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Collegium 1704 sezona 2017 | 18

Rudolfinum, Dvořákova síň, 19.30 h
Vstupenky | www.collegium1704.comC
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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

Heraldika PP.indd   2 16. 12. 2016   20:09:53
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Milí čtenáři, 

Pražský přehled kulturních 
pořadů vstupuje do 66. roku 
své existence. Úctyhodný věk 
a z  pohledu lidí dokonce dů-
chodový. Nikterak mu to ale 
neubírá na jeho mladistvé 
tváři, za kterou stojí dlouhý 

seznam jmen, která jej provedla napříč časem, prosto-
rem i polistopadovým vývojem do dnešních dní. Patří 
jim dík za to, že se dokázali vždy poprat o každé jeho 
vydání a nabídnout čtenářům to nejlepší z pražské kul-
tury. Mé poděkování patří také odpovědné redaktorce 
Alici Braborcové, která se podílí na vydávání Pražského 
přehledu již třicet let.
Věřím, že Pražský přehled kulturních pořadů bude 
i v roce 2018 důstojnou alternativou dnes tolik přece-
ňovaného internetu, kde když nevíte, co hledáte, tak to 
prostě nenajdete. To by se vám ale v Pražském přehledu 
stát nemělo, stačí jen pozorně číst. A naší snahou bude, 
aby toho ke čtení bylo stále více a více. 
Přeji našim čtenářům vše dobré v roce 2018 a již tradič-
ně, také splnění alespoň jednoho z dosud nesplněných 
přání. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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  OSVÍCENÝ BISKUP ARNOŠT (675 let)

Arnošt z Pardubic byl 14. 1. 1343 zvolen posledním bisku-
pem pražským. Do této pozice postoupil z funkce kapitulního 
děkana svatovítské kapituly. Po roce byl jmenován prvním 
pražským arcibiskupem.

Prvorozený syn Arnošta z Hostýně a paní Adličky získal své prv-
ní vzdělání v Kladsku, kde s rodiči trávil své dětství. Po studiích 
u broumovských benediktinů a pražských škol strávil čtrnáct let 

na univerzitách v Pado-
vě a Boloni. Stal se z něj 
vynikající diplomat 
a teolog. Právě v Itálii 
poznal budoucího 
českého krále a císaře 
Karla IV., kterému se 
stal později důvěrným 
rádcem a  přítelem. 
Během své církevní 
kariéry se snažil o re-
formu církve, podporo-
val založení kláštera na 
Slovanech, angažoval 
se při založení pražské 
univerzity, své právnic-
ké vzdělání využil k vy-

tváření důležitých dokumentů a listin pro Karla IV., jenž mu vděčí 
za mnohé úspěchy své vlády. Jako první český církevní hodnos-
tář obdržel od papeže 
právo korunovat české 
krále. Arnošt z Pardubic 
byl osvíceným a vzdě-
laným člověkem, štěd-
rým mecenášem umě-
ní. Nejvýznamnějším 
dílem, jehož vznik 
inicioval, je deskový 
obraz Panny Marie s Je-
žíškem na trůnu, nazý-
vaný Kladská madona, 
který daroval klášteru 
augustiniánů kanovní-
ků v Kladsku. Sám byl 
také šikovným řezbářem. Založil několik klášterů, např. v Jaroměři 
a Rokycanech. Zemřel 30. 6. 1364 na svém hradě v Roudnici nad 
Labem, pochován je v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladsku.

Alice Braborcová
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Arnošt z Pardubic, anonym, 14. století

Kladsko, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
náhrobní deska Arnošta z Pardubic, 16. století

 MUŽSKÁ ZÁLEŽITOST (1025 let)

Břevnovský klášter, nejstarší mužský klášter v Čechách, byl 
založen 14. ledna 993 pražským biskupem Vojtěchem a čes-
kým knížetem Boleslavem II. Pyšní se i dalšími dvěma nej. Je 
nejdéle fungujícím klášterem s nejstarší tradicí vaření piva.

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-
-Břevnově, jak zní jeho plný název, leží na půl cesty mezi Praž-
ským hradem a Bílou horou. Ve své historii si prošlo lecčíms, ale 
v podstatě svému účelu slouží dodnes. Od počátku v něm působí 
mniši benediktinské řehole, mezi nimiž žila i řada vynikajících 

osobností, jako např. Jan z Holešova, který zřejmě jako první po-
užíval pravopis s diakritikou. Sám zakladatel sv. Vojtěch se však 
kvůli sporům mezi Přemyslovci a Slavníkovci rozhodl již roku 994 
odejít do Říma. V době husitských válek byl klášter poničen husity 
a mniši, kteří přežili, odešli do Broumovského kláštera. Vyhnul 
se i zrušení za josefínských reforem. Obnova postupně proběhla 
v letech 1708–1745 podle projektu K. Dienzenhofera a jeho syna 
K. I. Dienzenhofera. V roce 1950 však byl zabrán komunistickou 
vládou a tehdejší opat Anastáz Opasek strávil léta ve vězení. V 90. 

letech byl klášter opraven a roku 1997 jej navštívil papež Jan 
Pavel II. V současnosti jsou pro návštěvníky pořádány prohlídky 
s odborným průvodcem, který je zavede třeba i do románské 
krypty z 11. století. Při každoroční břevnovské pouti nebo přímo 
v klášterním pivovaru můžete ochutnat i zdejší pivo Benedict.

-aba-

Zahradní pavilon Vojtěška

4  kalendárium
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LEDEN 1003 (1015 let)
Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým 
knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku 1003. Právě 
tehdy byl na trůn dosazen Boleslavem Chrabrým, kterému 
slíbil, že se zúčastní povstání proti římskoněmeckému králi 
Jindřichovi II. Zemřel v roce 1037 v Polsku.

LEDEN 1378 (640 let)
Císař Karel IV. navštívil v Paříži roku 1378 francouzského 
krále Karla V. Jednali o rozdělení Evropy. Země Ludvíka I. 
z Anjou, krále polského a uherského, se měla rozdělit mezi 
českého a francouzského panovníka. K Českému království 
mělo být připojeno Polsko, k Francii pak Uhersko.

1. 1. 1428 (590 let)
Husitské svazy vedené Prokopem Holým vyrazily na spani-
lou jízdu přes jižní Moravu až k Prešpurku. Povážím kolem 
Trnavy se pak stočily zpět na Moravu a nečekaně vpadly do 
Slezska, kde se jim vzdala řada měst a pevností. V květnu 
se přes Kladsko vrátily s bohatou kořistí do vlasti.

1. 1. 1818 (200 let)
V Radnicích u Rokycan byl místním farářem A. J. 
Puchmajerem založen první český čtenářský spolek. 
Činnost zahájil 28. září t. r. Po jeho vzoru vzniklo do 
roku 1820 dalších sedm spolků (v Chlumci nad Cidlinou, 
v Ústí nad Orlicí, v Litomyšli, v Úvalech, v Prachaticích, ve 
Spáleném Poříčí a v Nepomuku).

11. 1. 1158 (860 let)
V Řezně se konal říšský sněm, při kterém vyzval císař 
Fridrich I. českého knížete Vladislava II. k účasti na italském 
vojenském tažení. Vladislav II. svou účast potvrdil a za 
své služby získal královský titul. Česká šlechta však 
přijala tyto zprávy zpočátku s rozpaky.

1888
(130 let) 

Eduard Bass 
(Eduard Schmidt) 

* 1. 1. 1888
† 2. 10. 1946

český spisovatel 
a novinář 

1813
(205 let)

Boleslav Jablonský
(Karel Tupý)
* 14. 1. 1813 
† 27. 2. 1881
český národní 

buditel, básník a kněz  

1878
(140 let)

Karel Langer
* 16. 1. 1878
† 2. 5. 1947
český malíř, 

představitel realismu 
a krajinářství

  KORUNOVACE DRUHÉHO PŘEMYSLOVCE 
(860 let)

Od smrti prvního českého krále Vratislava II. uplynulo dlou-
hých 66 let, než kníže Vladislav II. z rodu Přemyslovců získal 
pro České knížectví opět královskou korunu. Stalo se tak 11. 
ledna 1158 v německém Řezně.

Za korunovací Vladislava II., vnuka prvního českého krále Vrati-
slava II., stojí pražský biskup Daniel, který vyjednal smlouvu mezi 
knížetem a císařem Fridrichem I. Barbarossou o české pomoci při 
dobývání odbojných měst v severní Itálii. Smlouva, ze které jako 
odměna plynul pro Vladislava II. dědičný královský titul, byla 

ujednána na Barbarossově svatbě (1156). O dva roky později byl 
11. ledna v Řezně Vladislavu II. položen na hlavu vínek, který je 
v české historii považován za akt korunovace krále. Barbarossa 
však tímto gestem učinil z Vladislava II. prozatím jen velmože. De-
finitivní korunování Vladislava II. králem proběhlo bez obvyklého 
církevního obřadu až 8. září 1158 v Miláně. Na jaře roku 1159 pak 
proběhla korunovace domácí, o jejímž konání vypovídají pouze 
dochované korunovační denáry. Královské panování Vladislava II. 
ale nemělo dlouhého trvání. Kvůli roztržce s císařem a následným 
mocenským sporům se roku 1172 vzdal trůnu. Královské koruny 
se nakonec po více než dvaceti letech znovu ujal až jeho mladší 
syn Přemysl Otakar I.

Tereza Blažková

Fridrich I. Barbarossa jako křižák
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  ZÁNIK ČESKOSLOVENSKA (25 let)

Je tomu 25 let, co skončila éra České a Slovenské Federativní 
Republiky, chcete-li, přestalo po takřka 75 letech existovat 
Československo. Minutu po půlnoci 31. prosince 1992, tedy 
1. ledna 1993, vznikly dva nové suverénní státy. Česká a Slo-
venská republika. 

Od roku 1990 docházelo mezi vládami obou národů k neshodám, 
které, viděno s odstupem času, směřovaly k rozdělení. Předseda 
české vlády Václav Klaus a předseda slovenské vlády Vladimír 
Mečiar se poprvé setkali na toto téma již 8. července 1992 v br-

něnské vile Tugendhat. A právě zde se také dohodli na rozdělení 
federace. Tuto dohodu podepsali na následné schůzce 26. srp-
na 1992. Na funkci prezidenta ČSFR rezignoval Václav Havel již 
20. července 1992 a po zbylou dobu byla federace bez prezidenta. 
Silvestr 1992 slavili obyvatelé obou zemí tradičně, jako příchod 

nového roku 1993, 
ale také jako roz-
dělení federace. 
Prezidentem Čes-
ké republiky se 
stal až do března 
2003  Václav Ha-
vel. Přestože bylo 
rozdělení Česka 
a Slovenska bráno 
jako vzorný příklad 
mírového rozděle-
ní státu (tzv. sa-
metový rozvod), 
šlo spíše o pohled 

zvenčí. Domácí populace vnímala rozchod různě, především 
pak díky dlouholetým sociálním, společenským, příbuzenským 
a v řadě případů i majetkovým vazbám. Smutným faktem celé-
ho rozchodu je dnes snad už jen vytrácející se vzájemná znalost 
jazyků nastupujících generací Čechů a Slováků.

Eliška Procházková a Josef Grof

  PRVNÍ SEŠIT OTTOVA SLOVNÍKU (130 let)

Český konverzační lexikon z let 1888–1909 známe jako Ottův 
slovník naučný nebo Ottova encyklopedie. Po dlouhých sto 
let byl největší českou encyklopedií. První sešit vyšel 22. led-
na 1888. 

Dodnes je však stále dobrým zdrojem informací o historických 
faktech. Ve své době se dokonce jednalo o jednu z nejlepších 
encyklopedií světa, dost možná druhou za Encyclopædií Bri-

tannicou. Za jeho vydáním stál počátkem osmdesátých let 
19. století český knihovník a nakladatel Jan Otto (8. 11 1841 
– 29. 5. 1916), inspirován dost možná první českou čtrnác-
tidílnou encyklopedií F. L. Riegera – Riegrův slovník naučný 
(1860–1874). Editorem slovníku Otto stanovil Jakuba Malého 
a po jeho smrti Tomáše Masaryka, pozdějšího prezidenta Česko-

slovenska. Kolektiv autorů byl sestaven z význačných techniků, 
teologů a zástupců české vědy té doby. Na tvorbě se podílelo 
celkem 56 lidí a 1 086 odborníků. Ottův slovník naučný, který 
vyšel v letech 1888–1909, má 27 svazků a jeden svazek doplň-
kový. Na 27 789 stranách s 4 888 ilustracemi a 479 zvláštními 
přílohami obsahují svazky až 186 000 hesel. 

Alois Rula

Bohumír Roubalík – Redakční místnost Ottova slovníku naučného, 1891

Ottův slovník naučný
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12. 1. 1283 (735 let)
Pražský biskup Tobiáš z Bechyně vysvětil gotický farní 
kostel sv. Mikuláše na Malé Straně. Ten stál až do roku 
1743 na místě dnešního barokního chrámu sv. Mikuláše 
v Praze. Chrám sv. Mikuláše patří k nejcennějším stavbám 
baroka na sever od Alp.

15. 1. 1923 (95 let)
Narodil se český básník, překladatel a esejista Jan 
Vladislav (vlastním jménem Ladislav Bambásek). V 50. le-
tech a za normalizace v 70. letech nesměl publikovat. 
Založil samizdatovou edici Kvart. V letech 1981–2003 žil 
v exilu ve Francii, kde také učil na Vysoké škole sociálních 
věd. Zemřel v roce 2009 v Praze.

22. 1. 1573 (445 let)
Papež Řehoř XIII. potvrdil donaci biskupa Prusinovského 
a povýšil jezuitskou kolej v Olomouci na akademii. 
Císař Maxmilián II. v prosinci t. r. udělil koleji právo pro-
moční ke všem hodnostem. Přednášky na fakultě filozofie 
a teologie této univerzity byly zahájeny v roce 1576.

25. 1. 1348 (670 let)
Na mnoha místech v Čechách došlo k zemětřesení, 
někde trvalo několik minut, jinde i několik dní. Celý tento 
rok byl velmi horký a vlhký. Zemětřesení tehdy zanechalo 
mnoho škod na staveních a krupobití poničilo veškeré obilí. 
Následně se rozšířil po celé Evropě mor. 

30. 1. 1923 (95 let)
Narodil se fotograf a výtvarník Václav Chochola. Věnoval 
se sportovní fotografii, aktům, proslavily ho snímky 
Pražského povstání (1945) a portréty slavných osob 
(Zrzavý, Sudek, Werich a zejména S. Dalí). Netradičními 
technikami tvořil i fotogramy a roláže. Zemřel v Praze roku 
2005.

1928
(90 let)

Vlasta Fialová 
* 20. 1. 1928
† 13. 1. 1998
česká herečka

1833
(185 let)

Josef Barák
* 26. 1. 1833

† 15. 11. 1883
český novinář, básník 

a spisovatel

1918
(100 let)

Antonín Mrkos
* 27. 1. 1918
† 29. 5. 1996

český astronom

  APELAČNÍ SOUD ANEB DVĚ MOUCHY 
JEDNOU RANOU (470 let)

Posílit svoji centrální moc panovníka a srazit hřebínek nepo-
slušným a příliš mocným královským městům. To byl hlavní 
cíl krále Ferdinanda I., který se mu podařilo vcelku naplnit.

Po stavovském odporu v roce 1547 na sebe královská odplata 
nenechala dlouho čekat. 20. ledna 1548 vydal Ferdinand I. re-
skript, kterým v Praze zřídil apelační soud sloužící jako odvolací 
institut k výnosům městských soudů. To byla pro města těžká 
rána. Soudnictví byla jejich pradávná výsada a z jejich pohledu 
se tímto opatřením dostávaly pod nepřiměřenou habsburskou 
kontrolu. V čele první profesionální právní instituce stál prezident 

a spolu s dalšími právníky řešili případy bez účasti stran, pouze 
na základě předložených písemností. Záměrem krále bylo zřídit 
apelační soud coby všeobecnou odvolací instanci od všech soudů. 
Takto širokou kompetenci se mu ale nepodařilo prosadit. Odpor, 
zvláště moravských měst, byl značný a celý proces se vlekl dlou-
há léta. Navzdory jasné snaze o centralizaci i politickým tlakům 
v průběhu desetiletí přispěl apelační soud díky práci profesionál-
ních odborníků alespoň ke kultivaci a sjednocení výkladu práva. 
Jeho původní podoba zanikla ve druhé polovině 18. století při 
josefínských reformách soudní soustavy. 

-babok-

Král Ferdinand I.
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  STRAŠNĚ RÁD UTÍKÁM DO SVĚTA 
FANTAZIE
Rozhovor se Zbyňkem Matějů

Hudební skladatel Zbyněk Matějů (1958) platí za nejorigi-
nálnějšího a také nejhranějšího komponistu vážné hudby 
své generace. Za svou tvorbu získal mnoho tuzemských 
i  mezinárodních ocenění. Baletní, filmovou a scénickou 
hudbu tvoří nejen pro domácí scénu, ale rovněž pro zahra-
ničí. Na repertoáru Národního divadla se v současné době 
nachází inscenace Laterny magiky Malý princ a také balet 
Malá mořská víla, u nichž je Zbyněk Matějů podepsán jako 
autor hudby. 

Jak jste se dostal ke komponování? Toužil jste být odma-
lička skladatelem?
Má kariéra vlastně začala vyhazovem z lidušky pro nedostatek 
talentu pro hru na klavír. Hudba mě sice velmi bavila, rád jsem 
improvizoval, ale nechtělo se mi cvičit. Někdy ve třinácti jsem 
pak vyhrál rozhlasovou soutěž pro mladé skladatele. V té době 
jsem si ale pořád myslel, že půjdu ve šlépějích svého otce a budu 
lékařem. Zároveň mě však bavila letadla, a tak jsem uvažoval 
i o studiu konstrukcí letadel. Také jsem chtěl ale dělat muziku, 
která po maturitě na gymnáziu nakonec zvítězila, a já jsem šel 
studovat kompozici na AMU.

Odkud čerpáte inspiraci pro své skladby?
Lidé mají většinou velmi romantické představy o skládání. In-
spirací ale může být cokoliv. Zajímavý scénář, kniha, výtvarné 
dílo, ale i reálný zvuk slyšený na ulici. Anebo šibeniční termín 
odevzdání díla, jak kdysi někdo vtipně poznamenal. Pro mě je 
však důležitá pravidelnost. Mimo malý úvazek na AMU jsem na 
volné noze, a tak se kompozici snažím věnovat denně. Dokonce 
jsem si vytvořil pravidelný rituál, jako bych chodil do zaměstnání, 
které mě baví. Pokaždé mi pak přinese něco nečekaného. 

Ačkoli jste autorem také několika oper, inklinujete spíše 
k baletu. Co Vás na něm přitahuje?
Opera je zajímavá, ale mě na baletu inspiruje určitá míra abstrakce 
bez možnosti vysvětlit věci textem. Vyjádření pohybem a hud-
bou jsou mi bližší i proto, že při realizaci není třeba následného 
překladu či tlumočníka. Velmi rád pracuji nejen na dějových ba-
letech, ale také na hudbě pro taneční divadlo. Například baletní 
sobor v Los Angeles si pro nedávnou premiéru objednal symfonii 
(Joshua Tree Symphony pozn. red.) a choreograf si výslovně ne-
přál, abych bral ohledy na tanečníky. 

Pro balet Národního divadla jste složil hudbu k úspěšné-
mu Čarodějově učni a také k neméně zdařilé Malé mořské 
víle. Jaký máte vztah k Andersenově pohádce?
Andersen mě pronásleduje prakticky odmalička. Jeho pohád-
ky jsou nádherné, ale zároveň jsou také velmi smutné. Stejně 
jako Andersenův život. O zhudebnění jeho díla jsem uvažoval už 
dlouho, ale s námětem na Malou mořskou vílu nakonec přišlo 
duo SKUTR, se kterými jsem již spolupracoval na Čarodějově učni.

Vaše tvorba se hodně zaměřuje na dětské publikum. My-
slíte, že jsou děti vděčnějším obecenstvem?
Jako dítě jsem si hodně snil a doteď mám rád pohádky a science 
fiction. Strašně rád utíkám do světa fantazie, kde je všechno mož-
né, a proto mě také baví tvořit pro děti. Dospělí si navíc vytvářejí 
škatulky a jejich vnímání bývá „ořezané“, zatímco děti přistupují 
k příběhu s jistou presumpcí neviny. 

Existuje námět, který byste chtěl ještě zhudebnit?
Mám samozřejmě tajná přání a sny, které bych si chtěl realizovat. 
Na jednom z nich momentálně spolupracuji i s Alicí Nellis. Ale to 
je běh na dlouhou trať. Momentálně se však těším na práci na 
nových dílech večerníčku Žížaláci.

Tereza Blažková 

Hudební skladatel Zbyněk Matějů
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  NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE PŘEDSTAVÍ 
V ROCE 2018 SOUČASNÉ UMĚNÍ I NOVÉ 
EXPOZICE

Program Národní galerie v Praze v roce 2018 naváže na 
dosavadní úspěšný výstavní program akcentující moder-
ní a současné umění a představí první z řady plánovaných 
změn ve sbírkových expozicích. Výstavní rok zahájí retro-
spektivou slavné rakouské malířky Marie Lassnig a site-
-specific instalací Kathariny Grosse pro Velkou dvoranu 
Veletržního paláce. Na konci roku se pak otevřou výstavy 
Františka Kupky a českých umělců tvořících ve francouzské 
Bretani. Při příležitosti 100. výročí založení Československa 
a 50. výročí srpna 1968 představí NG nové sbírkové expozice 
umění 20. století.

Rok 2017 se v Národní galerii nesl zejména v duchu rozsáhlých vý-
stavních projektů významných uměleckých osobností. „Dosavadní 
výsledky naznačují, že v roce 2017 jsme zřejmě překonali předloňský 
rekord, kdy návštěvnost Národní galerie poprvé přesáhla 700 tisíc. 
Nejnavštěvovanějšími projekty se staly výstavy Gerharda Richtera 
a Františka Skály, které přesáhly 50, respektive 60 tisíc návštěv-
níků. Nejvyhledávanější budovou byl již tradičně Veletržní palác, 
který v loňském roce hostil monumentální instalace Aj Wej-weje 
pro Velkou dvoranu a Magdaleny Jetelové pro Malou dvoranu. Na 
podzim byla ve Veletržním paláci zahájena také filmová instalace 
Juliana Rosefeldta v hlavní roli s Cate Blanchett, která je k vidění až 
do ledna. Hlavním projektem starého umění je pak teprve nedávno 
otevřená výstava Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský,“ uvedl ge-
nerální ředitel NG Jiří Fajt.
Národní galerie v loňském roce spustila také pilotní ročník programu 
Anežka LIVE!, který po celé léto oživoval revitalizovaný areál Kláš-
tera sv. Anežky České a přilákal tisíce návstěvníků na pestrý program 
od letního kina po speciální komentované prohlídky a koncerty.
Výstavní program Národní galerie odstartuje rok 2018 tradičním 
únorovým Grand Openingem Veletržního paláce. Velká 
dvorana se promění ve snovou krajinu díky instalaci Wunder-
bild německé umělkyně Kathariny Grosse. Po Aj Wej-wejově 
instalaci Zákon cesty se tak jedná o druhý projekt, kdy se další 
významná osobnost současného umění chopila výzvy připravit 
nové dílo přímo pro Prahu. Pro návštěvníky se zároveň otevře 
retrospektiva rakouské umělkyně Marie Lassnig, považované za 
jednu z nejoriginálnějších malířek 20. století. Program Veletržního 
paláce na jaře doplní také výstava Příběhy ptačího koberce, 
jež představí vzácný turecký koberec, který se stal Karlu Čapkovi 
inspirací při psaní povídky Čintamani a ptáci.
Na jaře 2018 zahájí NG v paláci Kinských výstavu Jiřího Koláře, 
kterou pak na konci roku vystřídá výstava mapující tvorbu českých 
umělců, kteří pod vlivem významých osobností francouzského 

umění působili v Bretani. Na výstavě, již NG pořádá ve spolu-
práci s Musée départemental breton, tak bude k vidění tvorba 
Antonína Chittussiho, Jana Zrzavého, Josefa Čapka nebo 
Toyen společně s díly Paula Gauguina či Paula Sérusiera. 
Podzimnímu programu pak bude vévodit obsáhlá výstava Fran-
tiška Kupky ve Valdštejnské jízdárně.

V Salmovském paláci si budou moci návštěvníci od června 
prohlédnout první část proslulé mezinárodní sbírky nadace 
Francesky von Habsburg Thyssen-Bornemisza Art Con-
temporary. Protější Šternberský palác pak bude od dubna 
hostit výstavu Hynka Martince, který se ve své tvorbě inspiroval 
díly klasických mistrů, jež jsou v paláci vystavena.
Se spuštěním druhého ročníku programu Anežka LIVE!, který 
v letních měsících oživuje areál Kláštera sv. Anežky České, bude 
představena také instalace jednoho z předních světových sochařů, 
v Londýně tvořícího Anthonyho Gormleyho, a vynikajícího 
bamberského kreslíře Richarda Wientzeka. 
Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa a 50. výročí srpno-
vých událostí roku 1968 budou ve Veletržním paláci slavnostně 
otevřena dvě patra nových sbírkových expozic. V roce 2019 naváže 
NG instalací nové expozice umění 19. století ve čtvrtém patře Vele-
tržního paláce. Tyto nové expozice budou prezentovat sbírky 19., 20. 
a 21. století do doby rekonstrukce Veletržního paláce.
V průběhu roku bude uzavřen Schwarzenberský palác, jehož 
prostory se budou chystat na instalaci nové expozice starých mi-
strů v roce 2019. V prvním čtvrtletí dojde také k přesunu expozice 
Umění Asie z paláce Kinských. Sbírka umění Asie a Afriky bude 
následně přístupná ve Veletržním paláci do doby, než bude v bu-
doucnu trvale vystavena na Hradčanském náměstí.

-red-

František Kupka (1871–1957)
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 zohlédnutí
  ŽIVOT JE JEN NÁHODA… (76 let)

Slavnou písní si připomínáme výročí úmrtí geniálního hu-
debního skladatele, úžasného klavíristy, skvělého dirigenta 
a nenapodobitelného improvizátora Jaroslava Ježka. Nemi-
losrdný osud mu dopřál jen krátký čas, ale on se i tak stihl 
stát nesmrtelným.

Jaroslav Ježek se narodil 25. září 1906 v Praze v rodině žižkovského 
krejčího. Brzy po narození oslepl na jedno oko a druhé bylo zasaže-
no šedým zákalem. Vnímal pouze tmavomodrou barvu, kterou si 
proto tak oblíbil, že i jeho proslulá pracovna v bytě v Kaprově ulici 
byla celá laděná do modra, a to od stěn a nábytku až po modrý 

klavír. V dětství Ježek prodělal spálu a téměř ohluchl, navíc měl 
také nemocné ledviny. Nastoupil do slepeckého ústavu, kde si 
osvojil základy hudební teorie a hry na nástroj. Při zkouškách na 
konzervatoř udivil svým talentem hudební improvizace, takže byl 
přijat i přes zrakový handicap. Ježek později rád bavil společnost 
svými improvizacemi, kdy prý stačilo jen zadat tóninu a druh 
skladby a on po několika vteřinách zahrál brilantní part na dané 
téma. V jedné skladbě dokázal napodobit různé skladatele, třeba 
píseň Šla Nanynka do zelí uměl zahrát jako Mozart, Wagner nebo 
Debussy. 
Osudovým pro něho bylo setkání s Janem Werichem a Jiřím Vos-
kovcem, pro které začal psát své šlágry. Jejich písničky byly ve 
30. letech nesmírně populární a Osvobozené divadlo se stalo mís-
tem, kde zněla moderní hudba a texty reflektující tehdejší dobu. 
Ježek pro dvojici V+W mimo jiné složil „Tmavomodrý svět“, „Hej 
rup“, „Nebe na zemi“, „Tři strážníky“, „Píseň strašlivá o Golemovi“, 
„Šaty dělaj člověka“, „Klobouk ve křoví“, „Život je jen náhoda“ 
či „Stonožku“, velmi známá je i Ježkova skladba „Bugatti step“.
Ovšem vedle populární hudby Ježek skládal i tzv. vážnou hud-
bu. Z významných orchestrálních skladeb nesmíme opomenout 
„Koncert pro housle a dechový orchestr“ z roku 1930, který se 

pak dlouho držel na repertoáru České filharmonie, a skladbu 
„Symfonická báseň“ (1936).
Se stoupajícím nebezpečím fašistického Německa se pro tři 
protagonisty Osvobozeného divadla stala jedinou možností na 
záchranu života emigrace do USA (1939). Ježek však se svým 
podlomeným zdravím a steskem po domově v cizině strádal. 
V  New Yorku založil a vedl smíšený Československý pěvecký 
sbor, ale to bylo trochu málo pro geniálního skladatele. Bohužel, 
setkání s jiným českým skladatelem Rudolfem Frimlem dopadlo 
pro Ježka nešťastně, neboť bohatý autor operety Rosemary se 
k němu choval hrubě a nijak mu nepomohl. V USA Ježek zvítězil 
v mezinárodní skladatelské soutěži se svou Sonátou pro klavír, 

nicméně notový materiál se záhadně ztratil, a tak nemohl do-
stat cenu. Navíc se začalo zhoršovat jeho ledvinové onemocnění.
Pár dní před smrtí se ještě stihl oženit se svou americkou přítelkyní 
českého původu Frances a 1. ledna 1942 Ježek umírá v newyorské 
nemocnici na chronické selhání ledvin. Po válce byla jeho urna 
převezena do Prahy a uložena na Olšanských hřbitovech.
Svými svěžími melodickými nápady a zcela novými hudebními 
směry patří Jaroslav Ježek právem k tomu nejlepšímu z české 
hudby 20. století. Většina jeho písniček dávno zlidověla a zpívá 
si je už několik generací.

Marcela Kohoutová

Jiří Traxler s Jaroslavem Ježkem po natáčení desky v roce 1938

Hrob J. Ježka na Olšanských hřbitovech

10  ohlédnutí

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149890/143298_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=150043/143557_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=151240/144727_0_


 zknižní tipy
  HRY
Václav Havel

Další svazek edice Česká knižnice představuje hry Václava Havla, 
které tvoří pomyslné vrcholy jeho dramatického díla: Zahradní 

slavnost (1963), Vyro-
zumění (1965), Ztíže-
ná možnost soustře-
dění (1968), Žebrácká 
opera (1972), Audien-
ce, Vernisáž (1975), 
Largo desolato (1984) 
a Pokoušení (1985). 
V těchto hrách Havel 
konstituuje, rozvíjí 
a brilantně obměňuje 
svůj groteskně-satiric-
ký dramatický rukopis, 
vyrůstající z  kritiky 
totalitní ideologie 
50. a 60. let a postup-

ně do sebe vstřebávající také myšlení disidentské, formující se 
v dekádách následujících. Svazek edičně připravila Lenka Jung-
mannová, která v závěrečném komentáři sleduje nejen genezi 
jednotlivých her, jejich ohlasy a kritickou recepci, ale i jejich pu-
blikační a inscenační život.
cena: 389 Kč
www.hostbrno.cz

  SYNOVÉ MARIE TEREZIE
Friedrich Weissensteiner

Ze šestnácti dětí, které Marie Terezie přivedla na svět mezi svým 
dvacátým a devětatřicátým rokem, bylo pět synů. Na rozdíl od 

svých sester všichni 
úspěšně přežili dětský 
věk. Marie Terezie se 
chovala k synům stejně 
jako k dcerám. Věnova-
la jim mateřskou péči, 
lásku a přízeň. Dostali 
ovšem důkladnější 
výchovu a pečlivější 
výuku, protože se měli 
připravovat na postave-
ní panovníků. Své syny 
a dcery kárala Marie 
Terezie i v době jejich 
dospělosti. Vytýkala jim 
nedostatky a málokdy je 

chválila. Starala se o jejich vývoj a zajímala se také o jejich poz-
dější osudy. Byla s nimi v pravidelném osobním nebo písemném 
styku. Nejhůře vycházela se svým spoluvládcem Josefem, který 
se měl stát jejím nástupcem. Bylo to nejspíše tím, že mezi nimi 
bylo více třecích ploch než u ostatních synů, protože působil v její 
bezprostřední blízkosti.
cena: 249 Kč
www.ikar.cz

  RETRO ČS 3
Michal Petrov

Jak jsme (ne)cestovali za reálného socialismu. Jedinečná obra-
zová publikace o československém retrosvětě. V dalším pokra-

čování knihy Retro 
ČS si čtenář konečně 
užije i trochu zaslou-
ženého  odpočinku, 
dokonce i nepláno-
vaného. Expedice do 
časů socialismu star-
tuje během uhelných 
prázdnin zkraje roku 
1979, ale autor se 
jak textem, tak i  již 
tradičně bohatým 

obrazovým doprovodem zaměřuje na trávení volného času a ze-
jména cestování před tímto datem i po něm. Třetím dílem se 
uzavírá úspěšný knižní cyklus, kterým Michal Petrov navázal na 
svůj televizní a později také rozhlasový projekt. Jako pamětník zá-
věrečné fáze československého socialismu nabízí čtenářům vedle 
obecné informační hodnoty, za niž s prvním a druhým dílem získal 
ocenění odborníků, i řadu osobních postřehů.
cena: 498 Kč
www.jota.cz

  KRTEK A ZAHRÁDKA
Kateřina Miler

Nakladatelství Svatojánek vydalo ve své knižní řadě další knihu 
o  dobrodružstvích 
populární pohádko-
vé postavy. Tentokrát 
o  krtečkovi, paní 
krtečkové a  jejich 
kamarádech, jak si 
založili zahrádku 
a jaké dobrodružství 
zažili, když našli 
vodu a zahnali mls-
né kozy.
cena: 199 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 LEDNU 2018

4. 1. / ČT
SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS.   Komentova-
ná prohlídka výstavy, reprezentující impresionismus v jeho růz-
ných vývojových fázích. 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

6. 1. / SO
JAK PETSCHEK Z PEČEK KE JMĚNÍ PŘIŠEL.   O historii bohaté 
a rozvětvené rodiny Petschků si budeme vyprávět mezi jejich 
bubenečskými vilami. Cestou se ale nevyhneme ani jiným zají-
mavostem, podíváme se na Lannovu vilu, vilu Bianca a Místodr-
žitelský letohrádek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 
131 „Sibiřské náměstí“ (jede od stanice metra A „Hradčanská“). 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
MINULOST A SOUČASNOST STAROMĚSTSKÝCH ČTVRTÍ HAŠ-
TALSKÉ A NA FRANTIŠKU.   Chcete se dozvědět o souvislosti 
Fantovy ministerské budovy s objektem hirošimské prefektury, 
projít malebnou Řásnovkou, poznat dům, kde sídlilo velitelství 
sovětských okupačních vojsk? Povíme si také, proč jsou Foglarova 
Stínadla kladena právě do této lokality, kde byly naposledy hle-
dány ostatky sv. Anežky České, připomeneme jí založený klášter, 
bývalý Obecní dvůr, zmíníme  tolik diskutovanou novou zástavbu 
v těchto místech a kolem nemocničního areálu dojdeme ke kos-
telu sv. Šimona a Judy. Začátek akce ve 14:00 u stanice tram. č. 
8, 15, 26 „Dlouhá třída“ (ve směru na Náměstí Republiky). Cena 
120/80 Kč (%). Eva Sokolová  

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka 
v anglickém jazyce.   Zavítáme do interiérů radnice po zavírací 
době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme 
středověké síně i novodobé reprezentační sály radnice a 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 sys-
tém románsko-gotického podzemí. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staro-
městského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

7. 1. / NE
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I.   Projdeme unikátní svě-
tovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 
15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou 
legendou je socha opředena. Ukážeme si také, jak poznat dílo 
Brokoffovo a jak Braunovo. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 10:00 na Maltézském náměstí u Brokoffova sloupu (Praha 
1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT.   Pojďte se s námi projít po tu-
risticky málo rušných místech na Pohořelci i Hradčanech. Za-
bloudíme do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná 
zákoutí sváteční Prahy s jejími křivolakými uličkami. Začátek akce 
ve 14:00 na zastávce tram č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra). 
Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
PO STOPÁCH ALOISE RAŠÍNA V PRAZE.   Alois Rašín patřil mezi 
pět mužů 28. října, tedy mezi nejvýznamnější spolutvůrce čes-
koslovenské státnosti. Ačkoli se narodil ve východních Čechách, 
s Prahou byl trvale spjat od doby právnických studií. Praha se pak 
stala také jeho profesním působištěm. Projdeme se po místech, 
která nám osobnost A. Rašína připomenou. Začátek akce ve 14:00 
u věže Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Cena 120/80 Kč 
(%). PhDr. Jaroslava Nováková

9. 1. / ÚT
TRMALOVA VILA A OKOLÍ.   Obec Strašnice byla v pramenech 
zmíněna poprvé koncem 12. století, kdy náležela do majetku 
Vyšehradské kapituly. My si na  vycházce projdeme architek-
tonicky cennou vilovou čtvrť, která zde vznikla v prvních dvou 
desetiletích 20. století. Navštívíme také zdejší nejvýznamnější 
vilu od Jana Kotěry, postavenou pro rodinu ředitele obchodní 
školy Františka Trmala. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 15:30 na zastávce tramvaje č. 7, 26 „Strašnická“ (ve směru 
do Vršovic). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné 
do vily 40/20 Kč. Marie Hátleová   

10. 1. / ST
TŘÍKRÁLOVÁ DEKLARACE ANEB JAK VZNIKALO ČESKOSLO-
VENSKO – PŘEDNÁŠKA.   Na počátku roku 1918 vrcholila snaha 
československé politické reprezentace, která v emigraci usilovala 
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POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před vstupem 
do vily Lanna (V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. 
Milada Racková
PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ: Z MALÉ STRANY NA SMÍCHOVSKÁ NÁ-
BŘEŽÍ.   Převážná část této trasy nás provede po Janáčkově a Ho-
řejším nábřeží. I tady najdeme domy známých architektů např. 
Josefa Schulze, Antonína Wiehla, Jana Zeyera, k jejichž historii 
se váží zajímavé příběhy. Začátek akce ve 14:00 u mostu Legií 
na jeho malostranské straně! Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
KRÁLOVSKÁ CESTA I.: OD PRAŠNÉ BRÁNY NA STAROMĚSTSKÉ 
NÁMĚSTÍ.   Opakování zrušené říjnové vycházky. Pražskou Celet-
nou ulici, která je po staletí součástí Královské cesty na Pražský 
hrad, pozná jistě každý Pražan, ale zná ji opravdu dobře? Vydejte 
se s námi objevovat historii zdejších domů, paláců i jejich vý-
znamných majitelů. Cestou také zavítáme do bývalého kupeckého 
dvora, pražského Ungeltu. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). 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

14. 1. / NE
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ.   Monumentální památník 
se známou sochou Jana Žižky byl vystavěn v letech 1929 - 1938 
k poctě legionářů bojujících během první světové války za vznik 
Československé republiky. Během vycházky si připomeneme 
pohnutý osud této památky moderních dějin a v expozici se se-
známíme s pěti základními etapami, kterými republika během 
let 1918 – 1989 prošla. Začátek akce v 10:00 před budovou hotelu 
Vítkov (roh Koněvovy ulice a Jana Želivského). Cena 120/80 Kč (%) 
+ vstupné do objektu 110/60 Kč. Marie Hátleová
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU.   V Obrazárně Pražského 
hradu je vystavena malá, ale významná část hradních sbí-
rek ze 16. a 17. století, která zůstala v Praze a byla doplněna 
o barokní díla českých umělců zakoupená z Masarykova fondu. 
Mezi díly významných umělců evropské renesance, manýrismu 
a baroka vynikají díla benátských mistrů, jako je např. Tizian, 
Tintoretto nebo Veronese, dále pak díla P.  P.  Rubense nebo 
L. Cranacha.  V úvodu expozice jsou připomenuta díla, která 
vznikla v Praze na dvoře Rudolfa II. a slavné rudolfinské sbírky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY 
VZALI V  POTAZ ČASOVOU REZERVU NA  BEZPEČNOSTNÍ 
PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. 
Začátek akce ve 14:00 u vchodu do Obrazárny Pražského hradu. 
Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 
50 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

o vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Také na domácí 
půdě, se právě v lednu, před sto lety, začala situace měnit. Při-
pomeneme si, co předcházelo důležitému prohlášení českých 
poslanců, které vstoupilo do historie jako Tříkrálová deklarace  i je-
ho význam. POZOR! – omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 
a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

11. 1. / ČT
ROHANSKÝ PALÁC.   Komentovaná prohlídka vybraných sálů 
pražského sídla rodu Rohanů, ve kterém dnes sídlí Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Prosíme zájemce, aby si s  sebou vzali své 
občanské průkazy (vstup do  budovy ministerstva). 
Zájemci bez občanských průkazů nebudou do  budovy 
vpuštěni!! Začátek akce ve 12:45 a ve 14:45 před vstupem do pa-
láce (Karmelitská 529/7, Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. 
Alexandra Škrlandová
TRMALOVA VILA A OKOLÍ.   Opakování akce z 9. 1. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na zastávce tramvaje 
č. 7, 26 „Strašnická“ (ve směru do Vršovic). Cena 120/80 Kč + 
na místě bude vybíráno vstupné do vily 40/20 Kč. Marie Hátleová

12. 1. / PÁ
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC.   Rozsáhlý objekt na Malostranském 
náměstí, kdysi sídlo „krvavého místodržícího“ Karla z Lichtenštej-
na, ale také štábu okupačních švédských vojsk v pohnutém roce 
1648, v době totality pak sídlo Vysoké školy politické MV KSČ. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do paláce (Malostranské náměstí 13, nejbližší spojení zastávka 
tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 120/80 Kč (%). 
Eva Sokolová

13. 1. / SO
BETLÉMSKÁ KAPLE PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
POSTŮJ NA MÍSTĚ, KDE ZUŘIVOST ŠVÉDŮ ZA VÁLKY TŘICE-
TILETÉ USTÁTI MUSELA.   Letos uplyne 370 let od závěrečného 
dramatu třicetileté války: hrdinné obrany Pražanů na podzim r. 
1648 před švédskými vojsky. Vraťme se v duchu do barokní Prahy 
a pojďme po stopách obránců, kteří bojovali doslova „jako o život“. 
Bok po boku bránili pražská města císařští vojáci, měšťané, Židé, 
studenti, podskalští plavci. Možná budete překvapeni, na kolika 
místech si lze tyto vzrušující chvíle připomenout. Začátek akce 
v 10:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč 
(%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová
VILA LANNA.   Komentovaná prohlídka novorenesanční budo-
vy nás seznámí nejen se stavbou samotnou, ale také s rodinou 
významného podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny. 
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17. 1. / ST
JAN KOTĚRA: ZAKLADATEL MODERNÍ ČESKÉ ARCHITEK-
TURY – PŘEDNÁŠKA.   V přednášce si připomeneme umělce, 
který položil základ moderní české architektuře a jako profesor 
na UMPRUM i AVU vychoval řadu špičkových architektů. Z díla si 
ukážeme třeba Mozarteum, Trmalovu a Suchardovu vilu, ale i jeho 
významné mimopražské realizace. POZOR! – omezená kapacita 
sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 
5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Stanislava Micková

20. 1. / SO
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Více informací naleznete 
na konci programu!
KOSTEL SV. IGNÁCE.   Prohlídka významného kostela Nového 
Města pražského, který nechal vystavět, společně s přilehlou ko-
lejí, řád Tovaryšstva Ježíšova pod vedením barokního stavitele C. 
Luraga. Začátek akce v 10:00 před kostelem na Karlově náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
KRÁLOVSKÁ CESTA III.   V dalším pokračování našeho putování 
po Královské cestě se dozvíme, jak to bylo při stavbě pražského 

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: Z HYBERNSKÉ DO KLI-
MENTSKÉ.   Během vycházky půjdeme tentokrát objevovat zá-
koutí z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále na Těšnov. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodej vycházek. Začátek akce ve 14:00 v Hybernské ulici 
č. 7 před Lidovým domem. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 
15. 1. / po ALEXANDER DUBČEK: VELKÁ OSOBNOST PRAŽSKÉ-
HO JARA – PŘEDNÁŠKA.   Rok 1968 v Československu se zapsal 
do evropské historie jako Pražské jaro a v souvislosti s tím také 
osobnost Alexandra Dubčeka. Jeho politické působení i životní 
osudy si připomeneme nejen v kontextu roku 1968. POZOR! – 
omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:15 v sále 
PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

16. 1. / ÚT
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I.   Opakování akce ze 
7. 1. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na  25  osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 
na Maltézském náměstí u Brokoffova sloupu (Praha 1, Malá Stra-
na). Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
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u Táborské brány (první brána ve směru od stanice metra C „Vyše-
hrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné 
do kasemat 60/30 Kč. Bc. Monika Koblihová
Z  ROZTYL K  HAMERSKÉMU RYBNÍKU.   Vydejte se s  námi 
na zajímavé území na rozhraní Prahy 4, 10 a 11. Půjdeme kolem 
Kunratického lesa ke Geologickému ústavu, zastavíme se na břehu 
Hamerského rybníka a poté dorazíme ke kostelu Narození Panny 
Marie v Záběhlicích, jehož historie sahá až do 12. století. Pěší trasa 
cca 4,5 km. Začátek akce ve 14:00 u východu z metra C „Roztyly“. 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 

23. 1. / ÚT
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: Z HYBERNSKÉ DO KLI-
MENTSKÉ.   Opakování vycházky ze dne 14. 1. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodej vycházek. Začátek akce v 15:30 v Hybernské ulici č. 
7 před Lidovým domem. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 

24. 1. / ST
SMRT JAKO HISTORICKÝ FENOMÉN – PŘEDNÁŠKA.   Přednáš-
ka se zabývá pohledem na smrt jako na druhý nejvýznamnější 
mezník lidského života. Všechny civilizace i náboženství nahlížely 
na smrt jako na velmi důležitý přechod mezi existencí hmotnou, 
fyzickou a  existencí posmrtnou, duchovní. Smrt zůstává,  její 
vnímání i rituály, které ji doprovázejí, se však v průběhu stale-
tí mění. Přednáška se také zmíní o příčinách úmrtí některých 
velmi významných osobností českých dějin. Dotkneme se nejen 
života a smrti císaře Karla IV, ale i podivínského císaře Rudolfa II. 
Habsburského, donedávna záhadné smrti Ladislava Pohrobka či 
bratří Mánesových. POZOR! – omezená kapacita sálu na 2 
x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 
5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

25. 1. / ČT
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II.   Opakování akce z 21. 
1. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 15:00 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 120/80 Kč. 
Mgr. Dana Kratochvílová

27. 1. / SO
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD.   Románské kamenné 
domy byly skutečným unikátem ve středověké Praze a jejich po-
zůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 
19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech domů a nejsou běžně 
přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu a Po-
děbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem pánů z Kunštátu 
a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3, Praha 1, Staré Město. Cena 
120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 
30 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

mostu s vajíčky a která ze soch Karlova mostu je ta nejstarší 
a nejslavnější. Projdeme Mosteckou ulicí plnou zajímavých do-
mů s vlastním příběhem a zamíříme dále na Malostranské ná-
městí, které se pyšní několika architektonickými skvosty. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. 
na Křižovnickém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč 
(%). Marcela Smrčinová
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor Ná-
rodního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hledi-
ště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 
prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 
13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, 
vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v an-
gličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT).  
OD  BELGICKÉ AMBASÁDY K  VELVYSLANECTVÍ ESTONSKÉ 
REPUBLIKY ANEB AMBASÁDY II.   Tentokrát společně projde-
me ulicí Valdštejnskou, kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, 
je zde i několik dalších okázalých šlechtických sídel, která dnes 
slouží jako velvyslanectví cizích zemí. Projdeme náměstím Vel-
kopřevorským i Maltézským, abychom si představili paláce, kde 
dnes působí velvyslanectví zemí tak významných jako je Francie, 
Japonsko či Dánsko. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 os-
ob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 na zahradním prostranství stanice metra A „Malostran-
ská“. Cena 120/80 Kč (%).  Marcela Smrčinová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

21. 1. / NE
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II.   Projdeme unikátní svě-
tovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 
15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou 
legendou je socha opředena. Ukážeme si také, jak poznat dílo 
Brokoffovo a jak Braunovo. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 10:00 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 120/80 Kč. 
Mgr. Dana Kratochvílová
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU.   Opakování akce z 14. 1. 
2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstu-
penky pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, 
ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ 
PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. 
Začátek akce ve 14:00 u vchodu do Obrazárny Pražského hradu. 
Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 
50 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb 
někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny ně-
které originály soch z Karlova mostu. Připomeneme si také nej-
známější legendy i záhadu Čertova sloupu! Začátek akce ve 14:00 
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30. 1. / ÚT
PROHLÍDKA BÝVALÉHO KNIHOVNÍHO SÁLU KLÁŠTERA 
SERVITŮ PŘI KOSTELE SV. MICHAELA.   Opakování vycházky 
z 29. ledna 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 
na nádvoří před kostelem mezi ulicemi Michalská a Melantrichova 
(Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková 

31. 1. / ST
O  ČESKÝCH KORUNOVAČNÍCH KLENOTECH, PRŮVODECH 
A KORUNOVACÍCH – PŘEDNÁŠKA.   Na přednášce se budeme 
věnovat historii, významu a umělecké výzdobě korunovačních 
klenotů, korunovační ceremonii a  dalším zvyklostem s  nimi 
souvisejícími. POZOR! – omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 
a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč (%). Eva Sokolová

  VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V LEDNU 2018

13. 1. / SO
BETLÉMSKÁ KAPLE PRO DĚTI.   Děti se dozví, kdo Jan Hus byl 
a v jakém architektonickém stylu byla kaple postavena. Nezapo-
meneme také na zdejší expozici, ke které děti dostanou pracovní 
listy, po jejichž zvládnutí na ně čeká sladká odměna. 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 na Betlémském náměstí. Cena 
120/80 Kč (%) +  na místě bude vybíráno vstupné do Betlémské 
kaple 60/30 Kč (děti do 10 let 15 Kč). (průvodci PCT)

20. 1. / SO
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu.  Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
(průvodci PCT)

28. 1. / 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 prohlíd-
ky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní 
kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v do-
provodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! 

PŘÍKOPY ANEB STARÉ ALEJE – PROMENÁDA PRAŽSKÉ 
SMETÁNKY.   Během procházky ulicí Na Příkopě se vydáme 
na  pomyslný výlet do  Prahy 1. poloviny 13. století, kdy se 
právě v těchto místech budovalo městské opevnění. Dozvíte 
se, jak staroměstské hradby vypadaly, kdy přestaly plnit svou 
funkci, a jak se původní hradební příkop přeměnil na „pražskou 
Wall Street“  i oblíbené korzo pražské honorace. Nahlédneme 
také do několika zdejších pasáží, připomeneme si vyhlášené 
lahůdkářství pana Lipperta a naší pozornosti neuniknou ani re-
prezentativní fasády okolních paláců. Začátek akce v 10:00 před 
vchodem do pasáže Koruna z ulice Na Příkopě. Cena 120/80 Kč 
(%). JUDr. Hana Barešová
VILLA GRÉBOVKA.   Navštivte s námi vilu pražského průmysl-
níka Moritze Gröbeho, která stojí v parku, známého dnes pod 
názvem Havlíčkovy sady. Prohlédneme si interiér zrekonstru-
ované vily. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 před vstupem do vily z Havlíčkových sadů. Jednotná 
cena 140 Kč. Milada Racková
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Gabriela 
Procházková

28. 1. / NE
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.   Akce pro děti. 
Více informací na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k  jeho základním kamenům, 
do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00 a v 15:00 
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vcho-
dem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. 
(průvodci PCT)
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a 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  

29. 1. / PO 
PROHLÍDKA BÝVALÉHO KNIHOVNÍHO SÁLU KLÁŠTERA SERVI-
TŮ PŘI KOSTELE SV. MICHAELA.   Navštivte s námi nevšední sál 
s barokní freskou, který dnes slouží koncertním účelům. Povídat si 
budeme o historii blízkého kostela, osobnostech s ním spojených 
i o jeho současném využití. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 15:00 na nádvoří před kostelem mezi ulicemi Michalská 
a Melantrichova (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). 
Milada Racková 
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  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 
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)
  od 8. 1. 2018 – do 20. 3. 2018 PROVOZ TIC PŘERUŠEN

  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

  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 možné do 20. prosince 2017. Více informací 
najdete na http://www.praguecitytourism.cz; studijni@prague.
eu nebo na tel.:  221 714 125

  REKONSTRUKCE VĚŽE  
STAROMĚSTSKÉ RADNICE

V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláště 
věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokončení 
prací je na podzim 2018. Vyhlídkový ochoz věže byl opraven 
již v roce 2017 a je veřejnosti přístupný. V souvislosti s pracemi 
však bude v období od 8. ledna do 31. srpna 2018 demontován 
pražský orloj.

Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informač-
ního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). 
(průvodci PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve  skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo 
neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti  
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do 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 
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 leden 2018 bude zahájen v úterý 19. pro-
since 2017 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních cent-
rech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc únor 2018 bude 
zahájen ve čtvrtek 25. ledna 2018.

  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
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