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Milí čtenáři, 

poslední dny roku většinou vybí-
zejí k zamyšlení nad uplynulým 
časem. Doufám, že vaše ohléd-

nutí za letošním rokem bude plné příjemných 
vzpomínek a zážitků, negativní emoce prý má 
stejně mozek tendenci potlačit a zapomenout. 
Myslím, že to příroda dobře zařídila. A pokud 
budete mít potřebu v adventní a vánoční době 
zvolnit svoje kroky, dovolím si doporučit, kam by 
měly vést.
Nová výstava ve Valdštejnské jízdárně na Malé 
Straně o Ferdinandu II. Habsburském vás zajisté 
potěší. Osvícený vladař a mecenáš umění obohatil 
naše životy o mnohé a není od věci si jeho dílo 
připomenout. Expozice potrvá až do 25. února 
příštího roku.
Dobré skutky se počítají, a jestli máte chuť ně-
jaký udělat, navštivte některou z akcí v Domově 
sv. Karla Boromejského v Praze Řepích. Konkrétní 
program najdete v rubrice Kulturní domy.
K vánočnímu období patří i výlety a tak jsme pro 
vás připravili speciální rubriku s pozvánkami do 
mimopražských lokalit, kde můžete načerpat 
mnoho podnětných zážitků.
Přeji klidně prožité sváteční dny a úspěšný nový 
rok.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  VĚDEC A REVOLUCIONÁŘ (230 let)

I tak by se dala nazvat osobnost Jana Evangelisty Purkyně 
(18. 12. 1787 – 28. 7. 1869). Rodák z Libochovic byl fyzio-
log, anatom, biolog a také básník. Jeho objevy byly revo-
luční a mnozí jeho následovatelé na jeho teoriích stavěli. 

Narodil se do rodiny správce libochovického zámku. Již jako 
chlapec se však musel potýkat s krutými ranami osudu. Jeho 
otec zemřel, když bylo Janovi šest let. Přitom vztah k přírodě 
a lidem získal právě od svého otce, po matce ale zdědil praco-
vitost a disciplínu. V jedenácti vstoupil do semináře piaristů. 
Během středoškolských studií si však začal uvědomovat, že jeho 
životní poslání je jiné. Zahájil studia na filozofické a přírodově-
decké fakultě a později na lékařské fakultě. Jako nadaný vědec 
získal prestižní místo profesora na tehdy pruské univerzitě ve 
Vratislavi. Zde se oženil s Julií Rudolphi, s níž měl celkem čtyři 

děti. Bohužel řada tragédií ho provázela i nadále, stejně jako 
v dětství. Na choleru mu zemřela žena a dvě dcery. Oba syny 
(přírodovědec a malíř) nakonec také přežil. Plně se oddal vědě a 
jako první objevil stěžejní význam buněk pro život člověka. Tak 
spatřila světlo světa jeho „buněčná teorie“. Svůj nejvýznamnější 
objev prezentoval na sjezdu německých přírodovědců a lékařů 
v Praze v Karolinu (1837). Ve zralém věku vstoupil do veřejného 
a kulturního života, neboť své znalosti chtěl předávat dál. Založil 
mimo jiné časopis Živa (1853), jenž vychází dodnes. Na pravdu 
boží se odebral v úctyhodných 82 letech a pochován je na praž-
ském Slavíně na Vyšehradě.

-mirea-

  NEJSTARŠÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (160 let)

Zřízení Pražského dobrovolného sboru ochranného dne 
8. prosince 1857 je považováno de facto za počátek vzniku 
záchranné služby u nás. Zpočátku se jednalo pouze o sdru-
žení dobrovolníků.

Spolek poskytoval jistou a spolehlivou pomoc při požárech, 
živelních pohromách a jiných nehodách. Vznikl na doporučení 
tehdejšího ředitele c. k. Policie pražské barona Antona von Päu-
manna. Přihlásilo se 36 dobrovolníků různých profesí, z nichž 

pouze tři byli zdravotníci. Cílem tohoto sboru bylo „ochrániti co 
jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak 
životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě 
a nezištně“. Členové byli označeni červenobílou stuhou na levé 
paži, později sborovým odznakem. Sbor svou pomocí při požárech 
Šítkovských mlýnů v roce 1858 i během povodní v 19. století získal 
obrovský věhlas a byl vzorem při zakládání obdobných organizací 
např. v Opavě, Olomouci, Lvově a dalších městech. 22. října 1890 
získal první oficiální sídlo, které se nacházelo na Václavském ná-

městí. Tímto byla také zavedena nepřetržitá služba, čímž vznikla 
v podstatě obdoba dnešní záchranné služby. 19. prosince 1949 
byla začleněna pod správu Ústředního národního výboru v Praze 
a stala se samostatnou organizací. V tomto období se Záchranná 
služba Praha stává průkopníkem přednemocniční neodkladné 
péče v naší zemi.

-aba-
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  ILUSTRACE BABIČKY ZACHRÁNILA 
STUDENTA (140 let)

Český malíř, grafik a ilustrátor Adolf Kašpar se narodil v Blu-
dově 27. prosince 1887. Znám je především jako ilustrátor 
literárních děl Aloise Jiráska, Karla Václava Raise, Boženy 
Němcové nebo Adama Mickiewicze. 

Adolf Kašpar zdědil výtvarný talent pravděpodobně po svém 
otci, který velmi rád maloval. Během studií na německém 
učitelském ústavu si Kašpar přivydělával kreslením ilustrací 

k  národním pís-
ním pro časopis 
Náš domov a také 
pro olomoucké 
nakladatelství Ro-
mualda Promber-
gera. V roce 1899 
úspěšně složil 
přijímací zkoušky 
na AVU. Přestože 
byl Kašpar velmi 
talentovaný, měl 
problémy s do-
cházkou. Proto mu 
v roce 1902 hrozi-
lo vyloučení. Před 
touto skutečností 

ho uchránila semestrální práce – ilustrace Babičky Boženy Něm-
cové. Díky těmto kresbám se z Kašpara stal nejvyhledávanější 
český ilustrátor. V roce 1922 vydal oficiálním prohlášení v tisku, 
že ilustrování 
knih zanechá 
a nadále se 
bude věnovat 
pouze mal-
bě a grafice. 
Na nátlak 
nakladatelů, 
s p i s o v a t e l ů 
i  veřejnosti 
vzal své roz-
hodnutí zpět. 
V roce 1932 se s manželkou Jitkou přestěhovali z Loštic do malé 
valašské obce Rusava. Tady chtěl Kašpar čerpat inspiraci a pře-
devším odpočívat. Jeho přání však nebylo vyslyšeno. Zemřel 
na mrtvici při jedné ze svých studijních cest u Čertova jezera 
29. června 1934 ve věku 57 let. 

TreBl

Jedna z ilustrací k Babičce od Boženy Němcové (kol. 1903)

Adolf Kašpar

  KAM NA VÝLET S DAVIDEM DRÁBKEM

Dramatik a režisér v jedné osobě David Drábek pochází z ma-
lého východočeského města Týniště nad Orlicí. Vystudoval 
obor Filmová a divadelní věda na Filozofické fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci. Během studií založil s Darkem 
Králem Studio Hořící žirafy. Později začal režírovat a psát 
také pro profesionální divadelní scény, rozhlas a televizi. 
V současné době lze jeho inscenace vidět v Klicperově divadle 
v Hradci Králové, v pražském Divadle Kalich a na Nové scéně 
Národního divadla.

Kam byste pozval naše čtenáře na výlet po České republice? 
Je to pět let, co jsem se stal patriotem Prahy-západ a zároveň 
hrdým obyvatelem Dobřichovic, a právě sem bych chtěl vaše 

čtenáře pozvat. Už za 
dob Rakouska-Uher-
ska sloužily Dobři-
chovice jako výletní 
místo za Prahou. Díky 
specifickému klima-
tu si tady připadáte 
jako v  románském 
kraji vín Toskánsku 
či Bordeaux. V  Mid-
someru u  Berounky, 
jak Dobřichovicím 
přezdívám, je k vidě-

ní barokní zámek či architektonicky velmi pestré vily na vrchu 
Brunšov. V okolí se navíc nachází hrad Karlštejn, lom Velká Ame-
rika, opojné berounské skály a brdské svahy. Lze se k nám dostat 
nejen vyhlídkovým patrovým vlakem, ale také po cyklostezce či 
lodí po Berounce. 

Děkuji Vám za milé pozvání a přeji hodně úspěchů v profesním 
i osobním životě. 

Tereza Blažková
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PROSINEC 1117 (900 let)
Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usilo-
val o vládu nad českým knížectvím. Jeho mladší bratr 
Vladislav I. mu jej po dohodě s Přemyslovci postoupil roku 
1117. Pouhé tři roky poté jej opět přenechal mladšímu 
bratrovi Vladislavovi a odešel do Uher, kde po několika 
letech zemřel.

1. 12. 1847 (170 let)
Narodil se český krajinář 19. století Antonín Chittussi. 
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, dále 
ve Vídni a v Mnichově. Byl žákem J. M. Trenkwalda 
a Jana Swertse, nástupcem Adolfa Kosárka a předchůd-
cem Antonína Slavíčka. Roku 1891 zemřel v Praze na 
tuberkulózu.

3. 12. 1892 (125 let)
Plzeň se stala místem narození jednoho z našich nejúspěš-
nějších gymnastů. Robert Pražák byl československý 
gymnasta a olympionik. Za svou kariéru získal tři medaile 
z olympijských her. Roku 1924 získal v Paříži tři stříbrné 
medaile. Zemřel 16. května 1966 v Plzni.

5. 12. 1392 (625 let)
V prosinci roku 1392 zachvátily celou zemi povodně. 
Situace byla nejkritičtější v Praze. Voda zde dosahovala 
výšky několika metrů. Zatopené bylo i Staroměstské 
náměstí, kde pro přepravu lidí a zvířat uvězněných v této 
oblasti sloužily lodě.

6. 12. 1197 (820 let)
Přemysl Otakar I. podruhé usedá na český trůn. Jako 
český panovník je pak velmi úspěšný. S podporou Filipa 
Švábského získává 15. srpna 1198 pro české země králov-
skou korunu. Zároveň získává i další výsady – pouze římský 
císař v budoucnu bude potvrzovat v Čechách zvoleného 
krále.

 z KALENDÁRIUM

1777
(240 let) 

Biskupství 
olomoucké
5. 12. 1777

z popudu Marie 
Terezie bylo povýšeno 

na arcibiskupství

1617
(400 let)

Hrob u Duchcova 
12. 12. 1617

stržen evangelický 
kostel německých 

nekatolíků 

1882
(135 let)

Jiří Mahen
* 12. 12. 1882
† 22. 5. 1939

(Antonín Vančura) 
český básník, 

spisovatel, novinář

  JAN JIŘÍ KRNOVSKÝ (440 let)

Vyvrhel nebo udatný vojevůdce? Máte-li „nepružné“ názory, 
zato vždy pevná stanoviska, asi moc přátel mít nebudete. 
Když se navíc škorpíte s jedinou možnou uznávanou vírou, 
je na problémy zaděláno dvojnásob.

Janu Jiřímu, který se narodil 16. prosince 1577 ve Wolmirstedtu 
(dnešní Sasko-Anhaltsko), byla původně předurčena církevní 
dráha protestantského duchovního. Od svých rodičů ale získává 
v roce 1607 krnovské panství a postupně se zařadil mezi výrazné 
osobnosti nekatolické šlechty u nás. Byl to charismatický rebel. 
Muž pevných zásad, zastánce kalvinismu (protestanský směr 

křesťanství) a odpůrce Habsburků. Když roku 1618 vypuklo 
stavovské povstání, účastnil se jej jako vůdce slezských sborů 
proti císaři. Po hrůzné popravě českých pánů na Staroměst-
ském náměstí (1621) se staví na Moravě do čela vojska, které 
postupně ovládá Opavu, Nový Jičín a celou východní Moravu. 
Letní úspěchy ale netrvají dlouho a s podzimem přichází obrat, 
který završuje Albrecht z Valdštejna vítěznou bitvou o Olomouc 
(12. 11. 1621). Následnou zradou uherského spojence, kníže 
Sedmihradska Gábora Bethlena, jsou zlomeny poslední proti-
habsburské pokusy na Moravě. Jan Jiří Krnovský přichází o svůj 
majetek, prchá do Košic a umírá ve věku 46 let coby bezzemek 
v Levoči 2. 3. 1624. 

-babok-

6  kalendárium, j. j. krnovský
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6. 12. 1897 (120 let)
Narodil se František Malkovský, první český vojenský 
akrobatický pilot. Přezdívalo se mu také Král vzduchu. 
Akrobacie se mu bohužel stala osudnou. Roku 1930 tragic-
ky zahynul na leteckém dni v Karlových Varech, kde se jeho 
letoun Avia BH-21 zřítil. Bylo mu pouhých 32 let.

15. 12. 1837 (180 let)
V Čejkovicích se narodil český novinář Josef Svatopluk 
Wurm, jeden ze zakladatelů časopisu „Hvězda“, prvního 
beletristického časopisu na Moravě. Byl také zakladatelem 
Hospodářské jednoty olomoucké (první spolek toho druhu 
na Moravě). Podporoval zakládání záložen.

21. 12. 1867 (150 let)
V reakci na rakousko-uherské vyrovnání byla vydána 
prosincová ústava. Tento soubor zákonů vymezoval zá-
konodárnou pravomoc říšské rady, základní práva občana, 
zřízení říšského soudu, nezávislost soudů, postavení císaře 
a vlastní vyrovnávací zákon.

23. 12. 1882 (135 let)
Narodil se český malíř a sochař Jakub Obrovský. 
Portrétoval významné osobnosti české kultury, dochovaly 
se vesměs busty v životní velikosti. Vojtěch Hynais, Josef 
Mánes nebo Božena Němcová. Podílel se také na ilustracích 
pohádek a tvorbě prvních československých poštovních 
známek.

31. 12. 1942 (75 let)
Narodil se český herec Vladimír Bejval, známý zejména 
díky svým dětským rolím. Ztvárnil například roli Ivánka ve 
filmu Pyšná princezna, Frantíka ve filmu Konec strašidel 
a malého Jirky ve filmu Cesta do pravěku. Na studia na 
DAMU se však nedostal, a proto pracoval jako nástrojař 
u soustruhu. Později se odstěhoval do Ameriky.

1932
(85 let)

Jaroslav Velinský – 
Kapitán Kid
* 18. 12. 1932
† 19. 2. 2012

český spisovatel, 
trampský písničkář

1867
(150 let)

František Xaver 
Šalda

* 22. 12. 1867
† 4. 4. 1937

český literární kritik, 
spisovatel

1877
(140 let)

Viktor Dyk
* 31. 12. 1877
† 14. 5. 1931

český básník, prozaik, 
dramatik, publicista

  SLAVATA VŽDY S VĚTREM V ZÁDECH 
(445 let)

Loajalita k  Habsburkům a katolické víře, cílevědomost, 
znalost cizích jazyků, stejně jako zákulisního jednání či vy-
soké politiky. To byl Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka 
(1. 12. 1572 – 19. 1. 1652), kterého však zná většina z nás 
jen jako oběť neúspěšné defenestrace.

Budoucí významný český politik a aristokrat první třetiny 17. sto-
letí se narodil v Čestíně a vychováván byl částečně i v protestant-
ském duchu jednoty bratrské. Ve svých 25 letech, po svých cestách 
Evropou a díky vlivu jezuitů definitivně „konvertoval“ a stal se 

z něho horlivý katolík, reprezentant Habsburků v Čechách. Díky 
tomu se také nejvíce proslavil coby oběť květnové defenestrace 
1618, kdy byl spolu s Martinicem a písařem Filipem Fabriciem 
vyhozeni z oken svých kanceláří. Po vyléčení relativně vážných 
poranění se uchyluje do pasovského exilu, kde se věnuje autorské 
činnosti. Po porážce českých stavů na Bílé Hoře (1620) a složitých 
vyjednáváních s císařem ve Vídni, se vrací v plném lesku zpět do 
Prahy v roce 1622. Navzdory vysoce loajální práci pro císařský dvůr 
není štědře odměněn konfiskovaným majetkem, ale postupem let 
získává nejvyšší funkce, pocty a politický vliv. Prakticky se stává 
„místokrálem“ v Čechách. Od roku 1637 žije ve Vídni a jeho vliv 
v Čechách postupně slábne. Umírá ve věku nedožitých osmdesáti 
let ve vídeňské jezuitské koleji. 

-babok-

Vilém Slavata v pozdním věku, rytina
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  JIŘÍ KLEM: MALOVÁNÍ JE MŮJ KONÍČEK, 
DIVADLO MŮJ OSUD

Divadlo za branou, Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, 
Divadlo Komedie – to jsou divadelní scény, na kterých jste 
mohli vidět herce Jiřího Klema. Také v televizi a ve filmu 

ztvárnil celou řadu 
rolí, za všechny 
lze jmenovat Osud 
jménem Kamila, 
Sokolovo, Evropa 
tančila valčík, Malý 
pitaval z velkého 
města, Hraběnky, 
Ordinace v  růžové 
zahradě 2 a mnoho 
dalších. Kromě toho 
mohou diváci jeho 
hlas znát z  dabin-
gu nebo rozhlasu. 
Jiří Klem působil 
také třináct let jako 

profesor herectví na DAMU. V současné době jej můžete vi-
dět v Divadle ABC, kde hraje hned v několika inscenacích, 
například Bedřich Smetana: The Greatest Hits, Proč muži 
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, Macbeth nebo 
Pan Kaplan má třídu rád.

Jako mladík či chlapec jste měl nakročeno spíše k výtvar-
nému umění. Proč jste se nestal malířem?
Maminka výtečně malovala a kreslila. Tam nějak vznikl můj „ná-
krok“ věnovat se výtvarničině. Pak přišlo gymnázium v Úpici, na 
kterém jsem potkal dobré kantory, a hlavně jsem tam také začal 
spolupracovat s úpickými ochotníky – a ten „nákrok“ k divadlu byl 
delší a silnější. A tím byl „nákrok“ „dokročen“. Ale láska k výtvar-
nému umění mi zůstala celoživotním koníčkem.

Diváci znají Váš hlas z dabingu. Jak jste se k této práci, 
a především namlouvání upoutávek v televizi dostal?
Jako herec považuji dabing za součást herecké práce. Věnuji se mu 
už od dob studií na divadelní fakultě. A co se týče role speakera? 
Jednoho dne jsem byl osloven, zda nemám zájem o tu práci – a já 
jsem přisvědčil. Je to trochu jiná forma práce se slovem, podobně 
jako dabing. V něčem jsou si obě profese velmi podobné a zkuše-
nosti z obou mohu vzájemně využívat.

Co je podle Vás nejtěžší na dabingu a rozhlasovém he-
rectví?
Jak jsem už řekl, dabing společně s rozhlasovým herectvím vní-
mám jako součást herecké práce. Na rozdíl od divadla, kde si 
člověk může pomoci výrazem, gestem, pohledem, celým tělem, 
tohle logicky za mikrofonem použít nemůžete. Proto jsou u da-
bingu i rozhlasového herectví nejdůležitější dvě věci – autenticita 
a mluvní technika. Techniku mluvení se může herec díky zkoušení 
naučit a zkušenostmi vypilovat; s autenticitou mu zase může 
poradit režisér hry. Jedno rčení praví: „Mluv tak, abys byl viděn.“ 
A toho se celý svůj profesní život snažím držet.

V Divadle ABC hrajete v několik inscenacích, například 
v  Pan Kaplan má třídu rád, která bude mít v  prosinci 
250. reprízu. Jak se Vám v této inscenaci hraje? Je těžké 
si tak dlouho pamatovat text? Musíte si ho pravidelně 
opakovat?
Hru Pan Kaplan má třídu rád máme moc rádi. Sešla se kolem 
téhle inscenace skvělá parta lidí, nejen na jevišti, ale i těch, kteří 
nejsou vidět, v zákulisí. Jsem moc rád, že se hra divákům líbí. 
Jak říkáte, v prosinci ji budeme hrát už po 250té, což je, myslím, 
úctyhodné číslo. Co se týče textů, které je potřeba si u jednotlivých 
her pamatovat, musím to zaklepat. Zatím si mne nezve doktor 
Alzheimer na pravidelné kontroly. Ale je dobré předpokládat, že 
se časem ozve, takže lehce trénovat je vždy dobré. Ale je pravdou, 
že texty mi u her, které se takto dlouho hrají, naštěstí „naskakují“ 
samy, když přijdu na jeviště.

Zuzana Vernerová
Jiří Klem v roli Normana Blooma v inscenaci Pan Kaplan má třídu rád

Pan Kaplan má třídu rád

8  rozhovor
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 MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

Už sám název hry je nadsázkou. Opravdových kamarádů 
totiž bývá jako šafránu. Hra postavená na tomto paradoxu 
je příslibem banálních životních situací, které znáte, které 
jste zažili, případně o nich alespoň četli, nebo slyšeli o nich 
vyprávět. 

Mohlo by se tedy zdát, že půjde o předvídatelnou situační kome-
dii, ale opak je pravdou. Příběh o nerovném přátelství autora Erica 
Assouse z roku 2011 přeložil Alexander Jerie a v Divadle v Rytířské 
nastudoval režisér Jakub Nvota. 
Bernard (Aleš Háma), pracuje ve vysoké pozici v rodinné firmě 
manželky Nelly (Nela Boudová) a řeší svůj románek se stážistkou 
(Michaela Sejnová / Lucie Okonová). Na první pohled klasická 
komedie se však jeví úplně jinak. Divák je od samého počátku 
atakován přívalem nečekaných situací, pramenících z Bernardova 
sukničkářství a schopnosti za všech okolností se vykroutit z každé 
i bezvýchodné situace s neuvěřitelnou lehkostí. Naproti tomu jeho 
„nejlepší kamarád“ Phillippe (Petr Motloch) je empatický dobrák, 
žijící spořádaným životem se svou přítelkyní Alicí (Tereza Kost-
ková). Bernard však musí řešit nečekanou situaci. Jeho milenka 
se nečekaně odstěhuje od rodičů a nemá kde bydlet. Vědom si 
svého nejistého postavení v manželčině firmě i pod nátlakem 
milenky, požádá o pomoc kamaráda Philipea. Divák do samého 
konce netuší, zda Bernardovy lži budou opět slavit úspěch i za 
cenu rozpadu vztahu jeho nejlepšího kamaráda Phillippea s Alicí, 
nebo tomu bude jinak?

Návštěvu představení pokládám za vydařený únik z každodenní 
reality, kdy mi byla dána možnost vidět svět lepší skrze slzy bez-
starostného smíchu. Délka představení je 120 minut a českou 
premiéru mělo 4. listopadu 2017. 

-lgs-

Můj Nejlepší Kamarád
Aleš Háma • Nela Boudová • Petr Motloch • Tereza Kostková • Michaela Sejnová/Lucie Okonová

režie Jakub Nvota • scéna Karel Čapek • kostýmy Miroslav Král • hudba L‘ubica Čekovská

Eric 
Assous

www.divadlovrytirske.cz

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ

fotografie Petr Našic 2017 • design Martin Taller

www.kampocesku.cz redakce zve  9
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  NADČASOVÝ JAKUB JAN RYBA 

Každý, dokonce i ti nejmenší skotačící špunti u vánočního 
stromku, zná Rybovu Českou mši vánoční, která se stala 
neoddělitelnou součástí českých Vánoc. Málokdo ale ví, že 
Jakub Jan Ryba (26. 10. 1765 – 8. 4. 1815) odešel z tohoto 
světa dobrovolně vlastní rukou. Tento čin připomíná jiho-
západně od Rožmitálu, v tajemném lese nad obcí Voltuš, 
kamenná mohyla, která je umístěna v místě, kde skonal. 
Proč geniální hudebník, nadaný student, a dokonce sedmi-
násobný otec spáchal sebevraždu?

Již v  raném věku dovedl 
mistrně hrát na tři hudeb-
ní nástroje. Nebylo to pře-
kvapením vzhledem k jeho 
záviděníhodnému hudeb-
nímu nadání. S podporou 
svého strýce, který odhalil 
chlapcův talent, měl Jakub 
možnost dále ho rozvíjet 
na pražském gymnáziu. 
Okouzlen velkoměstem 
s  takřka nedozírnými 
možnostmi rozhodl se stu-
dovat paralelně s hudbou 

také filozofii. Ze studentského světa ho ale brzy vytrhl jeho otec, 
který už si nemohl dovolit studia nadále financovat. 
Ryba se s nevolí vrátil zpět na venkov, kde po absolvování učitel-
ského kurzu získal 
místo jako kantor 
v  Rožmitálu pod 
Třemšínem. Přes-
tože chtěl v  životě 
dělat pouze hudbu, 
přistoupil ke svému 
novému učitelské-
mu poslání zodpo-
vědně a  moderně. 
Leč tehdejší kon-
zervativní a zaosta-
lá společnost jeho 
moderní metody 
výuky nedokázala 
přijmout. V  této 
době se Jakub oženil, ale z celkem třinácti jeho dětí se dospě-
losti dožilo jen sedm. 

Snad z vlastní zkušenosti, snad ze ztráty šesti dětí si umínil, že 
alespoň svým synům dopřeje takové vzdělání, které on nemohl 
nikdy dokončit. Jeho příjmy však nestačily ani na obživu rodiny. 
Finanční nouze se podepsala na Rybově psychickém i fyzickém 
stavu. Pronásledovaly ho náklady na studia synů, nepochopení 
veřejnosti, a především neustálá touha po hudbě. Ta jediná ho 
držela nad vodou v těžkých chvílích. Den před smrtí se rozhádal 
s místním farářem, který odmítl opravit rozladěné varhany, na 
něž Ryba hrával. Pro jeho absolutní sluch i psychiku to byla patrně 
poslední kapka do přetékajícího poháru. 

Není sice přesně jisté, co stálo za jeho konečným rozhodnutím, 
ale zoufalství nad životní situací a deprese, umocněné četbou 
Senecovy filozofie, pravděpodobně zvítězily nad neutuchající 
láskou k hudbě. Jakub Jan Ryba si vzal život 8. dubna 1815 a jako 
sebevrah byl bez církevnho obřadu pohřben na bývalém morovém 
hřbitově. Teprve po čtyřiceti letech směl být pochován na kato-
lickém hřbitově rožmitálském. Nadčasového skladatele a místo 
jeho smrti dnes připomíná kamenná mohyla z roku 1933, která 
rozhodně stojí za návštěvu.

Simona Wieserová

Fiktivní portrét Jakuba Jana Ryby

Mohyla u obce Voltuš
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 zknižní tipy
  SLÁVA A PÁD PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ
Jan Bauer

Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II. a konečně 
Václav III., to jsou jména nejslavnějších králů přemyslovské dynas-

tie, kteří byli faktickými 
budovateli českého státu. 
Zatímco jejich předchůdci 
počínaje prvním pokřtě-
ným českým knížetem 
Bořivojem se rozdílnou 
mírou zasloužili o jeho 
základy, vyjmenovaní 
dědiční králové rozhod-
ným způsobem vstoupili 
do evropské historie a vý-
znamně se na ní podíleli. 
Jejich životní osudy byly 
často velmi dramatické, 

okamžiky slávy a moci se střídaly s osudovými pády. Zkušený 
autor literatury faktu Jan Bauer se při líčení královských osudů 
nevyhýbá ani soukromí panovníků a představuje je jako muže 
s masa a kosti, plné často protichůdných vášní, a odhaluje jejich 
nepříliš známé třinácté komnaty.
cena: 249 Kč
www.brana-knihy.cz

  ZLATÁ KNIHA ČESKÝCH POHÁDEK
říkadel, básniček a hádanek
Marta Knauerová

V téhle knížce pohádek, kdo by to byl děti řek, potkali se mezi 
listy rytíř, král i Kašpárek. Nechybí v ní Otesánek, co má břicho 

jako džbánek, slepička, co 
s trochou vody, spěchá po-
moct kohoutkovi. V téhle 
knížce, to se ví, nechybí 
drak trojhlavý! Neobyčejně 
pohádková, bohatě ilustro-
vaná kniha plná příběhů 
a fantazie obsahuje krátké 
i delší pohádky, básničky, 
hádanky i říkadla, které se 
v mnoha podobách vyprá-
vějí v našich domovech už 

od nepaměti. Přináší nám krásné chvilky, kdy se můžeme za-
chumlat pod peřinu, poslouchat vyprávění, číst si nebo si jen tak 
knihu stránku po stránce prohlížet a pohádkově snít.
cena: 590 Kč
www.albatrosmedia.cz

  PODIVUHODNÁ ODHALENÍ  
ARTURA PEPPERA
Patricková Phaedra

Devětašedesátiletý Artur Pepper vede jednotvárný život. Vstává 
přesně v 7.30, docela stejně jako v dobách, kdy ještě žila jeho 

manželka Miriam. Ob-
lékne si vždy tytéž šedé 
kalhoty a pletenou vestu 
barvy hořčice, zalije kap-
radinu Frederiku a zamíří 
na zahrádku. Jenže v den 
prvního výročí Miriami-
ny smrti se cosi změní. 
Při třídění jejích věcí 
Artur nachází nápadný 
zlatý náramek s přívěs-
ky, který nikdy neviděl. 
Následuje překvapivá 
a nezapomenutelná 
od sea, která ho zavádí 

přes Londýn do Paříže a daleké Indie. Podniká epickou výpravu 
za pravdou o utajovaném životě vlastní ženy v dobách, než se 
poznali – cestu, při níž na těch nejméně očekávaných místech 
nalézá naději, útěchu i poznání sebe sama.
cena: 299 Kč
www.kniha.cz

  NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA
Jan Hocek, 2. vydání

Prostřednictvím této knihy vás zveme do nejhezčích oblastí celého 
světa, které lze projít pěšky. Spolu s autorem budete prožívat 

dobrodružství v kraji pl-
ném medvědů, stoupat 
k nejvyšší hoře světa, 
putovat tropickými pra-
lesy, či zdolávat aktivní 
vulkány. Na více než třech 
stovkách profesionálních 
fotografií můžete obdivo-
vat pestrost a krásu nej-
zapadlejších koutů naší 
planety, které civilizace 
dosud nestačila zničit. 
Kromě autentických zá-
žitků se dozvíte spoustu 

informací o přírodě, historii a místních zajímavostech. Pro ty, kteří 
by se chtěli nechat inspirovat k podobným cestám, nechybí ani 
praktické rady či stručné popisy jednotlivých tras.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz
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guide
Pojďte s námi ukázat 
turistům Prahu! 
Staňte se průvodcem/kyní!
Prague City Tourism otevírá kurzy pro průvodce 
Prahou a průvodce cestovního ruchu. 
Počet míst je omezen, tak neváhejte a přihlaste se. 
Začínáme v lednu 2018. 

Pro více informací pište 
na adresu studijni@prague.eu 
nebo volejte na +420 221 714 125.

Praguecitytourism.cz



 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 PROSINCI 2017

2. 12. / SO
PRAŽSKÉ ŠPITÁLY A JAK SE DŘÍVE LÉČILO I.   Z různých ty-
pů zařízení, ve kterých od příchodu křesťanství do našich zemí 
nacházeli útulek také nemocní, hrály až do josefínských refo-
rem nejdůležitější roli takzvané špitály. Právě špitály, zřizované 
především při klášterech, byly předchůdci dnešních nemocnic 
a původně poskytovaly všeobecnou péči cestujícím, později pout-
níkům ke svatým místům křesťanstva. Na vycházce bude naším 
cílem seznámit se s historií těchto institucí, s jejich fungováním 
i se způsoby léčby, které v nich byly uplatňovány. Během cesty 
si budeme povídat o špitále týnském nebo špitále křížovníků. 
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 
(%). PharmDr. Lucie Kotlářová
PRAŽSKÉ ŠPITÁLY A JAK SE DŘÍVE LÉČILO II.   V odpolední 
vycházce se zaměříme tentokrát na prostředí Malé Strany. PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu 
do kostela sv. Mikuláše v horní části Malostranského náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). PharmDr. Lucie Kotlářová
CLAM-GALLASŮV PALÁC.   Prohlídka jednoho z nejkrásnějších 
pražských barokních paláců, který byl vybudován pro neapolského 
místokrále Jana Václava Gallase, a od roku 1747 se stal hlavní 
rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. Během prohlídky vstoupíme 
nejen na nádvoří, ale vystoupáme i do vyšších pater a prohléd-
neme si reprezentační sály. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 před vchodem do paláce (z ulice Husova 20/158, 
Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

ADVENT V DOLNÍCH POČERNICÍCH.   Během vycházky Dolní-
mi Počernicemi zavítáme na hráz Velkého počernického rybníka 
a dozvíme se, čemu se říká „broukárna“. Necháme se okouzlit 
vánoční atmosférou v době adventu a zájemci budou následně 
moci využít bohatý program v zámeckém parku v rámci akce 
„Mikulášská nadílka“ (vánoční jarmark, zabíjačkové hody, živý 
betlém a pivovarské ledové sklepy). Začátek akce ve 14:00 na že-
lezniční zastávce „Praha-Dolní Počernice“ po příjezdu vlaku, který 
odjíždí z „Prahy-Masarykova nádraží“ ve 13:38. Cena 120/80 Kč 
(%). Bc. Monika Koblihová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. 
Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středo-
věké síně i novodobé reprezentační sály radnice a nakoukneme 
i do útrob mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme figury 
apoštolů. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakon-
číme pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém ro-
mánsko-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. Bc. Antonín Baloun

3. 12. / NE
ARCHITEKT IGNÁC ULLMANN A ČESKÁ NOVORENESANCE. 
Při projektování reprezentativních budov kulturních, finančních 
i školních institucí ve 2. polovině 19. století převládl v Praze no-
vorenesanční sloh a jeho počátky jsou v hlavním městě spjaty 
právě s osobností I. Ullmanna. Při vycházce se zastavíme u budov 
v historickém centru, které jsou dílem tohoto architekta, od je-
hož úmrtí letos uplynulo 120 let - bývalé Prozatímní divadlo, 
Lažanského palác, Česká spořitelna (ČAV), Vyšší dívčí škola, Čes-
ká technika. Začátek akce v 10:00 před vchodem do historické 
budovy Národního divadla z Národní třídy. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová
STAROMĚSTSKÝ UNGELT.   Vycházka s výkladem o historic-
kém objektu, nacházejícím se mezi Týnskou a Štupartskou ulici 
na Starém Městě pražském. Poznáme zajímavou historii původně 
opevněného kupeckého dvora, který se ve středověku stal praž-
ským střediskem mezinárodního obchodu. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před kostelem Sv. Jakuba v ulici 
Malá Štupartská. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
ŽIŽKOVEM PO STEZCE PŘI ÚPATÍ VÍTKOVA.   Do nejstarší části 
Žižkova nevstoupíme Husitskou ulicí, ale budeme toto území 
poznávat ze stezky vybudované místo bývalé jednokolejové 
Vítkovské železniční trati, díky které se nám naskytnou pohledy 
na Žižkov z neobvyklých stran chátrajících pavlačí, zřícenin dvorků 
i zahrad, ale i pohledy na novou výstavbu nebo původní zrekon-
struovanou zástavbu. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. 
č. 5, 9, 15, 26 „Husinecká“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
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a obchodní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Společ-
nost obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena 
obvykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti všichni zde zanechali 
nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující 
tuto část pražské památkové rezervace doposud. Tentokrát si bu-
deme povídat o prastarém kostele sv. Klimenta, neopomeneme 
ani na zdejší pověsti a na dobrodružství Vontů. Připomeneme si 
významné vodní stavby a proměnu pravého břehu Vltavy. Vycház-
ku zakončíme u historické budovy bývalého Vávrova mlýna (dnes 
Poštovní muzeum) a sousední zrekonstruované Novomlýnské 
vodárenské věže, kde se nyní nachází nová expozice věnovaná 
pražským požárům a historii hasičů. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Petrském náměstí. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka 
ŠROBÁROVA SBÍRKA V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU. 
Zrekonstruovaná 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 Šro-
bára. 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 pokud počasí do-
volí, vyjedeme na střechu budovy, kde je nově upravená střešní 
zahrada, nabízející jedinečný výhled na Prahu. Prohlídka odbor-
ných 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. 
Mgr. Daniel Rejman

10. 12. / NE
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.   Akce pro děti. 
Více informací na konci programu!
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budo-
vy 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
PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU PO DVOŘÁKOVO 
NÁBŘEŽÍ.   Opakování zrušené říjnové vycházky! Vycházka nás 
provede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných 
budov a památek, o jejichž pestré historii si budeme vyprávět. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 14 „Těšnov“. Cena 
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

4. 12. / PO
STRAHOVSKÁ KNIHOVNA.   Prohlídka historických sálů Stra-
hovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů 
Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Strahovskou 
knihovnou na Strahovském nádvoří. Jednotné vstupné 200 Kč/
za osobu. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 
ZIKMUND LUCEMBURSKÝ, CÍSAŘ SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ - PŘED-
NÁŠKA. V povědomí mnoha Čechů je Zikmund Lucemburský stále 
ještě „liška ryšavá“, avšak někteří již tuší, že je oprávněně řazen 
mezi nejvýznamnější panovníky, kteří stáli v  čele Svaté říše 
římské. Připomeneme si životní osudy krále Zikmunda i některé 
významné události doby jeho vlády. 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

7. 12. / ČT
LUCIE, AMBROŽ, BARBORA A TI DRUZÍ VE VÁNOČNÍ PRAZE. 
Vánoce nejsou jen jesličky, ale také mnoho světců, kteří jsou 
tradičně spojováni s adventním časem: sv. Mikuláš, sv. Barbora, 
sv. Dorota a jiní. Pojďte se projít adventními ulicemi, vstupte 
do zšeřelých kostelů a udělejte si čas na zastavení u objektů, soch 
či maleb, které tyto světce připomínají nebo zobrazují. Objevíme 
některé zajímavé souvislosti mezi lidovou tradicí a domnělými 
či skutečnými osudy těchto světců zmiňovanými v křesťanských 
legendách, seznámíme se s jejich ikonografií, postojíme před díly 
velkých umělců. Začátek akce v 17:00 před kostelem sv. Mikuláše 
na horním Malostranském náměstí (Praha 1, Malá Strana). Cena 
120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová

9. 12. / SO
NÁRODNÍ DIVADLO.   Komentovaná prohlídka vybraných pro-
stor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, 
do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
prohlídky v 9:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Milada Racková
NORDIC WALKING: Z ĎÁBLIC DO ZIMNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY 
V TROJI.   Ďáblický háj je vyhledávaným sportovním a výletním 
místem. Na obhlídku vyrazíme od pahorku u hvězdárny, který je 
místem s mimořádným výhledem. Cesta do Botanické zahrady 
vede přes Čimický háj a přes přírodní památku Velká skála. Ce-
loročně je velkým lákadlem sbírka zimovzdorných kaktusů v ex-
pozici Severoamerická polopoušť. Nejkrásnější výhled na celou 
Prahu a Trojský zámek se zahradou se nám naskytne z kamenné 
terasy u kaple sv. Kláry. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu 
č. 103, č. 348 „Ďáblický hřbitov“ (autobusy jedou od stanice metra 
C „Ládví“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ II.   Na vycházce si představíme druhou 
část jedné z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes od-
ráží průběh událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou 

14  pozvánka Prague City Tourism



15. 12. / PÁ
ADVENTNÍ SETKÁNÍ U JEZULÁTKA.   Kostel P. Marie Vítězné je 
pozoruhodný nejen jako první barokní sakrální stavba v Praze, ale 
i okolnostmi svého druhého zasvěcení či obrazy Petra Brandla. 
Především však světově proslulou soškou malého Ježíška, na níž 
se v předvánočním čase zvláště zaměříme - zmíníme její historii, 
pověsti, rituál jejího oblékání a navštívíme její malé muzeum. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do kostela (ul. Karmelitská, zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Hellicho-
va“). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

16. 12. / SO
ZA TAJEMSTVÍM PRAŽSKÉ ČERTOVKY.   Akce pro děti. Více 
informací najdete na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO.   Komentovaná prohlídka vybraných pro-
stor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, 
do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
prohlídky v 9:00 (český jazyk), 9:30 (prohlídka v anglickém jazyce) 
a v 10:00 (český jazyk) ve slavnostním vestibulu historické bu-
dovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky 
v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
BRANICKÝ INDUSTRIÁL.   Opakování zrušené říjnové vycházky! 
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 
v 10:00 na zastávce tramvají „Nádraží Braník“ (ve směru do Mod-
řan). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ.   Poznejte s námi tuto městskou 
čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných 
památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, 
které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového světa a neo-
pomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová 
POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Prohlídka areálu (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 Lo-
retánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Ale-
xandra Škrlandová
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

17. 12. / NE
MUZEUM BEDŘICHA SMETANY.   Pojďte s námi strávit část zim-
ního dopoledne do zajímavé expozice Muzea Bedřicha Smetany, 

11. 12. / PO
SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS.   Výstava Světlo 
v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené v Jíz-
dárně Pražského hradu představí 520 obrazů od 78 autorů, zapůj-
čených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně 
Národní galerie v Praze. Vystavená díla reprezentují impresionis-
mus v jeho různých vývojových fázích. Cílem výstavy je ukázat čes-
ký impresionismus v celé jeho velikosti a rozmanitosti. Návštěvníci 
uvidí například díla Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Joži 
Uprky, Maxe Švabinského, Jana Preislera či Václava Radimského. 
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 PROHLÍD-
KU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce 
v 15:00 u pokladny Jízdárny Pražského hradu (ulice U Prašného 
mostu, nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Jednotná 
cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová
PO STOPÁCH DAVIDA ČERNÉHO.   Praha je nejen městem mnoha 
zajímavých staveb, ale také krásných soch. S některými z nich se 
však část obyvatel města dosud úplně nesžila. Patří k nim bezpo-
chyby i odvážné sochařské realizace Davida Černého. Na několik 
z nich se podíváme při procházce Prahou. Začátek v 15:30 před 
Lobkovickým palácem ve Vlašské ulici, Praha 1 (budova velvy-
slanectví Spolkové republiky Německo). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

12. 12. / ÚT
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV.   Zuřivý reportér E. E. Kisch 
hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Sta-
rého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, 
měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce 
zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat další staroměst-
ské průchody. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
na Malém náměstí před domem č. 11. Cena 120/80 Kč (%). Pavla 
Lešovská

14. 12. / ČT
LETEM SVĚTEM ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ ARCHITEKTU-
RY II. V MODERNÍM PROUDU – PŘEDNÁŠKA.   (architektura 
meziválečného období). Po vzniku samostatného státu prochází 
architektura vývojem od národního dekorativismu přes moderní 
klasicismus, až se zařazuje do moderního evropského proudu kon-
struktivismu a funkcionalismu. Připomeneme si nejvýznamnější 
realizace Josefa Gočára a Pavla Janáka. Ukážeme si díla Ladisla-
va Žáka, Ludvíka Kysely, Františka Zelenky a dalších architektů. 
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. Sta-
nislava Micková
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POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na náměstí 
Republiky před OD Kotva. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kra-
tochvílová

22. 12. / PÁ
ZA PRAŽSKÝMI STRAŠIDLY.   Akce vhodná pro rodiny s dětmi. 
Více informací na konci programu! 

23. 12. / SO
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlíd-
ka v  anglickém jazyce. Začátek akce ve  20:00 před věží 
objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
250 Kč. Josefina Jelínková

27. 12. / ST
KOSTEL SV. MATĚJE A VILOVÁ OSADA NA BABĚ.   Na vycházce 
si budeme povídat o kostelu sv. Matěje, který se nachází v maleb-
né poloze na okraji ostrohu vysoko nad Šáreckým údolím. Jeho 
dnešní barokní podoba pochází z r. 1771. Tradice poutí zde však 
vznikla již v roce 1595 a tradice známých perníkových betlémů 
vystavovaných v době Vánoc se datuje od roku 1972. Ukážeme si 
zdejší originální jesličky a následně vyrazíme k funkcionalistické 
vilové kolonii na Babě. Podnětem pro její výstavbu byla plánova-
ná výstava moderního umění, která se měla uskutečnit v Praze 
v roce 1932. Soubor 33 domů postavených v jednotném stylu, 
za velmi krátký čas a na atraktivním místě s výhledem na Prahu 
u nás nemá obdoby. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu 
„U Matěje“ (autobus č. 131 jede od stanice metra A „Hradčanská“). 
Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová 

28. 12. / ČT
ZE ZADNÍ TŘEBANĚ NA KARLŠTEJN.   Vánoční vycházka nás 
povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce 
Karlštejn. Otevře se nám malebný výhled na krajinu, kudy projíž-
děly královské průvody i nepřátelská vojska, a hrad Karlštejn se 
před námi vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhra-
dí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme 
nejen betlémy pečené, tepané ale i mechanické. Pěší trasa cca 
4 km. Začátek akce v 11:00 na železniční stanici „Zadní Třebaň“ 
po příjezdu vlaku (jede ze stanice „Prahy-Hl. nádraží“ v 10:07). 
Cena 120/80 Kč (%) + pro zájemce vstupné do Muzea betlémů 
50/30 Kč. Pavla Lešovská
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 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

s výkladem o významu, tvorbě i pohnutém osobním životě tohoto 
hudebního génia. Začátek akce v 10:00 před vchodem do mu-
zea na Novotného lávce. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 
120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do muzea 
50/30 Kč. Eva Sokolová
NÁRODNÍ DIVADLO.   Komentovaná prohlídka vybraných pro-
stor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, 
do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
prohlídky ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, 
vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Milada Racková
KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM.   Za-
jímavá barokní stavba kostela, zdobícího Staroměstské náměstí, 
má neméně zajímavou historii. O minulosti, architektonických 
detailech a umělecké výzdobě si budeme vyprávět při návštěvě 
interiéru jedné z nejvýznamnějších pražských svatyní. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela 
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková
VÁNOČNÍ KONCERT NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI.   Přijměte 
vánoční dárek od Prague City Tourism a zpříjemněte si sváteční 
čas poslechem tradičních i méně známých vánočních skladeb 
v kouzelné atmosféře Jiříkovy síně Staroměstské radnice v Pra-
ze. Repertoár v podání profesionálního smyčcového kvarteta 
Unique Quartet v doprovodu klavíru a pěveckého dua navodí 
tu pravou sváteční náladu. Účastníkům koncertu bude před 
zahájením vystoupení umožněn volný vstup do všech 
reprezentačních sálů historické radnice (sály budou 
otevřeny vždy 30 minut před začátkem koncertu). PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 70 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek koncertů v 17:00 a 19:00 
ve druhém patře radnice. Jednotná cena 190 Kč.

18. 12. / PO
SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS.   Opakování 
vycházky z 11. 12. 2017! POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZER-
VU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU 
PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 15:00 u pokladny Jízdárny 
Pražského hradu (ulice U Prašného mostu, nejbližší zastávka 
tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Jednotná cena 160 Kč. Monika 
Švec Sybolová

19. 12. / ÚT
SALÓNY LÁSKY STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.   Na vycházce 
projdeme uličkami Starého Města a ukážeme si, kde se nachá-
zely slavné nevěstince a místní „špeluňky“. Dozvíme se, kde byly 
v Praze podniky Batalión, Tunel, U Lojzíčka nebo Žbluňk. Povíme 
si, která nevěstka obloudila samotného arcivévodu Karla, kam 
chodívával voják Švejk nebo kdo vyučoval nesmělé studenty lásce. 
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hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč.
STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ.   Tradiční sil-
vestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se 
podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. 
Vhodné pro rodiny s dětmi! POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. 
č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Mo-
nika Koblihová

  VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V PROSINCI 2017

10. 12. / 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 vě-
domostní 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 Turistické-
ho informačního centra PCT na  Staroměstské radnici. Cena 
120/80 Kč (%). (průvodci PCT) 

16. 12. / SO
ZA TAJEMSTVÍM PRAŽSKÉ ČERTOVKY.   Pojďte s námi brouzdat 
předvánoční Kampou! Povíme si, odkud se vůbec vzal název dří-
vějšího ostrova, i odkud má své jméno slavná Čertovka. Ukážeme 
si, co zbylo ze zdejších mlýnských kol, i kde bychom hledali sídlo 
Řádu maltézských rytířů. Neopomene ani na zdejší vodnické his-
torky! 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 Malostran-
ské mostecké věže (ze strany Mostecké ulice). Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

22. 12. / PÁ
ZA PRAŽSKÝMI STRAŠIDLY.   Pojďte se trochu bát a trochu smát 
při procházce za strašidly, která se prý objevovala v centru Prahy. 
A že jich nebylo málo na cestě od Karlova mostu až ke kostelu sv. 
Jakuba! Kromě strašidel si budeme povídat také o tom, z čeho 
vlastně je postavený Karlův most, že nám přečkal bez úhony mno-
hé povodně. Dále jak Terezka prošustrovala jmění, proč mistr Ha-
nuš zastavil pražský orloj, co se stalo s nafrněnými sestrami, a jak 
skončil zloděj, který chtěl okrást Pannu Marii v kostele. Vhodné 
pro rodiny s dětmi! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, 
Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

29. 12. / PÁ
SLOVANSKÝ BETLÉM V  KOSTELE SV. ANTONÍNA V  HOLE-
ŠOVICÍCH.   Neogotický kostel sv. Antonína Paduánského 
na Strossmayerově náměstí jistě každý alespoň od pohledu zná. 
Ne každý ale ví, že o Vánocích ho krášlí i Slovanský betlém, který 
byl ve 20. letech zakoupený právě pro tento chrám. Přijďte si po-
slechnout příběh jesliček a pokochat se jejich krásou! Začátek akce 
ve 14:00 před vchodem do kostela na Strossmayerově náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 

30. 12. / SO
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 diva-
dla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Bc. Dagmar 
Vávrová Čermáková
OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ.   Vydejte se s námi 
poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné 
ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto 
budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného krá-
lovství Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených 
států amerických. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč 
(%). Marcela Smrčinová
VYŠEHRADSKÁ VÁNOČNÍ VYCHÁZKA.   Pojďte s námi poznávat 
nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme 
si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyše-
hradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! 
- omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány 
(první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). 
Marcela Smrčinová
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

31. 12. / NE
SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Akce pro děti. 
Více informací na konci programu!
SILVESTROVSKÁ PROHLÍDKA ZLATÉ KAPLIČKY.   Pojďte s ná-
mi strávit silvestrovské dopoledne v Národním divadle! Celková 
prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k je-
ho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek prohlídky v českém jazyce v 9:00 
(JUDr.  Hana Barešová), v  anglickém jazyce v  9:30 (Ing.  Jitka 
Honsigová) ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
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31. 12. / NE
STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ.   Tradiční sil-
vestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se 
podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. 
Vhodné pro rodiny s dětmi! POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. 
č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). (prů-
vodce PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve  skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo 
neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti  

31. 12 / NE
SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Na dě-
ti 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 his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
(průvodce PCT) 
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  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí
  denně 10:00 - 18:00
  24. – 26. 12. (zavřeno), 31. 12. (zavřeno), 1. 1. 2018 (zavřeno)

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1

Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00
  24. 12. (8:00 – 16:00), 25. 12. (8:00 – 17:00), 26. 12. (8:00 – 
19:00), 31. 12. 8:00 – 16:00, 1. 1. 2018 10:00 – 20:00

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2

Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00
  24. 12. - 26. 12 ZAVŘENO, 31. 12. ZAVŘENO, 1. 1. 2018 
ZAVŘENO

  RECEPCE PCT 
ARBESOVO NÁMĚSTÍ

Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
  23. – 26. 12. ZAVŘENO, 27. 12. – 28. 12. (8:00 – 17:00), 29. 12. 
(8:00 – 16:00), 30. 12. 2017 – 1. 1. 2018 ZAVŘENO

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

�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 775 443 438.

  KURZ PRŮVODCE PRAHOU 
A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce 
o  průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy průvodců Prahou 
i cestovního ruchu.
Kurzy budou otevřeny od 9. ledna 2018. Přihlašování je mož-
né do 20. prosince 2017. Více informací najdete na http://
www.praguecitytourism.cz; studijni@prague.eu nebo na tel.: 
221 714 125

  KOLEDY ZE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
Vánoční čas připomenou i trubači Prague City Tourism na Staro-
městské radnici. Každou předvánoční prosincovou neděli po pře-
hlídce apoštolů od 15:00 do 20:00 hodin zazní z oken radnice 
trojice českých i zahraničních vánočních koled, které v období 
svátků nahradí tradiční radniční fanfáru.

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 zru-
šení 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 prosinec bude zahájen v pondělí 27. 
listopadu 2017 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních 
centrech PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na měsíc leden 2018 bude zahájen v úterý 
19. prosince 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
  24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 26. 12. (11:00 – 
17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00), 1. 1. 2018 (12:00 – 18:00)

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město
  denně 9:00 - 19:00
  24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 26. 12. (11:00 – 
17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00), 1. 1. 2018 (12:00 – 18:00)
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OD / FROM 8. 12. 2017
NÁPRSTKOVO MUZEUM
BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ 1
PRAHA 1 
www.nm.cz

VÝSTAVA / EXHIBITION INDIANSVÝSTATAT VAVA AVAV / EXHIBITION INDIANSINDIANI



 změstské části
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – OBBOR 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

        

  INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3 
Milešovská 1, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 232 464 
www.praha3.cz

V Informačním centru jsme ve spolupráci s panem Jiřím Hůlou 
z Archivu výtvarného umění otevřeli mini knihovnu výtvarné-
ho umění a významných osobností. Návštěvníci Infocentra mohou 
využít knihovnu, posedět, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

VÝSTAVY
Martin Velíšek | Galerie Toyen | od 4. 12. do 30. 1. 2018, vstup 
zdarma

POŘADY
05., 12. a 19. 12. | 09.00–12.00 | Poradenské centrum 
živnostenského odboru – činnost a služby zde poskytované 
budou zajištovány pracovníky živnostenského odboru, a to každé 
úterý v čase od 9.00 do 12.00. Zájemcům o vstup do podnikání 
zde budou poskytovány zejména informace ve vztahu k základní 
orientaci z problematiky živnostenského podnikání, dokladování 
odborných způsobilostí a další. Poradenské centrum je určeno pri-
márně a pouze k poskytování informací o podnikání, tedy není zde 
možno učinit ohlášení živností, ohlášení změny či podat žádost.
07., 14. a 21. 12. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro seniory 
– poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, dů-
chodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, 
zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních 
jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.
05. 12. | 18.00 | Žižkovské rozhovory s Martinem Severou – 
dovolujeme si Vás pozvat na další z cyklu komponovaných večerů 
moderovaný panem Martinem Severou. Přivítáme vzácného hosta 
prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc.
07. 12. | 18.00 | Filmová projekce* – Masaryk – prožil život 
bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala 
nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou 
úředníka, diplomata. Dramatický příběh, věnovaný osudům vel-
vyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana 
Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. 
Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kte-
rou tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat světové 
mocnosti na stranu Československa.

12. 12. | 10.00 | Vlastivědná vycházka * – Baroko na Pra-
ze 3 | sraz před kostelem sv. Rocha
13. 12. | 17.00 | Kongo – cestovatelská přednáška – před-
nášející: Tomáš Kubeš. Kongo – extrémní expedice do země, které 
se mnozí bojí, ale to co nabízí je to nejlepší v Africe. Pro mnohé je 
peklem, ale pro jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales, pyg-
mejové, Okapi, zlaté doly, vodopády, sopky, řeka Kongo, tajemní 
obyvatelé, lidské mraveniště a nebezpečná Kinhassa. Jednoduše 
pohled do země obestřené tajemstvím a mnoha protiklady. Jinde 
se již nedá najít taková exotika a extrém, který se v mnohém 
podobá době velkých cestovatel. Skutečná tvář Afriky.
18. 12. | 18.00 | Scénické čtení – „Zastřihávání křídel“ 
– z povídkové knihy Venduly Pačesové, v režii Olgy Struskové 
vystoupí Miluše Bittnerová, hudební doprovod Saša Niklíčková 
(heligonka)
21. 12. | 18.00 | Filmová projekce* – Druhá strana naděje 
– stárnoucí podomní obchodník s košilemi Wikström dělá velké 
rozhodnutí: opustit svoji ženu alkoholičku i uvadající živnost | 
Aerofilms
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné 
vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce 
a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou 
k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prv-
ního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme 
za pochopení.

AKCE MČ PRAHA 3
01. 12. – 30. 1. 2018 bude v prostorách Infocentra vysta-
ven Tradiční ŽIŽKOVSKÝ BETLÉM, který jsme ve spolupráci se 
studenty SUPŠ a profesorem Richardem Peškem rozšířili o další 
figurky a panorama domu

15. 12. | 20.00 | Adventní koncert v Kostele Nejsvětějšího 
srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad – vystoupí Václav 
Hudeček (housle), Markéta Stivínová (flétna), Miroslav Vilímec 
(housle) a ORCHESTR MUSICA LUCIS PRAGA. Program: Bach, 
Vivaldi, Telemann, Corelli, Janáček, Šostakovič
16. 12. | 11.00 | Adventní rybí polévka – sváteční polévku 
nachystá starostka spolu s kuchařkami v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 
a podávat ji bude společně s členy rady městské části | zdarma
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 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KULTURY

  KC VOZOVNA
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 510 796
e-mail: kcvozovna@zatrojku.cz
www.zatrojku.cz

02. 12. | 14.00–16.00 | Benefiční bazárek v Atriu – dob-
ročinný bazar hraček, oblečení a knih. Výtěžkem pomůžeme 
vybavit dětskou hernu Azylového domu v Horních Počernicích 
(www.skphopo.cz). Prodávat se bude zboží, které darovaly děti 
z mateřských škol z Vinohrad a Žižkova. Na tuto akci navazuje 
Mikulášská už od 15.00, kdy dorazí klaun a také varhaník Michal 
Šupák. Od 14.00 do 16.00 bude vstup zdarma. Od 16.00 bude 
program zpoplatněn 150 Kč za dítě včetně mikulášského balíčku, 
maximální kapacita je 25 dětí. Rezervace předem nutná včetně 
zpovědnice hříchů a nahlášení jména a věku dítěte | POZOR! tato 
akce se koná v prostoru Atria na Žižkově v ulici Čajkovského 12
02. 12. | 15.00–18.00 | Mikulášská v Atriu – přijďte k nám 
na veselou Mikulášskou do Atria. Uvítá vás klaun, ale také veselé 
známé melodie z filmů v podání skvělého klavíristy, varhaníka a 
skladatele Michala Šupáka, a to na klavír i na varhany v naší kapli 
(15.00–16.30). V 16.30 přijde Mikuláš spolu s čertem a andělem. 
Maximální kapacita je 25 dětí. Úvodní část s klaunem bude pro-
bíhat ve foyer a v kapli, půjde spíše o volnou zábavu, klaun má 
pro děti připraveno nejedno překvapení! Od 16.30 budou děti 
s doprovodem usazeny v sále | pořádá Za Trojku, vstup 150 Kč za 
dítě včetně mikulášského balíčku. Rezervace předem nutná včetně 
zpovědnice hříchů a nahlášení jména a věku dítěte | POZOR! tato 
akce se koná v prostoru Atria na Žižkově v ulici Čajkovského 12
03. 12. | 15.00–18.00 | Mikulášská ve Vozovně – přijďte 
k nám na veselou Mikulášskou do Vozovny. Uvítá vás klaun 
(15.00–16.30). V 16.30 přijde Mikuláš spolu s čertem a andělem. 
Maximální kapacita 25 dětí. Úvodní část s klaunem bude probíhat 
ve foyer a v dětském koutku, půjde spíše o volnou zábavu, klaun 
má pro děti připraveno nejedno překvapení! Od 16.30 budou 
děti s doprovodem usazeny v sále, kde bude probíhat samotná 
nadílka pro všechny děti | pořádá Za Trojku, vstup 150 Kč za dítě 
včetně mikulášského balíčku. Rezervace předem nutná včetně 
zpovědnice hříchů a nahlášení jména a věku dítěte.
05. 12. | 15.00–18.00 | Mikulášská ve Vozovně – přijďte 
k nám na veselou Mikulášskou do Vozovny. Uvítá vás klaun 
(15.00–16.30). V 16.30 přijde Mikuláš spolu s čertem a andělem. 
Maximální kapacita 25 dětí. Úvodní část s klaunem bude probíhat 
ve foyer a v dětském koutku, půjde spíše o volnou zábavu, klaun 
má pro děti připraveno nejedno překvapení! Od 16.30 budou děti 
s doprovodem usazeny v sále | pořádá Za Trojku, vstup 150 Kč za 
dítě včetně Mikulášského balíčku. Rezervace předem nutná včetně 
zpovědnice hříchů a nahlášení jména a věku dítěte.

06. 12. | 10.30 | Princezna na hrášku – LouDkové divadélko. 
Loutkové divadlo pro děti všeho předškolního věku + 1. stupeň 
ZŠ. Představení odehrají členové sdružení Remedium | pořádá 
Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma.
06. 12. | 17.00 | Vánoční harfová princezna s hosty – směs 
vánočních písní a koled. Účinkují: Roxana Stirská na harfu a Josef 
Ťupa na violoncello | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma. Rezervace nutná.
07. 12. | 10.00–11.00 | Kočárem do Vozovny – veselý dětský 
klub pro nejmladší návštěvníky Vozovny a jejich rodiče. Učíme 
se říkanky, hrajeme si na zvířátka, zpíváme, tančíme, čteme si, 
malujeme a skotačíme. Vhodné pro batolata od 18 měsíců do 3 
let | pořádá Za Trojku, vstupné 60 Kč za dítě, doprovod zdarma.
07. 12. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 1: Děti 
s doprovodem – klub deskových her, ve kterém se pravidelně 
setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. Ti jsou rozděleni do 
3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených lektorů, kteří pomáhají 
s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. Skupina 1 je určena 
dětem do 10 let a jejich doprovodu, hrají se jednoduché a zábavné 
deskovky | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč dítě, senior 20 Kč.
09. 12. | 16.00 | Divadlo Toy Machine: Betlém – loutkovo-
-hudební pohádka pro celou rodinu. Každý ten příběh jistě znáte, 
už se tady vypráví přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, 
kdy se ten zázrak stal. Jak to s Ježíškem dopadlo, se můžete po-
dívat v našem hudebně-loutkovém Betlémě. Pohádka je vhodná 
pro děti od 3 let a jejich rodiče | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
10. 12. | 15.00 | Vánoční zvyky a tradice – program urče-
ný pro rodiče s dětmi, vystoupí Smíšený sbor Josefa Vycpálka a 
sólisté. Vánoční říkadla a koledy, interaktivní hudební hra. Pro 
děti od 3 let | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma. 
Rezervace nutná.
11. 12. | 15.00–16.30 a 16.30–18.00 | Dílna se Sofií: Zdo-
bíme vánoční stromeček – děti budou vyrábět kombinovanou 
technikou vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů. Každé dítě 
si odnese jednu ozdobu domů a jednu pověsí na vánoční strom 
ve Vozovně. Vhodné pro děti od 4 let i dospělé | pořádá Za Trojku, 
vstup 80 Kč.
12. 12. | 17.00 | Loutky bez hranic: Vánoční svatba sněhulá-
ka Karla – dobrodružná loutková pohádka s vánočním koncem. 
Co se děje na vánočním stromku dříve, než se rozsvítí, a když se 
nikdo nedívá? Například ozdoba z foukaného skla sněhulák Karel 
se musí oženit, ale nevěsta Evička visí na druhé straně stromku. 
Co s tím? Stihnou to?. Vhodné pro děti od 4 let | pořádá Za Trojku, 
vstup 30/50 Kč
13. 12. | 16.00 | Divadlo Jedeme k vám: Jak nás vidí andě-
lé – hudební adventní program pro děti, doplněný autorskými 
písněmi a koledami. Navazuje výtvarný workshop | pořádá Odbor 
kultury MČ Praha 3, vstup zdarma. Rezervace nutná.
14. 12. | 15.00–16.30 a 16.30–18.00 | Dílna se Sofií: Zdo-
bíme vánoční stromeček – děti budou vyrábět kombinovanou 
technikou vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů. Každé dítě 
si odnese jednu ozdobu domů a jednu pověsí na vánoční strom 
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ve Vozovně. Vhodné pro děti od 4 let i dospělé | pořádá Za Trojku, 
vstup 80 Kč. Rezervace nutná.
15. 12. | 15.00 | Remedium: Adventní kruhové tancování 
– předvedeme ukázky kruhových tanců z celého světa a zveme 
diváky „do kola“ | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma. 
Rezervace nutná.
16. 12. | 16.00 | Divadlo Krasohled: Vánoční hvězda – au-
torská pohádka o Hvězdičce z vánočního stromku a jejím přání 
podívat se na svět z nebe. Hrají dvě herečky, harmonika a xylofon 
| pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
18. 12. | 16.00 | Fresh Senior: Vánoce, jak je známe a ne-
známe – přednáška. Víte, proč se slaví Vánoce? Jak vznikly? Co 
je jejich podstatou a jak byly vnímány v homogenní křesťanské 
společnosti, jak je vnímáme dnes? Vše Vám zodpoví PhDr. Val-
burga Vavřinová, Ph.D., která se specializuje na tradice svátků 
na území Čech, Moravy a Slezska a o tradicích, nejen vánočních, 
vydala několik knih a encyklopedií | pořádá Odbor kultury MČ 
Praha 3, vstup zdarma. Rezervace nutná.
19. 12. | 17.00 | Cirkus Žebřík: Jak Kašpárek zachránil Vá-
noce – Vánoční představení o čertech, andělech a lidech, hrané 
s velkým rodinným loutkovým divadlem s původními marioneta-
mi, kde nechybí vánoční cukroví, stromeček a kapr, koledy naživo 
zpívané a na opravdové nástroje hrané a ani Kašpárek. Vhodné 
pro děti od 3 let | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
20. 12. | 18.00 | Literární večer: Vánoce ať jsou hlavně vese-
lé!!! – Roark Bradford – Černošský Pán Bůh a páni Izraelité, Karel 
Čapek - Apokryf Svatá noc a Tanec sněhových vloček, František 
Skřípek a studenti Mezinárodní konzervatoře Praha Vám rozehřejí 
smíchem tvář a v duši rozsvítí vánoční zář | pořádá Odbor kultury 
MČ Praha 3, vstup zdarma. Rezervace nutná.

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ CHABRY

  CHABERSKÝ DVŮR – KULTURNÍ 
CENTRUM A KNIHOVNA

Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry 
tel.: +420 283 852 858, mobil: +420 604 976 653
e-mail: chaberskydvur@dchabry.cz; knihovna@dchabry.cz
www.dchabry.eu

  otevírací doba knihovny a předprodej vstupenek
  po zavřeno; út–čt 10.00–12.00 a 13.00–18.00; pá 8.00–12.00 
a 13.00–16.00; so 10.00–12.00 a 13.00–18.00; ne zavřeno

VÝSTAVA
Vánoční výstava betlémů   Výstava betlémů ze sbírky řezbářky 
Jarmily Haldové | od 28. 11. do 4. 1. 2018

Vánoční prodejní výstava   Výstava a prodej předmětů zhotove-
ných v terapeutických dílnách Psychiatrické nemocnice Bohnice | 

AKCE
06. 12. | 16.00–17.30 a 17.30–19.00 | Adventní svícny – 
dílna | vstupné 30 Kč, rezervace nutná
07. 12. | 18.00 | Koncert Jany Rychterové a spol. | vstupné 
70/90 Kč
12. 12. | 16.00–17.30 a 17.30–19.00 | Adventní korálkování 
– dílna | vstupné 30 Kč, rezervace nutná
13. 12. | 18.00 | Vietnam s vůní koriandru – beseda a křest 
knihy Magdalény Radostové | vstupné 30Kč
14. 12. | 19.30 | Když se zhasne – tak trochu mrazivě laděná 
vánoční komedie divadla DIVOCH | vstupné 120 Kč, Velký sál
16. 12. | 15.00 | Krkonošské pohádky – divadelní pohádka 
pro děti | vstupné 50 Kč, Velký sál

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

  DIVADLO U22
K Sokolovně 201, 104 00 Praha 22 – Uhříněves
tel.: +420 222 767 900, pokladna, mobil: +420 725 936 914 
e-mail: info@divadlo22.cz
www.divadlo22.cz

  rezervace i informace o představeních vám rádi poskytneme 
v pokladně divadla nebo na e-mailu: info@divadlou22.cz, vstupenky 
zakoupíte na: vstupenky@divadlou22.cz, www.divadlou22.cz, vstu-
penky je možné také zakoupit v internetové prodejní síti Ticketportal. 

  pokladna je otevřena po, st 17.00–19.30 , út 15.00–19.30 a vždy 
jednu hodinu před představením.

  změna programu vyhrazena
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02. 12. | 19.30 | Inflagranti s Josefem Vojtkem – charisma-
tické smyčcové trio holek ze skupiny INFLAGRANTI s doprovod-
nou skupinou a s nimi přijede jejich už „tradiční“ host, frontman 
skupiny Kabát – Josef Vojtek | vstupné 590 Kč (balkon 490 Kč)
04. 12. | 19.30 | Deštivé dny – americké drama je hrou o síle 
přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Richard Krajčo byl za 
ztvárnění role Dennyho nominován na cenu Thálie 2012, David 
Švehlík se umístil v nominaci širší | vstupné 500 Kč (balkon 450 Kč)
05. 12. | 19.30 | Hrdý Budžes – hrdinka příběhu, Helenka žáky-
ně druhé třídy základní devítileté školy. Barbora Hrzánová – cena 
THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky 
Součkové | vstupné 400 Kč
07. 12. | 19.30 | Růže pro Algernon – tragikomický příběh 
dementního muže, který chce být chytrý. Nejúspěšnější inscenace 
spolku Kašpar | vstupné 390 Kč (balkon 350 Kč)
09. 12. | 10.30 | Indiáni ze šuplíku – napínavý příběh o třech 
dospělých kamarádech, kteří se odváží vrátit do časů dětství 
a stanou se opět statečnými indiány z kmene Apačů. Také jste 
někdy bojovali s luky a šípy, krotili koně, sbírali skalpy, stopovali 
divokou | vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%)
12. 12. | 19.30 | Vlasta Redl a Tichá parta – všechny vás 
srdečně zvu na náš „recitál písničkáře“. Píšu „náš“, protože tam se 
mnou přijede kompletní „Tichá parta“, což je v podstatě celá naše 
kapela bez bicích | vstupné 300 Kč (balkon 270 Kč)

14. 12. | 19.30 | Shirley Valentine – Shirley Valentine je jméno 
dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manžel-
ka počestného občana, už dávno není. Hraje Simona Stašová | 
vstupné 450 Kč
16. 12. | 10.30 | Zimní příhody Včelích medvídků – na oslavu 
posledního sluníčkového dne k nim přichází sousedé – pan Ba-
bočka, paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička 
Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška | vstupné 100 Kč (rodinné 
vstupné 3 a více, sleva 20%)
17. 12. | 19.30 | Žalman a spol. – příznivci Žalmanových pís-
niček se mohou těšit na vloni nové řadové album, nesoucí název 
Cestující muž | vstupné 350 Kč (balkon 300 Kč)
20. 12. | 19.30 | Jazz Q a host Oskar Petr – Oskar Petr 
(16.  května 1952 v Praze) je český hudební skladatel, textař 
a zpěvák, někdejší člen folk rockové hudební skupiny Marsyas 
| vstupné 320 Kč (balkon 260 Kč)

  KINO ÚČKO
Promítá v prostorách Divadla U22 | program na www.ki-
noucko.cz

  UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Nové nám. 1251, 104 00 Praha 22

  muzeum otevřeno: po a st 8.30–12.00 a 13.00–17.00,  
út a čt 8.30–12.00 a 13.00–16.00, pá 8.30–14.00

VÝSTAVA
Obrazy – Richard Pachman | od 4. 12. do 31. 1. 2018

NOVÉ NÁMĚSTÍ
Vánoční trhy s programem – vždy v pátek, sobotu a neděli – 
program na www.praha22.cz
05. 12. | 18.00 | Mikulášská nadílka pro děti
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