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Napajedla založeno l. P. 1355
V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vými střechami břidlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
sv. Jiří (patrona Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbrojným rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň 
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moravský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli. 
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

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

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

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

Tip na výlet
 > Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 
(i s koly) do Napajedel, zde 
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Novou publikací redakce KAM po Česku je Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. V knize se dozvíte, 
jaký je aktuálně užívaný znak zhruba poloviny měst České republiky, rok založení (první písemná 
zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými sděleními jsou informace, 
co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na doporučený výlet.

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

NapNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaaNapaaapaN pNapaN jedljedljedljedljedljedljejededdljedlldlj ddldlllldllldldddddedldedljededledd aaaaaaaa založeno l. P.
V červV čeV čerV čeV červčerveV čereervervvervrvvvvvrvvvrvrveneeném šeném šeném éennneeneeenémeném títu ptítu pptítu ptítu ptítu puu říčnříčnřříčnáříčná ááčná áááíčnáříříčnáříčnnnnnříčnnčnččččííč zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vývývýýývými sýýýývýýývvvvvvvv třechatřechatřechaech mi břm břři břiřřmi břbbbbmi bbm bmiimimm dlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
svsv. Jiss ří (paaaaapapapappppppp(p tttrtrona ttttt Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbzbrojnbrojnjbrojnzbrozb jjzbbroojjoooroororrbrbb ým rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moram vský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli.
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

(i s koly) do Napajedel, zde
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

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

podzimní kulturní sezona běží 
na plné obrátky, volby jsou již 
v  tuto chvíli za námi, a pokud 

vás snad jejich výsledek zklamal, není nutno se 
zbytečně dlouho trápit. Kvalitní umění tu s námi 
bude i nadále a může přinést v této složité době 
jistou duchovní útěchu. 
Prvním listopadovým tipem je proto výstava 
děl českých impresionistů v Jízdárně Pražského 
hradu. Více jak 500 obrazů od nejvýznamnějších 
představitelů tohoto okouzlujícího malířského 
stylu můžete zhlédnout až do ledna příštího roku. 
Zářivé barvy impresionismu dokážou zvednout 
náladu zřejmě každému. 
Filmových festivalů a přehlídek všeho druhu 
probíhá v našich kinech souběžně hned několik. 
Já vás ale pozvu na festival Dny severu, který je 
tentokrát zaměřen na různé podoby tzv. sever-
ského podivna. Co si pod tím představit? Nejlépe 
bude se jít přesvědčit osobně.
Klavírní festival Rudolfa Firkušného, který se 
uskuteční v druhé polovině měsíce, slibuje skvě-
lou sestavu klavíristů. Domnívám se, že každý 
z koncertů bude vrcholným zážitkem. Podrobný 
program najdete v rubrice Koncerty.
Přeji povznášející chvíle.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  OBLÍBENÝ CHOLERIK Z PELÍŠKŮ (80 let)

Před osmdesáti lety se narodil herec Jiří Kodet, který o sobě 
prohlašoval, že je kavárenský povaleč s vidlemi. Pro většinu 
z nás už ale zůstane okouzlujícím bohémem s nenapodobi-
telnou elegancí a vrozenou noblesou. Přátelé ho také znali 
jako cholerika se smyslem pro štiplavý humor. 

Narodil se 6. prosince 1937 do slavné herecké rodiny. Jeho pradě-
deček byl legendární principál Vendelín Budil. Dědeček byl známý 
herec Národního divadla Jiří Steimar, po němž Jiří Kodet nejspíše 
zdědil svou pověstnou eleganci. Babička Anna Steimarová se zase 
do srdcí diváků zapsala rolí roztomilé tetičky Nataši Gollové ve 
filmu Kristián, kde své neteři vysvětluje, proč si její manžel chodí 

léčit ledvinu do baru. Jeho rodiče byli herečka Jiřina Steimarová a 
sochař Jan Kodet. Když Kodetův otčím emigroval, tak budoucího 
herce vyhodili z gymnázia. Proto se vyučil žokejem, ale herectví se 
nevzdal a nakonec byl přijat na DAMU. Od roku 1965 prožil téměř 
čtvrt století na prknech pražského Činoherního klubu a zároveň se 
začal objevovat ve filmech i v televizi. Bohužel byl v té době tzv. 
zaškatulkován. Pokynem shůry měl v hereckém rejstříku uvedeno, 
že smí hrát jen záporné role. Ovšem nutno dodat, že je hrál skvěle. 
I když ve výčtu rolí, které v těch letech ztvárnil, existuje jedna 
výjimka, a sice role kapitána Exnera ve filmu Smrt talentovaného 
ševce. Kodetův Exner má v bohaté míře vše, co od tohoto elegána 
mezi policisty očekáváme. Jeho hrdina to nejen umí s děvčaty, 
ale zároveň je noblesní, vtipný a chová se jako pravý gentleman. 
Tyto vlastnosti některým jiným představitelům kapitána Exnera 
scházejí. V roce 1991 se Jiří Kodet stal členem Národního divadla. 
Své filmové životní role se však dočkal až na konci umělecké ka-
riéry. V Hřebejkově retro komedii Pelíšky si doslova zařádil jako 
antikomunistický válečný hrdina Jindřich Kraus, který v roce 1968 
stále věří v konec vlády jedné strany, ale jeho naděje definitivně 
pohřbí invaze vojsk Varšavské smlouvy. Právem za úžasný herecký 
výkon obdržel svého druhého Českého lva. Prvního získal za film 
Knoflíkáři.Jiří Kodet zemřel 25. června 2005 a je pohřbený v rodinné 
hrobce na Olšanských hřbitovech v Praze. 

Marcela Kohoutová
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Jiří Kodet se Zuzanou Bydžovskou v představení „Jak se vám líbí“ (1991)

 MILOVALA AŽ ZA HROB (115 let)

Když se do rodiny dramatika a redaktora Karla Scheinpflu-
ga narodila dcera Olga, nikdo netušil, že se zrodila velká 
herečka, básnířka, dramatička a budoucí manželka našeho 
nejslavnějšího spisovatele. Tato neobyčejná žena se narodila 
3. prosince 1902 ve Slaném.

Studovala gymnázium, obchodní školu a soukromě herectví u he-
rečky Národního divadla Marie Hübnerové. V roce 1920 dostala 
první herecké angažmá ve smíchovském Švandově divadle. Tam se 
také seznámila se svým osudovým mužem, spisovatelem Karlem 
Čapkem. Čapek se stal jejím velkým obdivovatelem, měli spolu ale 
velmi komplikovaný vztah. Přestože šlo o lásku plnou vášně, něko-
likrát se rozešli, a Čapek dokonce jednou těsně před svatbou obřad 
odvolal. Nakonec své lásce navrhl, aby si našla jiného muže, a tak 
se Olga vrhla do náruče Huga Haase a také Jana Masaryka. Dobový 
bulvární tisk dokonce spekuloval, že se s Masarykem zasnoubili, 
ale nakonec musel otisknout dementi. Nicméně s oběma muži 

Olgu nadále pojilo celoživotní přátelství.  Na doporučení Václava 
Vydry byla v roce 1922 přijata do Vinohradského divadla, odkud 
o šest let později přešla do zlaté kapličky. V roce 1935 se přece jen 
uskutečnila svatba s Karlem Čapkem, ale jejich společné štěstí 
bylo krátké. Po mnichovské zradě (1938) spisovatel zemřel a jeho 
žena se už nikdy znovu neprovdala. Během německé okupace byla 
jako vdova po Karlu Čapkovi několikrát vyslýchána gestapem, 
které jí zakázalo další hereckou i literární činnost. Kvůli svému 
celoživotnímu demokratickému přesvědčení byla často proná-
sledována totalitními režimy – nacisty i komunisty. Byla nejen 
skvělou herečkou, ale i známou spisovatelkou. Její divadelní hry 
Okénko a Madla z cihelny byly úspěšně zfilmovány. Mimořádné 
popularitě se těšil také její slavný Český román a kniha vzpomínek 
Byla jsem na světě. Olga Scheinpflugová zemřela 13. dubna 1968 
v Praze a je pohřbena vedle svého milovaného muže na pražském 
Vyšehradském hřbitově.                                       Drahomíra Samková

U norského fjordu, kde ji vyfotil Karel Čapek

4  jiří kodet, olga schneipflugová
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  ZAKLADATEL NOVODOBÉHO DRAMATU 
(225 let)

Připomeňme si výročí narození Václava Klimenta Klicpery 
(23. 11. 1792 – 15. 9. 1859), českého dramatika, spisovatele 
a rodáka z Chlumce nad Cidlinou. Je nutno ale také dodat, že 
Klicpera byl a je stále vnímán jako zakladatel novodobého 
českého dramatu.

Narodil se do rodiny krejčího, a přestože se řemeslu ševcovskému 
učil, stejně jako řeznickému, posléze zjistil, že mu budou lépe 
vyhovovat studia na gymnáziu. Následně pak vystudoval filo-
zofii v Praze. Během studií se začala projevovat jeho vášeň pro 
divadlo, a tak jako jednadvacetiletý vystoupil coby ochotník ve 

Stavovském divadle. Zároveň začal sám psát divadelní hry. Jako 
první byla na jevišti uvedena jeho rytířská hra Blaník (1816). Po 
studiích působil jako profesor v Hradci Králové, později v Praze, 
na akademickém gymnáziu. Mezi jeho žáky patřili například K. J. 
Erben, J. K. Tyl, V. Hálek, J. V. Frič, J. Neruda a další. Rok 1817 byl 
nejplodnějším rokem v jeho životě. Napsal desítku výtečných 
dramatických prací, z nejvýznamnějších jmenujme například hry 
Hadrián z Římsů, Divotvorný klobouk nebo Každý něco pro vlast. 
V roce 1848 se aktivně účastnil revolučních událostí a za účast 
v nich se dostal do hledáčku úřadů. Umírá v polovině září roku 
1859 a pochován je na Olšanských hřbitovech v Praze. 

-mat-

  CENTRUM VZDĚLANOSTI A UMĚNÍ 
(670 let)

Klášter Emauzy, založený 21. 11. 1347 králem a císařem 
Karlem IV., byl součástí urbanistického plánu výstavby No-
vého Města pražského. Stal se střediskem vzdělanosti, umění 
a slovanského písemnictví.

Benediktinský klášter byl zbudován na skalnatém pahorku u bý-
valého farního kostela sv. Kosmy a Damiána. Je koncipován jako 
součást systému církevních staveb, které v půdorysu města 
tvoří kříž. Areál zahrnuje konventní chrám, jižně přiléhající 
kvadraturu s rajským dvorem, na západ od ní komplex nověj-
ších budov z 1. poloviny 19. a 30. let 20. století. V ambitech se 

dochovaly zbytky cenných gotických nástěnných maleb, kostel 
Panny Marie je vymalován v beuronském uměleckém stylu. 
V letech 1347–1350 se klášter nazýval sv. Jeronýma, Panny 
Marie a slovanských patronů. Později převládl název Na Slo-
vanech pro slovanské patrony i řeholníky, kteří zde působili. 
Jméno Emauzy se odvozuje z církevního svátku při vysvěcení 
kostela v roce 1372, kdy se předčítala část evangelia o zjevení 
Ježíše Krista učedníkům cestou do Emauz. Klášter utrpěl váž-
né škody při spojeneckém náletu v únoru 1945, rekonstrukce 
byla provedena v letech 1953–1954 podle projektu architekta 
Františka Marii Černého. V klášteře vznikla hlaholská část tzv. 
Remešského evangeliáře, který se zřejmě ztratil z Prahy v době 
husitských válek.

Alice Braborcová
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LISTOPAD 1922 (95 let)
Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským 
bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali 
demonstraci proti rektorovi kvůli jeho židovskému původu. 
Studenti vstoupili do stávky a výuka musela být na několik 
dnů přerušena.

1. 11. 1197 (820 let)
Kníže Vladislav Jindřich svolal sněm, na němž ustanovil 
svého osobního kaplana Milíka novým pražským 
biskupem. Milík tím posléze přijal biskupské jméno 
Daniel. Kníže Vladislav Jindřich od něj přijal (manskou) 
přísahu věrnosti. Daniel Milík byl pražským biskupem do 
roku 1214. 

5. 11. 1882 (135 let)
V Praze na Žofíně se konala premiéra cyklu Má vlast od 
Bedřicha Smetany. Jedná se jeho vrcholné dílo, které 
vzniklo v druhé polovině 70. let 19. století, v době, kdy už 
byl autor zcela hluchý. Dílo je ohlasem dozvuků českého 
národního obrození. 

5. 11. 1937 (80 let)
V tento den uspořádal Adolf Hitler tajnou konferenci 
v říšském kancléřství, během které odhalil své plány na 
získání životního prostoru pro německý lid na úkor jiných 
národů v Evropě. Naznačil, že první útok německých vojsk 
bude veden proti Rakousku a ČSR.

13. 11. 1992 (25 let)
Po svržení komunistické totality byla oficiálně ukončena 
činnost Charty 77. Ve svém závěrečném prohlášení kon-
statovala, že dohrála svou historickou úlohu. Již 12. prosin-
ce se 154 signatářů rozhodlo pokračovat v činnosti Charty 
jako nadstranického společenství občanů. 

 z KALENDÁRIUM

1957
(60 let)

Trabant
* 7. 11. 1957

započala výroba vozů 
v NDR

1852
(165 let)

Mikoláš Aleš
* 18. 11. 1852
† 10. 7. 1913
český malíř 
a ilustrátor

1847
(170 let)

Eliška Krásnohorská
* 18. 11. 1847
† 26. 11 1926

(Alžběta Pechová), 
česká spisovatelka 

a překladatelka

  VRCHOLNÉ PRAŽSKÉ BAROKO (280 let)

Kostel sv. Mikuláše na Staroměstské náměstí v Praze byl 
dokončen 6. 12. 1737 podle projektu architekta a stavitele 
K. I. Dienzenhofera. Barokní kopulová stavba je jednou 
z nejvýznamnějších budov v metropoli.

Chrám s rozsáhlým klášterním komplexem byl postaven na mís-
tě gotického kostela, který založili ve 13. století němečtí kupci 
a v roce 1635 jej získali benediktinští mniši z Emauzského kláštera. 
Za panování krále Václava IV. se stal jedním z husitských center. Je 
spojen se jmény Jana Milíče z Kroměříže a Matěje z Janova. V rám-
ci josefínské reformy byl klášter i s kostelem církvi odebrán, poté 

sloužil jako skladiště, místo provazochodeckých exhibicí i výstavní 
prostora nebo jako vojenská koncertní síň. Od roku 1871 užívala 
chrám ruská pravoslavná církev a po roce 1920 až dodnes slouží 
Církvi československé husitské. Budova benediktinského kláštera 
byla zbořena v rámci asanace Židovského města, v roce 1883 se 
v ní narodil spisovatel F. Kafka. Až do roku 1901 byl chrám od 
Staroměstského náměstí oddělen barokním Krennovým domem. 
V interiéru kostela stojí za pozornost varhany a nástropní fresky 
zobrazující životy světců sv. Mikuláše, sv. Benedikta a motivy ze 
Starého zákona. Hlavní chrámový lustr tvaru carské koruny věno-
val roku 1880 místní pravoslavné církvi ruský car Alexandr II., jeho 
hmotnost je 1 400 kg a pochází z harrachovských skláren. V koste-
le se v současnosti pořádají koncerty klasické a duchovní hudby.

Alice Braborcová

6  kalendárium, kostel sv. mikuláše
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14. 11. 1777 (240 let)
V otázkách náboženství naznačila Marie Terezie toleranční 
meze v důvěrném patentu z listopadu 1777. Bylo řeče-
no, že nekatolíci se už nemusejí účastnit katolických mší. 
Měl jim být tolerován neveřejný výkon jejich náboženských 
obřadů.

16. 11. 1632 (385 let)
V tento den se odehrála jedna z nejkrvavějších bitev třice-
tileté války, bitva u Lützenu, a to mezi vojsky Albrechta 
z Valdštejna a švédskými a saskými vojsky pod vedením 
krále Gustava II. Adolfa. Tato bitva nepřinesla vítězství ani 
jedné straně, švédský král Gustav II. při ní padl.

17. 11. 1952 (65 let)
V tento den byla založena Československá akademie 
věd (ČSAV), nejvyšší československá vědecká instituce, na 
niž navázala Akademie věd České republiky (AV ČR). ČSAV 
zajišťovala komunikaci s ostatními zahraničními instituce-
mi, vzdělávání vědců a udílela titul kandidát a doktor věd. 

23. 11. 1882 (195 let)
Pro veřejnost bylo otevřeno České (dnešní Národní) mu-
zeum, jehož sbírky byly zprvu umístěny ve Šternberském 
paláci na Hradčanském náměstí. Problémem, který 
provázel NM od jeho vzniku, bylo uložení muzejních sbírek. 
Sbírky NM byly v paláci umístěny v letech 1821 až 1847.

24. 11. 1907 (1907 let)
Bylo slavnostně otevřeno Městské divadlo na 
Vinohradech. Prvním představením byla hra Jaroslava 
Vrchlického Godiva. Divadlo vzniklo jako vícesouborové – 
kromě činohry zde dostala prostor i zpěvohra (opera a ope-
reta). Základní kámen divadla byl položen o dva roky dříve.

1922
(95 let)

Ilja Hurník
* 25. 11. 1922

† 7. 9. 2013
český hudební 

skladatel a klavírista

1877
(140 let)

František Spilka
* 13. 11. 1877
† 20. 10. 1960

český sbormistr, 
skladatel a pedagog

1872
(145 let)

František Bílek
* 6. 11. 1872

† 13. 10. 1941
český sochař, grafik 

a představitel 
symbolismu

  VYSVĚCENÍ KATEŘINSKÉHO KOSTELA 
(650 let)

Ženský klášter augustiniánek při kostele sv. Kateřiny na 
Novém Městě pražském byl vybudován na popud Karla IV. 
v  letech 1355–1367. Samotný chrám byl vysvěcen až 
28. 11. 1367 pražským arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi.

Pak však přišla husitská revoluce a roku 1420 byl klášter i s kos-
telem poničen a vypálen. Při plenění se nečekaně zřítil chrá-
mový štít a pod svými troskami pohřbil přes dvě desítky lidí. 
Prý to byly většinou husitské ženy, které si při ničení počínaly 
velmi agresivně. Po skončení válek byl kostel postupně opraven, 

klášter však skomíral, stejně jako řád augustiniánek. Po smrti 
převorky císař Maxmilián II. předal opuštěný objekt mužské 
linii tohoto řádu. V první polovině18. století byla postavena 
nová klášterní budova, barokně byl přestavěn i kostel (podle 
plánů architekta K.  I. Dienzenhofera), který je považován za 
jedno z nejkrásnějších děl pražského vrcholného a pozdního 
baroka. Josefínské reformy však další rozkvět opět ukončily, 
klášter i kostel byly odsvěceny a do objektů byl umístěn vojen-
ský výchovný ústav. Docházelo k velkým škodám na uměleckých 
památkách, byly zničeny varhany i cenné obrazy a sochy. Další 
osud kláštera byl také neveselý. Po odstěhování vojenského 
ústavu zde byl zřízen ústav pro choromyslné a vzhledem ke 
stoupajícímu počtu pacientů byla přistavěna další budova. Mezi 
slavnější pacienty patřil např. Bedřich Smetana nebo Jaroslav 
Hašek. Psychiatrická klinika je tu dodnes a císař Karel IV. by asi 
svým očím a uším nevěřil. 

-aba-

www.kampocesku.cz kalendárium, kostel sv. kateřiny  7
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  STRACH JE CESTOU K TEMNÉ STRANĚ SÍLY
Rozhovor s Davidem Šiktancem 

Režisér David Šiktanc (1987) patří k nejmladší generaci čes-
kých režisérů. V pražském Švandově divadle bude mít nyní 
v jeho režii premiéru inscenace Ztracená čest Kateřiny Blu-
mové. Hru německého velikána Heinricha Bölla pojednávající 
o médiích, terorismu i křehkosti soukromí tu uvidíme v české 
premiéře poprvé 11. listopadu v komorním Studiu.

Hra vznikla v Německu v 70. letech, na české scéně se ale 
objevuje teprve nyní. Proč je podle vás důležité ji uvést 
právě teď ?
Když jsem text zhruba před rokem četl, překvapilo mě, jak pově-
domé - bez ohledu na dobovou dekoraci - mi připadaly některé 
motivy. Strach z (možná jen domnělého) teroristy; média, která 
na zakázku vedou účelovou kampaň - zde ovšem nikoli proti 

politické elitě, ale proti 
titulní hrdince, která je tak 
podivuhodně normální, až 
to ve všech v  jejím okolí 
(bez výjimky mocensky 
založených jedincích) pro-
bouzí určitou nedůvěru. 
I  absolutní devalvace řeči 
na pouhé titulky a efekt-
ní výkřiky; dále postava 
průmyslníka s politickými 
ambicemi a přímým vlivem 
na fungování nejčtenějších 
bulvárních novin... Zdá se 
mi, že se o tomto všem, co 
je v naší společnosti tak živě 

přítomné, nevede obsáhlejší diskuse, proto jsem cítil jako svého dru-
hu občanskou povinnost pokusit se k ní přispět. Stejně jako dokázat 
publiku, že divadlo může být médiem, které má možnosti (a snad 
i jistou morální povinnost) vyjadřovat se k politickým tématům, 
reflektovat je a podněcovat k diskusi o nich.

Hra Heinricha Bölla vypráví o mladé ženě, která se na 
večírku seznámí s mužem podezřelým z terorismu. A ona 
sama se pak stane obětí bulváru, což ji vede k radikálnímu 
činu. Čím jste se v přípravě na inscenaci inspiroval? 
Snažil jsem se zorientovat v tehdejším dobovém kontextu. Kromě 
detailnějšího seznámení s událostmi, které ovlivnily směřování 
německé společnosti – což byla namátkou třeba ropná krize nebo 
odstoupení Willyho Brandta - jsem četl práce Herberta Marcuse-
ho, které se staly názorovým podhoubím studentských protestů 
na konci 60. let. A viděl jsem filmy, které se týkají tehdejší spo-
lečenské situace, například Fassbinderovou ‚Třetí generaci‘ nebo 

s odstupem vyprávěný Baader-Meinhof komplex Uliho Edela. 
Určité otázky jsem v průběhu zkoušení konzultoval s filosofem 
Michaelem Hauserem a šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem 
Taberym.

Do titulní role jste obsadil Marii Štípkovou, novou herec-
kou posilu Švandova divadla. Jaká je to herečka? 
Ona se vymyká. A to nejen jistou uzavřeností, díky které se v jejích 
postavách mísí racionalita se zvláštní melancholií, a pro ni charak-
teristickým hlubokým hlasem. Vymyká se také velkou vnímavostí 
v průběhu zkoušení.

Do Švandova divadla se jako režisér vracíte už počtvrté. 
Jaký je to návrat?
Je pravda, že se vracím do známého prostředí. Ale přece jen po delší 
době. Od mého posledního hostování se v mém profesním životě 
událo mnoho změn, které pro mě byly zásadní, a tedy doufám, že 
se do Švandova divadla vrací jiný, zkušenější režisér. Tenhle návrat 
mě ale těší. Vždycky se mi tu totiž - vzhledem k atmosféře v souboru, 
ale také díky zázemí divadla - příjemně pracovalo.

Kdybyste měl pár větami shrnout, o čem pro Vás tahle 
inscenace je, co byste řekl?
Zajímá mě na modelové (!) situaci zmapovat, kdo určuje, o čem 
budou média informovat, jakým způsobem se daná témata zpra-
covávají a jaký dopad to má na společnost. A v postavě Kateřiny 
Blumové bych chtěl obhájit její naivitu ve smyslu ne-cynického 
a zároveň ne-mocenského vnímání. Naivitu totiž nevnímám po-
supně, ale jako projev určité vnitřní čistoty.

Bojíte se teroristů?
Uprostřed té hysterie, v níž uvnitř společnosti, která se bohužel 
vyjevila jako netolerantní a přihlouplá, splývají významy tak 
rozdílných slov, jako jsou uprchlíci, muslimové a teroristi, je vel-
mi složité odpovědět. Teroristické útoky se staly - a bojím se, že 
natrvalo - součástí západního světa. V tomto smyslu tedy určité 
obavy pociťuji. Ale odmítám se nechat tímto a jakýmkoli jiným 
strachem paralyzovat. Koneckonců - a zde mi promiňte popkul-
turní odkaz - už „před dávnými časy, v jedné předaleké galaxii“ 
mistr Yoda poznamenal, že strach je cestou k temné straně síly. 
Neboť vede k hněvu, nenávisti a utrpení.

Magdalena Bičíková

Režisér David Šiktanc na zkoušce  
ve Švandově divadle 

Herečka Marie Štípková, představitelka Kateřiny Blumové

8  rozhovor
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  NOC DIVADEL 2017 JIŽ POPÁTÉ ZAPOJÍ 
DIVADLA Z CELÉ REPUBLIKY
Jubilejní ročník Noci divadel s podtitulem 
„Forever Young“ proběhne 18. listopadu

Třetí listopadová sobota bude již tradičně patřit Noci diva-
del, která letos oslaví 5 let své existence. V sobotu 18. listo-
padu tak opět ožijí divadla z celé republiky, která během 
odpoledních a večerních hodin připraví přes 500 předsta-
vení, nočních prohlídek, divadelních dílen a performancí 
– zdarma nebo za symbolické vstupné. Loňského ročníku 
Noci divadel se zúčastnilo na 50 000 náštěvníků, 130 divadel 
a kulturních organizací ze 31 měst. Motto letošního ročníku 
je „Forever Young“. 

Noc divadel v České repub-
lice představuje největšího 
divadelní svátek svého dru-
hu v Evropě. Návštěvníci se 
mohou těšit na nevšední 
zážitky, které jsou připra-
vovány exkluzivně pro 

Noc divadel a jindy v průběhu divadelní sezóny se nekonají. Na 
programu bude přes 500 akcí, jako jsou workshopy, prohlídky 
divadelních zákulisí, či diskuze s herci, scénografy a režiséry. 
Pro letošní jubilejní vydání Noci divadel bylo zvoleno motto 
„Forever Young“. Z průzkumů návštěvnosti divadel z posledních 

let vyplývá, že mezi skupinu, pro které je divadlo jako médium 
méně atraktivní nebo přinejmenším těžko srozumitelné, patří 
zejména náctiletí. Nadcházející Noc divadel se bude snažit přilákat 
a zaujmout právě mladší diváky.

Loňský ročník Noci divadel přilákal na 50 000 diváků, kteří zavítali 
do některého ze 130 zúčastněných divadel a divadelních souborů 
z 31 měst po celé České republice. Třetí ročník Noci divadel tak pře-
konal všechny předchozí, a to zejména co se týká celonárodního 
zapojení. Noc divadel se tak etabluje jako projekt s celonárodním 
dopadem. Česká Noc divadel je součástí mezinárodního projektu 
European Theatre Night, který odstartovala v roce 2008 v Chor-
vatsku debutová Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního 
svátku se postupně rozšířila do víc jak desítky evropských zemí. 
Česká Noc divadel, která existuje od roku 2013, je díky účasti 
více jak padesáti tisíců návštěvníků největším projektem v rámci 
European Theatre Night.

Eliška Míkovcová

www.kampocesku.cz redakce zve  9
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  KVĚTA FIALOVÁ

V požehnaném věku 88 let odešla do hereckého nebe ari-
zonská pěnice Tornádo Lou – krásná žena a skvělá herečka 
Květa Fialová. Poprvé v životě tahle vitální dáma, známá 
svým nezdolným optimismem, opravdu zarmoutila všechny 
své fanoušky. 

Květa Fialová se narodila 1. září 1929 na Slovensku v obci Velké 
Dravce. V šestnácti letech se přihlásila k divadlu v Českém Těšíně 
a v letech 1946 – 50 se připojila k prvním absolventům brněnské 
JAMU. V roce 1958 ji pro Divadlo ABC angažoval sám Jan Werich. 
Herečka na to ráda vzpomínala: „Když jsem byla v divadle jako 
divák, zašla jsem za ním, zda nepotřebuje herečku, a on mě odbyl, 
abych přišla druhý den. Přišla jsem podruhé a na jevišti potkala 
spolužáka Lubina Kostelku. Werich po mně chtěl, abych udělala 
dědečka a po něm, aby udělal babičku. Vzniklo asi něco příšer-
ného, ale Werich mi tehdy řekl nejkrásnější větu: Už vás potřebuji 
od včera,“ vzpomínala Květa Fialová před lety. Sama vždy o tomto 
období hovořila jako o zázraku, který se rozplynul ve chvíli, kdy 
byl Werich donucen divadlo opustit. 

Na jevištích Městských divadel pražských vystupovala bez 
přestávky po více než padesát let a vytvořila zde celou řadu vý-
znamných rolí. Ocenění její divadelní práce přišlo v roce 2010, kdy 
získala Cenu Thálie za roli optimistické dámy Maude ve hře Harold 
a Maude. Ve filmu na sebe Květa Fialová upozornila nádhernou 
rolí arizonské pěnice v parodii Limonádový Joe. Následovaly sním-
ky Fantom Morrisvillu, Adéla ještě nevečeřela, Babička, Partie 
krásného dragouna. Objevila se ve více než 120 filmech a vždy 
hrávala osudové ženy – nejčastěji aristokratky.
Květa Fialová v sobě měla obdivuhodnou vnitřní sílu a nezdolný 
optimismus, díky kterému uměla překonat i těžké životní zkoušky. 
A právě takovou jsme ji měli rádi.

  JAN TŘÍSKA

Jan Tříska (80), který nás tak nečekaně opustil, patřil k po-
sledním představitelům velkého divadelního herectví, které 
se už dnes příliš nevidí. Vlastně svoje role nehrál jako drtivá 
většina jeho hereckých kolegů, co jen markýrují a dělají, že 
postavy prožívají. Tříska svými rolemi opravdu žil a český 
jazyk mu byl nade vše. 

Narodil se 4. listopadu  1936 v Praze. Talentovaný mladík chtěl 
být původně tanečníkem, ale rozmluvil mu to sám Karel Höger, 
když ho slyšel recitovat. Jan Tříska vystudoval herectví na pražské 
DAMU a – podobně jako kdysi Ladislav Pešek – se stal historicky 
nejmladším členem činohry Národního divadla (1959-66). Ve 
zlaté kapličce se sešel s dnes již legendárními hereckými velikány, 
jako byli Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Jan Pivec nebo Olga 
Scheinpflugová. Jan Tříska po jejich boku exceloval např. jako ne-
zapomenutelný Romeo a ve svých pětadvaceti se stal symbolem 
nastupujícího hereckého mládí. Točil také filmy a televizní hry – 
Srpnová neděle, Lidé z maringotek, Radúz a Mahulena, Záhada 
hlavolamu, Na samotě u lesa. Z ND odešel s režisérem Krejčou do 
nově založeného Divadla za branou a po jeho zrušení nastoupil 
do Městských divadel pražských. Po zatčení svého přítele Václava 
Havla se v roce 1977 rozhodl pro odchod do emigrace. Jen pár 
měsíců po útěku už Tříska hrál ďábla v dramatizaci Bulgakovova 
románu Mistr a Markétka v New Yorku. O jeho hereckém výkonu 
se psalo v superlativech, i když v té době ještě neuměl dostatečně 
anglicky.  Po sametové revoluci se konečně mohl vrátit do českého 
filmu a udělal to vskutku geniálně. Svým ztvárněním učitele Igora 
Hnízda ve filmu Obecná škola doslova převýšil všechny ostatní 
herce. Na Shakespearovských slavnostech pak zazářil jako Král 
Lear a za svůj heroický výkon si právem vysloužil Cenu Alfréda 
Radoka. Tříska rád prohlašoval, že je jen potulný komediant, ale 
nebral své povolání na lehkou váhu. Herců jako byl on, představu-
jících starý divadelní kumšt, už naše země mnoho nemá. Najde se 
za něho náhrada? Zdá se, že s Janem Třískou mizí i to, co v divadle 
a ve filmu tak mistrně představoval. 

Marcela Kohoutová

Květa Fialová ve hře Harold a Maude s F. Blažkem, Divadlo ABC, 1995

Jan Tříska s principálem Divadla Na Jezerce Janem Hrušínským
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 zknižní tipy
  TAJNÁ LÁSKA JAKUBA KRČÍNA
Eliška Jindrová

Na pozadí skutečných 
historických událostí – 
popravy Vaňka Bezpalcí-
ho, vyvraždění mlynářské 
rodiny v Rožmitále na 
Šumavě, zabití zemana 
Loreckého a  vzpoury 
rybníkářů proti panu Pe-
tru Vokovi – se odehrává 
osudový milostný příběh 
plný vášní a hlubokého 
citu mezi Jakubem Krčí-
nem a Zuzanou, dcerou 
popraveného Vaňka 
Bezpalcího. Děj románu 

je situován do let 1569–1574, kdy vznikal rybník Svět.
cena: 299 Kč
www.brana-knihy.cz

  SEVERSKÁ RAPSODIE – O LÁSCE 
BEDŘICHA SMETANY
Jiří Hanibal

V druhé polovině 
padesátých let de-
vatenáctého století 
se životem v Praze 
znechucený Bedřich 
Smetana vydává do 
Goteborgu, kde na-
váže vztah s Fröjdou 
Beneckovou. Jejich 
vášnivá láska však 
stále naráží nejen 
na bouřlivou tvorbu 
génia, ale i na přízrak 
Smetanovy mrtvé 
ženy Kateřiny. Román 
Severská rapsodie 

ukazuje modlu české hudby jako člověka – vášnivého, milujícího, 
ale také chybujícího a trpícího.
cena: 249 Kč
www.knizniklub.cz

  RECEPTY Z BYLINEK
Ursel Bühringová 

Kniha je bohatým zdrojem léty prověřených receptur od Ursel 
Bühringové a mnoha dalších učitelů z proslulé Freiburské školy 

léčivých bylin. Na-
jdete v ní bylinkovou 
pomoc proti nejčas-
tějším zdravotním 
potížím, které se 
týkají každého z nás. 
Dozvíte se v ní napří-
klad, jak se vypořádat 
s poruchami trávení 
či bolestmi břicha, 
jak posílit imunitní 
systém, jak vyléčit 
nachlazení, kašel či 
akutní sennou rýmu, 
jak pečovat o srdce 

a rozproudit krevní oběh, jak ošetřit drobná poranění či bojovat 
se stresem a bolestmi hlavy. Doplněná je navíc osobními dopo-
ručeními a tipy autorek a autorů. Celkově obsahuje více než 115 
vyzkoušených receptů doplněných barevnými fotografiemi a je 
určena pro všechny věkové kategorie.
cena: 299 Kč
www.kniha.cz

  JAKUBŮV CESTOVNÍ DENÍK
Jakub Čech

Pěšky z Mexika do 
Kanady za 121 dní. Do 
svých čtyřiceti let byl 
Jakub gaučový pova-
leč. O dva roky později 
se postavil na hranice 
Mexika a USA a se šest 
a půl kilovým batohem 
na zádech vyrazil na se-
ver. Šel pouští, kličkoval 
mezi chřestýši a  jedo-
vatými keři, vystoupal 
do hor Sierry Nevady, 
brodil se sněhem, brá-

nil jídlo před svišti a mývaly, koupal se v oregonských jezerech. 
Po 121 dnech a 4 448 kilometrech dorazil na hranice s Kanadou 
a jeho život už asi nikdy nebude stejný jako předtím.
cena: 289 Kč
www.albatrosmedia.cz
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www.praguecitytourism.cz

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.



 zpražská 
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 LISTOPADU 2017

2. 11. / ČT
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.   Po této pro-
cházce 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 Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

4. 11. / SO
POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Komentovaná prohlídka unikátní pa-
mátky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lo-
rety 110 Kč. Marcela Smrčinová
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Prohlídka okruhu Strahovské 
obrazárny s  díly od  gotiky po  romantismus, včetně expozice 
věnované sv. Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera 
(u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
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 nakouk-
neme 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 účastní-
ků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

5. 11. / NE
NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM PROSTORU STARÉHO 
MĚSTA A JOSEFOVA.   Na přelomu 19. a 20. století vznikaly v Pa-
řížské ulici i přilehlých ulicích „středověké hrady“ i domy moderní. 
Při procházce si připomeneme historizující díla R. Klenky z Vlasti-
milu i modernistické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, 
J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou. Začátek akce v 10:00 
na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice (Magistrát 
HMP). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
STAVOVSKÉ DIVADLO.   Návštěvníky zveme na prohlídku vy-
braných 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 10:00 před budovou Stavovského divadla 
(ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Milada Racková
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy 
prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Do-
poručujeme 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
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA VI.   Opakování říjnové novinky. Na Malé Straně jsou 
dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou 
příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Tento-
krát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova 
– Nebovická. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek ak-
ce ve 14:00 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 
120/80 Kč. Milada Racková

6. 11. / PO
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA VI.   Opakování vycházky z 5. 11. 2017! Tentokrát projde-
me dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 před vchodem 
do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
A TAK HO MISTR KAT PASOVAL SVÝM MEČEM NA RYTÍŘE.   
Na vycházce si ukážeme místo, kde bývala staroměstská katovna, 
a do kterého kostela měl přístup mistr popravčí se svou čeledí. 
Zjistíme, že popraviště nebylo jen na Staroměstském náměstí. Do-
zvíme se něco o sociálním postavení kata v městské společnosti, 
ale také o rituálech spojených s popravou či o posledních chvílích 
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karlínském nábřeží Vltavy, se stal novou dominantou Rohanského 
ostrova. Postupně vyrůstá i nové nábřeží u Libeňského ostrova 
a staré časy připomíná už jen prvorepubliková osada, která si žije 
svým vlastním životem, s koloritem bárek na řece i posezením 
u řeky. Na vycházce nám nejprve profesionální instruktor vysvětlí 
a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. V li-
beňském podzámčí se poté vydáme parkem Thomaeyrovy sady 
rozloženého u ústí Rokytky do Vltavy a dále budeme pokračovat 
po jejím pravém břehu. Zapůjčení holí na místě po dobu instruk-
táže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstu-
penku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 u kostela 
sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí (nejbližší zastávka 
tram. č. 3, 8 „Karlínské náměstí“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA VI.   Opakování vycházky z 5. 11. 2017! Tentokrát projde-
me dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vcho-
dem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ.   Na vycházce si při-
pomeneme vývoj a historii tohoto nevelkého pražského náměstí 
a seznámíme se také s jeho nejbližším okolím. Přitom si mimo 
jiné povíme, proč věhlasný architekt Frank Gehry přijal nabídku 
spolupráce na Tančícím domě, nebo co komplikovalo výstavbu 
Jiráskova mostu. Začátek akce ve 14:00 u sochy A. Jiráska (nejbližší 
zastávka tram. č. 5, 17 „Jiráskovo náměstí“ ). Cena 120/80 Kč (%). 
Šárka Semanová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín 
Baloun

12. 11. / NE
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k  jeho základním kamenům, 
do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličti-
ně. 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)
VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV, POSLEDNÍ MÍSTO ODPOČINKU ČES-
KÝCH VELIKÁNŮ.   Komentovaná prohlídka nejvýznamnějšího 
českého pohřebiště představí historii hřbitova, osobnosti, které 
se zasloužily o jeho vybudování a především hroby významných 
představitelů českého národního života, kteří zde od  druhé 
poloviny 19. století nachází poslední místo svého odpočinku. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu 
do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

nešťastného odsouzence. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce v 17:00 před budovou Filozofické fakulty UK na náměstí 
Jana Palacha. Cena 120/80 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

7. 11. / ÚT
ANEŽSKÝ KLÁŠTER.   Navštivte s námi jednu z nejvýznamněj-
ších gotických staveb Prahy, založenou ve 30. letech 13. století 
přemyslovskou princeznou Anežkou. Navštívíme obnovenou 
expozici v přízemí kláštera. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

8. 11. / ST
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III.   S průvodcem tentokrát 
poznáme další pražské pasáže na rozhraní Starého a Nového 
Města. Ukážeme si Ráthovu pasáž, nejstarší v Praze, a dále prů-
chozí Slovanský dům. Poté se pasáží pod Českou národní bankou 
vrátíme zpět na ulici Na Příkopě a následně se vypravíme po-
znávat průchody v uličkách Starého Města. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 na Ovocném trhu před vchodem 
do Pánské pasáže. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

9. 11. / ČT
SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS.   Výstava Svět-
lo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené 
v Jízdárně Pražského hradu představí 520 obrazů od 78 autorů, 
zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí 
včetně Národní galerie v Praze. Vystavená díla reprezentují im-
presionismus v jeho různých vývojových fázích. Cílem výstavy je 
ukázat český impresionismus v celé jeho velikosti a rozmanitosti. 
Návštěvníci uvidí například díla Antonína Slavíčka, Antonína Hu-
dečka, Joži Uprky, Maxe Švabinského, Jana Preislera či Václava Ra-
dimského. Komentovaná prohlídka výstavy vám představí českou 
uměleckou scénu 2. poloviny 19. století a přelomu 19. a 20. století, 
zabývající se dvěma výtvarnými fenomény - světlem a barvou. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY 
VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PRO-
HLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek 
akce v 15:00 u pokladny Jízdárny Pražského hradu (ulice U Praš-
ného mostu, nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). 
Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová

11. 11. / SO
NORDIC WALKING: KARLÍNEM PODÉL VLTAVY DO  LIBNĚ 
A  HOLEŠOVIČEK.   Dnes již neplatí známá poučka ,,Karlínu 
a Libni zdaleka se vyhni“. Karlín, dříve průmyslového předměstí 
Prahy po povodních z roku 2002 vzkvétá, mění se a pro mnohé 
se stává příjemným místem k životu. Čtvrť za posledních několik 
let ožila kavárnami a na místě proluk rostou moderní kancelář-
ské komplexy. Projekt River City, umístěný na kdysi zanedbaném 
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1), (nejbližší zastávka tram. č. 3, 10, 24 „Stejskalova“). Cena 
120/80 Kč. Marie Hátleová

18. 11. / SO
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu!
PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ II.: Z KŘIŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝ-
TOŇ.   Vycházka nás povede po nestarším pražském nábřeží, 
původně  Staroměstském, dnes Smetanově, které patří k turisticky 
nejatraktivnějším kvůli svým nádherným pohledům na Pražský 
hrad a Karlův most. Kolem Národního divadla budeme pokračovat 
na Slovanský ostrov a dál kolem honosných činžovních domů 
a dvou ministerských budov až na Výtoň, bývalého Podskalí. Trasa 
dlouhá cca 2,5 km. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na Kři-
žovnickém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). 
Pavla Lešovská
KOSTEL NANEBEVZETÍ P.  MARIE A  SV.  KARLA VELIKÉHO 
NA KARLOVĚ.   V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 
18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému 
a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období 
slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. 
Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, 
kterou nám předkové zanechali. Začátek akce ve 14:00 před vstu-
pem do kostela. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán 
příspěvek na kostel 30 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. BSc. 
Lucie Backhouse

14. 11. / ÚT
SLOVANSKÝ OSTROV A VOJTĚŠSKÁ ČTVRŤ – ODPOLEDNÍ PRO-
CHÁZKA KOLEM ŽOFÍNA.   Jak to bylo s historií tohoto vltavského 
ostrova, proč se mu říkávalo Barvířský a proč Slovanský? O tom 
i o mnoha dalších věcech si budeme povídat při procházce, která 
nás zavede také do nedaleké Vojtěšské čtvrti. Budeme obdivo-
vat interiér krásného paláce Žofín i v sousedství ležící Mánes. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou 
Žofína. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC.   Navštivte s námi příklad 
vynikající pražské palácové architektury s bohatou stavební histo-
rií, který nyní spravuje Galerie hl. města Prahy a který čeká na svou 
renovaci! Barokní objekt v blízkosti Karlova mostu je spojen nejen 
s řadou významných osobností, ale také se zajímavými událostmi 
českých dějin, o kterých si budeme vyprávět. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 16:00 u vchodu do paláce (Karlova 189/2, 
Praha 1, Staré Město). Cena za výklad průvodce 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno symbolické vstupné do paláce 1 Kč/
za osobu. Milada Racková

15. 11. / ST
GRABOVA VILA – LIBEŇSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO.   Na vycházce 
si nejprve prohlédneme vybrané prostory Grabovy vily, která byla 
postavena pro židovského velkoprůmyslníka Hermanna Graba, 
dále půjdeme po stopách židovských obyvatel a ukážeme si po-
slední domky, které pamatují časy ghetta. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 před Grabovou vilou (Na Košince 
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22. 11. / ST
GRABOVA VILA – LIBEŇSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO.   Na vycházce 
si nejprve prohlédneme vybrané prostory Grabovy vily, která byla 
postavena pro židovského velkoprůmyslníka Hermanna Graba, 
dále půjdeme po stopách židovských obyvatel a ukážeme si po-
slední domky, které pamatují časy ghetta. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 před Grabovou vilou (Na Košin-
ce 1), (nejbližší zastávka tram. č. 3, 10, 24 „Stejskalova“). Cena 
120/80 Kč. Marie Hátleová

23. 11. / ČT
BÍLKOVA VILA.   Během komentované prohlídky se zaměříme 
na život a dílo sochaře Františka Bílka. Povíme si, kde se narodil, 
z jaké rodiny pocházel, kam chodil do školy, kde studoval nebo 
s kým se přátelil. Zajímat nás bude také, jak získal pro stavbu 
svého domu lukrativní parcelu na Hradčanech a jak to bylo se 
stavbou samotnou i jejími interiéry. V ateliéru pak prostřednictvím 
děl samotného autora spatříme přerod zpočátku neúspěšného 
snílka v uznávaného umělce. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, 
Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné vstupné do vily 40 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová 

25. 11. / SO
BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU 
ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA.   Na vycházce se seznámíme s uni-
kátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, 
na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří ge-
nerací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). 
Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní 
osudy. Začátek akce v 10:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ 
(jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Stanislava Micková
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A  PASÁŽE III.   Opakování vycházky 
z 8. 11. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 na Ovocném trhu před vchodem do Pánské pasáže. 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ I.   Na vycházce si představíme část jedné 
z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes odráží průběh 
událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchod-
ní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Společnost 
obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena ob-
vykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti všichni zde zanechali 
nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující 
tuto část pražské památkové rezervace doposud. Projdeme se 
nejstarší částí této pražské čtvrti, kde již zanechala archeologické 
nálezy doba bronzová v podobě kultury knovízské. Ukážeme si 
místo pobytu německých kupců při brodu přes Vltavu a jejich 
kostel sv. Petra. Povídat si budeme také o přeměně této lokality 
v centrum byznysu a ukážeme si, kde stávalo ještě nedávno jedno 

19. 11. / NE
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Více informací naleznete 
na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor Ná-
rodního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hle-
diště i hlavního foyer. V 10:00 prohlídka pro děti. 10:30 pro-
hlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 
9:00, 9:30 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, 
vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v an-
gličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT). 
KRÁLOVSKÁ CESTA II.: ZE STAROMĚSTSKÉHO RYNKU KE KA-
MENNÉMU MOSTU.   Vycházku zahájíme na Staroměstském 
náměstí, kde si ukážeme nejen, kde byli popraveni čeští páni, ale 
také Jan Roháč z Dubé. Povíme si také, kolik časů ukazuje Pražský 
orloj a proč musel být oslepen mistr Hanuš. Na Malém náměstí 
si připomeneme bohatou tradici místních lékáren a povíme si 
o jedné travičské aféře. Projdeme křivolakými uličkami Starého 
Města, kterými projížděly průvody českých králů směrem na Praž-
ský hrad. Cestou nahlédneme do Klementina a připomeneme si 
i jeho současný význam. Také si ukážeme, kde bylo první praž-
ské kino i kde měli v kádi mořskou pannu. Procházku zakončíme 
u Karlova mostu, kde si povíme něco o osobě jeho zakladatele. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč 
(%). Marcela Smrčinová
DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY.   Na vycházce poznáme 
některá zajímavá znamení a  zákoutí Malé Strany. Předsta-
víme si domovní znamení v Karmelitské ulici, povíme si něco 
o  pražském Jezulátku a  přes Maltézské náměstí se vydáme 
do Mostecké ulice. Následně zamíříme na Karlův most, kde si 
povyprávíme o domu U Tří pštrosů a představíme si nejkrásnější 
sousoší na mostě. Spočítáme, kolik na sobě nosí Turek knoflíků, 
objevíme jak krásná je sv. Luitgarda a neopomeneme zmínit ani 
známého pražského mučedníka sv. Jana Nepomuckého. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela 
sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Marcela Smrčinová

21. 11. / ÚT
VLAŠSKÝ ŠPITÁL.   Prohlídka mimořádně zajímavého objektu 
na Malé Straně slibuje návštěvu míst, kde byla poskytována již 
od 17. století péče nejpotřebnějším: nemocným, opuštěným, 
sirotkům. Špitál, založený pražskými Vlachy, měl mnoho vzne-
šených příznivců, a také proto dnes můžeme obdivovat krásu 
barokní architektury a umění, která tento objekt zdobí. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u nároží ulic Vlašská 
a Šporkova, Malá Strana. Cena 120/80Kč. Milada Racková
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  VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V LISTOPADU 2017

18. 11. / SO
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Zábavné povídání 
o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii Vyše-
hradu spojené s návštěvou kasemat, podzemních chodeb někdejší 
barokní pevnosti. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se slad-
kou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé 
osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Do-
poručujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C 
„Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na  místě bude vybíráno 
vstupné do kasemat 60/30 Kč. (průvodci PCT)

19. 11. / 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 šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

26. 11 / 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)  
Vycházky se konají s  maximálním počtem 50 účast-
níků ve  skupině (není-li uvedena jiná kapacita ne-
bo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti  
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do ob-
jektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je posky-
továno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům 
nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probí-
hajících 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 

z nejhezčích nádraží střední Evropy. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Petra Na Poříčí (nejbližší 
zastávka tram. č. 2, 3, 8, 14, 23, 24 „Bílá labuť“). Cena 120/80 Kč 
(%).  Mgr. Vladimír Trnka
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

26. 11. / NE
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.   Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Prohlídka okruhu Strahovské 
obrazárny s  díly od  gotiky po  romantismus, včetně expozice 
věnované sv. Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce v 10:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera 
(u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
PO STOPÁCH MIKOLÁŠE ALŠE V PRAZE.   Vydáme se Prahou 
po stopách malíře, jehož dílo bylo považováno za ryze české. Pro 
Prahu navrhl celkem 137 domovních fasád. Alespoň na některé 
z těch realizovaných se podíváme, abychom si připomněli, čím 
Mikoláš Aleš okouzlil své současníky. Začátek akce ve 14:00 na ro-
hu Štěpánské ulice a Václavského náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

28. 11. / ÚT
LETEM SVĚTEM ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ ARCHITEKTURY 
I. – HLEDÁNÍ CESTY - PŘEDNÁŠKA.   (konec 19. století – po-
čátek dvacátých let 20. století). V prvních desetiletích 20. století 
můžeme v české architektuře sledovat několik souběžně uplat-
ňovaných stylů: secesi, modernu, kubismus a po světové válce 
národní dekorativismus. Na tvorbě se podílela řada špičkových 
architektů, většina z nich v několika stylech. Ukážeme si díla 
Osvalda Polívky, Otakara Novotného, Josefa Chochola, Emila 
Králíčka a dalších. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 
v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Stanislava Micková

30. 11. / ČT
CO PŘINESLO RAKOUSKO – UHERSKÉ VYROVNÁNÍ – PŘED-
NÁŠKA.   Povídání o událostech, které před 150 lety zásadně 
změnily Habsburskou monarchii a tím také významně ovlivnily 
dění v historických českých zemích. POZOR! – omezená kapacita 
sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Za-
čátek 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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�NOVINKY

  PRACOVNÍ NABÍDKA
Staňte se součástí Prague City Tourism!  Do  týmu na  Staro-
městské 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 adre-
su a.baloun@prague.eu. Další informace na telefonu 775443438.

  PRACOVNÍ NABÍDKA
Pražská informační služba – Prague City Tourism hledá vhodné 
kandidáty na obsazení pracovní pozice v týmu sektoru edice 
a webu. Zaměstnání je na hlavní pracovní poměr, náplní prá-
ce bude zejména příprava turistických informačních materiálů 
a aktualizace portálu www.prague.eu. Bližší informace najdete 
na www.praguecitytourism.cz v sekci Volná místa.

  NOC HOTELŮ 
26. 1. 2018

Nechte si poděkovat za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony 
návštěvníků ročně. Přijďte si užít noc v některém z pražských ho-
telů za speciální cenu 777 Kč, 999 Kč nebo 1.111 Kč a navštivte 
pražské památky a kulturní instituce za zvýhodněnou cenu. Veške-
ré informace najdete na www.NocHotelu.cz, kde si od 1. 11. 2017 
budete moci rezervovat svůj hotel.

  JAPAN WEEK 
18. – 23. 11. 2017

Japonská nadace IFF (International Friendship Foundation) 
a hlavní město Praha srdečně zvou na týden japonské kultury 
Japan Week, který bude probíhat v Praze od 18. do 23. 11. 2017. 
Téměř 1300 japonských umělců zcela zdarma představí japon-
skou tradiční i moderní kulturu - od samurajské show a tradič-
ních bubeníků, přes čajový obřad po moderní tanec. V Pražském 
kongresovém centru budou přes den probíhat výstavy a praktické 
workshopy, během kterých si budete moci například obléknout 
japonské kimono, vyzkoušet si aranžování květin nebo si napsat 
své jméno japonským písmem. Během večerních představení 
se pak budou konat koncerty, taneční vystoupení či samurajská 
show. Program a více o účinkujících na http://www.japanweek.cz
Vstupné zdarma - na některá vystoupení je však nutná online 
rezervace pro omezený počet míst.

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 listopad bude zahájen ve středu 25. října 
2017 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech 
PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na měsíc prosinec bude zahájen v pondělí 
27. listopadu 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

Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
  aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714

18  pozvánka Prague City Tourism



Detail plastické výzdoby Staroměstské mostecké věže


	_GoBack
	_GoBack

