského Ungeltu,
Týnského chrámu nebo Staroměstského náměstí s radnicí a orlojem. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány (ze strany Celetné
ulice). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
LETENSKOU PLÁNÍ OD ZÁPADU K VÝCHODU. Letenská pláň
nabízí jedinečné pohledy na Prahu v jakémkoliv ročním čase.
Mimo staveb, které ke zdejší lokalitě neodmyslitelně patří, stojí
za připomínku i události, jichž byla Letná svědkem. Na vycházce se
dozvíme o ubytovně pro studenty nazývané Kolonka, o původním
letohrádku Belvedere, lanovce na Letnou i o památníku minulém
či současném, který byl v nedávných letech odhalen první tramvajové trati v Praze. Začátek akce ve 14:00 před Kramářovou vilou
(nejbližší zastávka tram. č. 2, 12, 18, 20 „Chotkovy sady“). Cena
120/80 Kč (%). Marie Hátleová
2. 10. / PO
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ
STRANA V. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly
v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky
na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji
vycházek! Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 12, 15,
20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena
120/80 Kč. Milada Racková

www.kampocesku.cz

3. 10. / ÚT
BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou
koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž
interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou
chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. V expozici Galerie hlavního města Prahy si připomeneme osobnost svébytného
českého umělce a náboženského myslitele i nově zřízené Bílkovo
centrum se službami veřejnosti. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce v 16:30 u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1,
Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno
jednotné snížené vstupné do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
4. 10. / ST
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ
STRANA V. Opakování vycházky z 2. 10. 2017. Tentokrát projdeme dvorky na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 na zastávce tram.
č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská).
Cena 120/80 Kč. Milada Racková
6. 10. / PÁ
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 17:00
u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana
Kratochvílová
7. 10. / SO
NÁMĚSTÍ MALÉ STRANY. Pojďte s námi objevovat vybraná
náměstí Malé Strany! Povíme si, odkud se vzala jejich dnešní
jména a kterými významnými budovami a památkami se tato
veřejná prostranství honosí. Začátek akce v 10:00 na Dražického
náměstí u historického kandelábru. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
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)
PODZIMNÍ STROMOVKOU. Procházka nejpopulárnějším pražským parkem, jehož území bylo v minulosti královskou oborou
s lovnou zvěří, nabídne několik zastavení. Zájemci se dozví něco
z historie Výstaviště, Hvězdárny hl. m. Prahy nebo Maroldova
panoramatu. Zastavíme se u ústí Rudolfovy štoly, unikátní technické památky a kolem barokního letohrádku (Šlechtova restaurace) a tzv. Místodržitelského letohrádku dojdeme k někdejšímu
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Císařskému mlýnu. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č.
12, 17 „Výstaviště Holešovice“. Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová
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. Josefína Jelínková
8. 10. / NE
NAD PRŮMYSLOVOU LIBNÍ. V zahradách na svazích nad Libní
se skrývá řada zajímavých vil. Na vycházce se setkáme s dílem
Josefa Fuchse, Otakara Novotného, Oldřicha Starého a dalších
architektů. Připomeneme si i dramatické chvíle atentátu na Reinharda Heydricha. Začátek akce v 10:00 na zastávce tramvaje č. 3,
10, 24 „Okrouhlická“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především
k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji
seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou
úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před bočním vchodem do Rudolfina
z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
9. 10. / PO
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ
STRANA V. Opakování vycházky z 2. 10. 2017. Tentokrát projdeme dvorky na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 na zastávce tram.
č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská).
Cena 120/80 Kč. Milada Racková
SOCHAŘSKÁ VÝZDOBA MALOSTRANSKÉHO HŘBITOVA.
Na vycházce si představíme unikátní sochařskou galerii pod širým
nebem a představíme si nejdůležitější sochaře 18. a 19. století
jako byl Václav Prachner, František Xaver Lederer nebo Josef Malínský. Představíme si ikonografii náhrobků a ukážeme si principy klasicistního sochařství. POZOR! – omezený počet účastníků
na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek
akce v 16:00 před vstupem na Malostranský hřbitov z Plzeňské
ulice. Cena 120/80 Kč. Monika Švec Sybolová
10. 10. / ÚT
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
11. 10. / ST
NOVORENESANCE NA JANÁČKOVĚ NÁBŘEŽÍ – DŮSTOJNÝ
PROTĚJŠEK NÁRODNÍHO DIVADLA. Výrazné novorenesanční i secesní činžovní domy na smíchovském nábřeží jsou dílem
řady významných českých architektů - Josefa Schulze, spjatého
s dostavbou Národního divadla, Jana Zeyera, aj. a na jejich výzdobě se podílel i J. V. Myslbek. Žili zde J. Zítek, J. Mařák i bratři
Medkové. Při vycházce se projdeme po nábřeží a nahlédneme
i do přilehlých ulic. Začátek akce v 16:30 na stanici tram. č. 9, 22
„Újezd“ (ve směru od Národního divadla). Cena 120/80 Kč (%).
PhDr. Jarmila Škochová
12. 10. / ČT
OLŠANSKÉ HŘBITOVY II. Pojďte se s námi vydat po břečťanem
zarostlých cestičkách nejstarší části Olšanských hřbitovů, abychom spatřili hroby a hrobky významných osobností 19. století,
které jsou mnohdy uměleckými díly pod širým nebem. POZOR!
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u hlavní brány
na Olšanské hřbitovy v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka
tram. č. 5, 10, 11, 13, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč
(%). Marcela Smrčinová
13. 10. / PÁ
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE: NOVÉ MĚSTO II. V Praze
se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků.
Během vycházky projdeme tentokrát pasáže od horní části Václavského náměstí až k ulici Na Příkopě. POZOR! – omezený počet
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 v Opletalově ulici č. 5. Cena 120/80 Kč
(%). Pavla Lešovská
14. 10. / SO
NORDIC WALKING: Z KYJÍ DO DOLNÍCH MĚCHOLUP. 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. Na vycházce si
následně představíme obci Kyje s farním kostelem sv. Bartoloměje, jejichž historie sahá do raného středověku. Naše cesta
bude dále směřovat ke klidné obci Hostavice, do lokality, kde se
ještě v 18. století rozprostíral velký rybník, v jehož místech byl
později vybudován suchý poldr k zachycování přívalových srážek
v povodí Rokytky. V centru Hostavic si pak ukážeme vyřezávanou
dřevěnou zvoničku se šindelovou střechou. Název další osady,
kterou budeme procházet, bude Jahodnice, jejíž jméno je odvozeno zřejmě od jahodových polí, která se zde rozkládala. Cílem
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našeho putování budou Dolní Měcholupy, v jejichž blízkosti se
nachází také retenční nádrž Slatina, která dnes slouží zároveň
jako rybářský revír. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže
a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku
zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích (nejbližší stanice autobusu na znamení č. 110,
181, 223 „Kyje“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
MOZART A PRAHA. V letošním roce si připomínáme významné
výročí související s osobností W. A. Mozarta. Uplynulo totiž přesně
230 let od chvíle, kdy Mozart zkomponoval pro Prahu operu Don
Giovanni a sám ji také v Nosticově divadle představil. Ukážeme si
nejen divadlo samotné, ale vydáme se i po stopách skladatele,
když zde v roce 1787 pobýval. POZOR! – omezený počet účastníků
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek
akce v 11:00 před budovou Stavovského divadla. Cena 140/100 Kč.
PhDr. Jaroslava Nováková
ZA DUŠÍ BAROKNÍ PRAHY. Vydejme se na procházku, při níž se
pokusíme spatřit Prahu očima barokního člověka. Vždyť v jedné
z barokních učebnic rétoriky je napsáno, že je třeba posluchači
„otřást prudkým citem a velkou dávkou výmluvnosti“. Podívejme
se, jak tento „prudký barokní cit“ zanechal dodnes stopy na tváři
našeho města a pokusme se pochopit myšlení, cítění a vnímání
tehdejších lidí. Začátek akce v 10:00 na náměstí Republiky u kostela sv. Josefa. Cena 120/80 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová
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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. Dana
Taimrová
15. 10. / NE
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti.
Více informací naleznete na konci programu!
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
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. 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 kasemat 60/30 Kč.
Mgr. Zuzana Pavlovská
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16. 10. / PO
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE: NOVÉ MĚSTO II. Opakování
vycházky ze 13. 10. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek
akce v 16:00 v Opletalově ulici č. 5. Cena 120/80 Kč (%). Pavla
Lešovská
17. 10. / ÚT
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ
STRANA VI. Novinka! Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá
zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv
byly v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky
na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. POZOR!
– omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před vchodem do Tyršova
domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
18. 10. / ST
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ
STRANA VI. Novinka! Opakování vycházky ze 17. 10. 2017! Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova –
Nebovická. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30
před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč.
Milada Racková
19. 10. / ČT
HISTORIE A ARCHITEKTURA ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA. Během
prohlídky jedné z nejvýznamnějších gotických památek Prahy
si budeme povídat o historii kláštera, jeho stavebním vývoji
i o životě jeho zakladatelky - přemyslovské princezny Anežky.
Dozvíte se také, z jakých částí se skládal středověký klášter
a k čemu jednotlivé prostory sloužily. Začátek akce v 15:30 před
hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. Cena 120/ 80 Kč
(%). JUDr. Hana Barešová
21. 10. / SO
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Více informací naleznete
na konci programu!
KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ. Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o historii kláštera augustiniánů. Začátek
akce v 10:00 před vchodem do kostela z Josefské ulice (nejbližší
spoj zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“).
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel
40 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová
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. Ve 14:00
prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30,
13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy,
vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

ŠROBÁROVA SBÍRKA V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU.
Rekonstruovaná budova muzea s několika novými expozicemi
nabízí v současné době také výstavu mimořádné a dosud téměř
neznámé obrazové sbírky jednoho z mužů 28. října, dr. Vavro Šrobára. Jedná se o soubor obrazů starých mistrů 16. - 18. století
a malířů 19. a počátku 20. století. Po komentované prohlídce
sbírky si povíme také o stavební historii NZM a vyjedeme na střechu budovy, kde je nově upravená střešní zahrada, nabízející jedinečný výhled na Prahu. Prohlídka odborných expozic NZM bude
možná individuálně po skončení výkladu. POZOR! – omezený
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do NZM, Kostelní
44, Praha 7 - Holešovice. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude
vybíráno jednotné vstupné do všech prostor muzea 70 Kč, (důchodci nad 70 let zdarma). 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.
JUDr. Jiří Vytáček
22. 10. / NE
OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Akce pro děti. Více
informací naleznete na konci programu!
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ. Projdeme se
po náměstí a jeho nejbližším okolí, seznámíme se s významnými
dějinnými událostmi, které se tady odehrály, a také si povíme, jaké
atrakce zde v 19. století sloužily k pobavení i poučení Pražanů.
Víte, kde býval od roku 1842 jeden z největších divadelních sálů
ve střední Evropě? Začátek akce v 10:30 před vchodem do Jindřišské věže (nejbližší zastávka tram. č. 3, 5, 6, 9, 14, 24 „Jindřišská“).
Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
23. 10. / PO
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ
STRANA VI. Novinka! Opakování vycházky ze 17. 10. 2017!
Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. POZOR! – omezený počet účastníků na 40
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek
akce v 15:30 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena
120/80 Kč. Milada Racková
24. 10. / ÚT
ALOIS RAŠÍN: MUŽ 28. ŘÍJNA – PŘEDNÁŠKA. Jedna z nejzajímavějších osobností moderní české historie – Alois Rašín – je zároveň
postavou, která hrála stěžejní roli při procesu zakládání československého státu. Právník, ekonom, politik, ale především nesmírně
pracovitý muž, jehož hlavní ideou bylo pevné zakotvení mladého
Československa ve světě, postupoval často nekompromisně, až tvrdě.
To se mu nakonec stalo osudným. Jak žil Alois Rašín si připomeneme
při přednášce věnované 150. výročí jeho narození. 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
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26. 10. / ČT
ZA MOZARTEM NA MALOU STRANU. V lednu 1787 přijel
W. A. Mozart v doprovodu manželky do Prahy a strávil zde téměř měsíc. Povíme si, kdo mu v Praze připravil program a které
šlechtické paláce navštívil. Víte, co a pro koho v Praze zkomponoval? Projdeme se Malou Stranou v jeho stopách. Povíme
si také o jeho mládí a hudební genialitě, a přečteme si něco
z jeho dopisů. Začátek akce v 16:00 na Strahovském nádvoří
před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Cena 120/80 Kč (%).
Mgr. Dana Kratochvílová
28. 10. / SO
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.
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. Jindra
Pisančiková
29. 10. / NE
KRÁLOVSKÁ CESTA I.: OD PRAŠNÉ BRÁNY NA STAROMĚSTSKÉ
NÁMĚSTÍ. Pražskou Celetnou ulici, která je po staletí součástí
Královské cesty na Pražský hrad, pozná jistě každý Pražan, ale zná
ji opravdu dobře? Vydejte se s námi objevovat historii zdejších
domů, paláců i jejich významných majitelů. Cestou také zavítáme
do bývalého kupeckého dvora, pražského Ungeltu. Začátek akce
v 10:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 120/80 Kč
(%). Marcela Smrčinová
PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ
JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek,
jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme. Začátek
akce v 10:00 na zastávce tram. č. 14 „Těšnov“. Cena 120/80 Kč
(%). Pavla Lešovská
BRANICKÝ INDUSTRIÁL. Na vycházce se podíváme k čerpací
stanici pro vodárnu města Vršovice, kterou v Braníku navrhl Jan
Kotěra. Prohlédneme si dva pivovary i smutnou trosku branických ledáren. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram č. 3, 17
„Nádraží Braník“ (ve směru do Modřan). Cena 120/80 Kč (%).
Mgr. Stanislava Micková
30. 10. / PO
PRAŽSKÉ NUSLE II: Z NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ NA JEZERKU.
Pražské Nusle zdaleka nebyly pouze osadou v údolí Botiče. Při
procházce si ukážeme, kde bylo vlastně centrum Nuslí, navštívíme
kostelík sv. Václava a také si povíme o pramenu, v němž se prý
údajně koupala kněžna Libuše. Začátek akce v 15:30 na zastávce

www.kampocesku.cz

tramvaje č. 13, 14 „Náměstí Bratří Synků“ (ve směru do Michle).
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
31. 10. / ÚT
PROHLÍDKA AREÁLU EMAUZSKÉHO KLÁŠTERA. Vycházka
je věnována historickému komplexu benediktinského kláštera
Na Slovanech, který byl založen Karlem IV. v roce 1347. Povíme
si o architektonickém vývoji areálu a prohlédneme si společně
křížovou chodbu kláštera se středověkými nástěnnými malbami
a interiér císařské kaple i kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů s pozůstatky maleb beuronské malířské školy.
Vedle samotného kláštera navštívíme také kostel sv. Kosmy a Damiána. Začátek akce v 15:00 před vstupem do historické budovy
kláštera, Vyšehradská 49/320. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Adéla
Klinerová
 VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
v říjnu 2017
15. 10. / 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)
21. 10. / SO
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 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)
22. 10 / NE
OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Na malé návštěvníky bude tentokrát čekat poznávání a povídání o domovních
znameních a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nejznámější
znamení v Nerudově a Mostecké ulici a vyprávět si budeme o jejich
zajímavé historii. Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na konci!
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 sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)
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Vycházky se konají s maximálním počtem 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 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.
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit
na tel. 296 191 817 nebo na http://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 !!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se
vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.
eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc říjen bude zahájen v pondělí 25. září
2017 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech
PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc listopad bude zahájen
ve středu 25. října 2017.

 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, 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
 PRACOVNÍ NABÍDKA
Staňte se součástí Prague City Tourism! Do týmu na Staroměstské radnici hledáme nováčky na pozice pokladní /
kustod / trubač. Pozice je možno kombinovat. Nutná znalost
angličtiny. Práce formou stálé brigády. Vhodné jako přivýdělek
ke studiu, zaměstnání i důchodu. Své životopisy zasílejte na adresu a.baloun@prague.eu. Další informace na telefonu 775 443 438.
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
Srdečně Vás zveme v sobotu 28. 10. 2017 na tradiční den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně, kterým budou provázet
průvodci Prague City Tourism - Pražské vlastivědy. Komentované
prohlídky s průvodcem PCT začínají v 9:00 před vchodem do paláce z Malostranského náměstí a končí v 16:00.

 OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH
INFORMAČNÍCH CENTER PCT
předprodejní místa Pražské vlastivědy
 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM MŮSTEK

Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 - Staré Město

 denně 9:00 - 19:00

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město

 denně 9:00 - 19:00

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí

 denně 10:00 - 18:00
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Detail plastické výzdoby Staroměstské mostecké věže

