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S námi máte přehled!
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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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Relaks, adwent, zima…

Relax, advent, zima…

Rocznik 7 / Ročník 7 | Listopad 2017 – Luty 2018/ November 2017 – Február 2018www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia
Year / Jahrgang 11 | November 2017–February / November 2017–Februar 2018www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Tourist magazine / Reisemagazin

EYETR
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Relax, advent, winter…

Entspannen, Advent, Winter…

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XI., listopad 2017

Neříkejte, že žijeme 
jenom jednou. 
Není to pravda. 
Žijeme znovu každé 
ráno. Umíráme 
jen jednou.

-Jan Tříska-

Už zase jen 
vánoční 
kapři

Historie vzniká 
v budoucnosti

ZDARMATuristický magazín ročník VII., červen 2017

NA VÝLET
ZA HISTORIÍ Speciál PRAŽSKÝ
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65. ročník

S námi máte přehled!

19. – 28. 11. 2017

Rudol� num, Dvořákova síň & Pražská konzervatoř

KLAVÍRNÍ 
FESTIVAL 
RUDOLFA 
FIRKUŠNÉHO
5. ročník 

Rudol� num, Dvořákova síň & Pražská konzervatoř

FIRKUŠNÉHO

19. – 28. 11. 2017

KLAVÍRNÍ 

www.� rkusny.cz

Pr
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 ≈

Za � nanční podpory O� ciální hotelO� ciální automobilMediální partner
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www.kampocesku.cz

Jezdecká socha T. G. Masaryka v Lánech
Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 
Hodonín – 14. září 1937 Lány), český státník, 
filozof, pedagog, první prezident Československé 
republiky, je také označován za prezidenta 
osvoboditele. Lány coby Masarykovo oblíbené 
letní sídlo, ale i místo jeho posledního odpočinku, 
jsou spjaty s jeho osobností i odkazem.

Není tedy divu, že jeho jezdecká socha v mírně 
nadživotní velikosti byla slavnostně odhalena 
v předvečer 160. výročí jeho narození, 6. března 
2010, právě zde. Autorem je Petr Novák 
z Jaroměře. Sousoší Masarykovy první jezdecké 
sochy bylo odlito v umělecké slévárně HVH 
v Horní Kalné a znázorňuje prezidenta, který 
sedí a přemýšlí na pasoucím se koni. Autor se 
snažil takto ztvárnit ty Masarykovy povahové 
rysy, které jej činily jedinečným. Ale také 
moudrým a zároveň dobrosrdečným člověkem 
s velkým rozhledem a nezměrnou vůlí spojenou 
s vírou ve smysl světa. Náklady na vytvoření 
sousoší byly hrazeny z veřejné sbírky a příspěvku 
Středočeského kraje. Socha je umístěna před 
budovou Muzea T. G. Masaryka v Lánech.  

Den, kdy vychází… n KAM po Česku n Pražský přehled kulturních pořadů n Travel EYE n OPEN Czechia n státní svátky  

VY
DAVATELSTVÍ
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Redakce si vyhrazuje právo změny termínů vydání. © Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o. Tisk magazínů redakce KAM po Česku zajišťuje tiskárna
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Milí čtenáři, 

hrátky paní Zimy zatím nekončí a dny 
se prodlužují pomalu. Čerpat síly 
v tomto náročném období se dá růz-

ným způsobem. Někdo zaleze pod peřinu a vystrčí nos 
až na jaře, další se láduje multivitaminovými přípravky, 
doufaje, že tím chřipku a jiné nemoci zažene, jiní se však 
vydávají do přírody nebo za kulturou. Myslím, že poslední 
možnosti jsou ty nejúčinnější. 
Mojí první kulturní pozvánkou je návštěva nové expozice  
v  Obecním domě, která nabídne více jak 120 obrazů 
známého a oblíbeného českého malíře Kamila Lhotáka. 
Jeho žluté balony v ohradě si nenechejte ujít. Výstava 
začíná 7. února.
Pražský hrad pojal oslavy 100. výročí vzniku naší republiky 
důstojně. Již od ledna probíhá v prostorách Císařské ko-
nírny výstavní projekt Založeno 1918. V jeho rámci bude 
možno zhlédnout historické památky z počátků českého 
národa a poučit se o základech české státnosti. Jak pravil 
klasik: „Historie je učitelkou života“.
Folklórní slavnosti jsou u nás spojovány spíše s venkovem, 
ale i v Praze lze navštívit masopustní veselice, které pro-
běhnou např. na Žižkově, Malé Straně, Letné, v Břevnově 
či Hostivaři. Neváhejte a přidejte se.
Přeji vám radostnou mysl a pevné zdraví.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  POČÁTKY STARÉHO BARRANDOVA (90 let)

Jednoho mladého stavaře ve 20. letech na cestě po USA 
uhranuly zahradní vilové čtvrti v Kalifornii. Byl to Václav 
M. Havel, otec prezidenta Havla. Po návratu domů hledal 
lokalitu pro podobnou výstavbu v Praze. Roku 1927 se stal 
majitelem pozemků na kopci Habrová a nová čtvrť byla po-
dle skály nad Vltavou pojmenována Barrandov. Stavební 
práce začaly na příjezdové serpentině 24. 2. 1928.

Vůdčím duchem Havlova týmu se stal Max Urban. První dvě vily 
„na ukázku“ navrhl právě on a Vladimír Grégr. V první fázi bylo roz-
prodáno 40 parcel, v roce 1930 bylo stavebně připraveno dalších 
60 parcel. Majitelé stavěli své vily ve funkcionalistickém stylu, jiné 

v romantickém stylu a projektovala je řada významných architek-
tů. Samostatným Urbanovým dílem je areál vyhlídkové restaurace 
s rozsáhlou parkovou úpravou. Výkopové práce začaly 27. března 
1929 a už 27. září téhož roku byly „Terasy na Barrandově“ dány 
částečně do provozu. V opuštěném lomu pod nimi byl v srpnu 
1930 zpřístupněn 50 m dlouhý bazén se skokanskou věží (arch. 
Václav Kolátor), obklopený amfiteátrem tribun. Po dokončení měl 
celý podnik kapacitu 3 500–4 000 míst. V roce 1930 se budovala 
také dnešní ulice Lumiérů. Na jejím konci se Miloš Havel (bratr de-
velopera) rozhodl postavit sídlo a ateliéry svého filmového studia 
A-B. Podle projektu M. Urbana se vystavěly v letech 1931–1933. 
Dodnes dobře slouží svému účelu.

Aleš Krejčí

  KAM ČERT NEMŮŽE... (95 let)

Zdeněk Podskalský, český televizní a filmový režisér i herec, 
se narodil 18. února 1923 v šumavských Malenicích. Již od 
dětství chtěl být ochotnickým hercem, ale míval velkou tré-
mu, proto od tohoto plánu upustil.

Začal studovat na reálném gymnáziu ve Strakonicích, které 
ukončil maturitou v roce 1942. Po válce pokračoval studiem 
sociologie, psychologie a divadelní vědy na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy (1945–1949). Láska k filmu jej přivedla ke 
studiím na FAMU. V lednu 1951 přešel na Vysokou filmovou ško-
lu v Moskvě (VGIK), kterou absolvoval jako kandidát estetických 
věd. Zdeněk Podskalský režíroval celý život komedie, často se 

jednalo o filmy na bázi muzikálu, což byl jeho oblíbený žánr. 
K jeho nejúspěšnějším filmům patří například Kam čert nemů-
že (1958), Bílá paní (1964), Světáci (1969), Noc na Karlštejně 
(1973) a řada dalších. Koncem 70. let navázal spolupráci 
s „cimrmanology“ Smoljakem a Svěrákem, výsledkem byla 
komedie o dvanáctisměně bytů s názvem Kulový blesk. Byl 
autorem a zároveň režisérem řady silvestrovských večerů ČT, 
včetně těch nejproslulejších. Dlouhá léta žil v Praze, v nárožní 
věži Mostecké ulice s výhledem na chrám sv. Mikuláše. Životní 
partnerkou mu byla po 27 let Jiřina Jirásková. Zdeněk Podskal-
ský zemřel 29. 10. 1993, ve věku 70 let. 

Andrea Kepplová 

4  kalendárium
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4. 2. 1928 (90 let)
Narodil se herec, komik, režisér a legendární bavič Jiří 
Císler. V televizi se podílel na několika pohádkách, např. 
Jak se peče štěstí nebo Doktorská pohádka. Jeho hlas 
byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval 
postavičku Harryho Šoumena, nebo s televizním seriálem 
Šmoulové, kde daboval čaroděje Gargamela. 

11. 2. 1798 (220 let)
Narodil se významný léčitel Johann Schroth, zakladatel 
Lázní Dolní Lipová. Nejprve léčil domácí zvířata, později 
i pacienty. Jeho léčebné metody byly poměrně neotřelé. 
V lázních zavedl až drastické diety, omezoval pití vody 
a pacientům předepisoval střídání suchých dnů s půsty, 
doplňované pitím vína. 

11. 2. 1878 (140 let)
V Plzni se narodil Rudolf Vojtěch Špillar, český malíř 
a autor příruček o fotografování. V letech 1919 až 1923 stu-
doval u profesora Nechleby na pražské akademii. Je znám, 
jako autor aktů, krajin a zátiší. Byl bratrem malířů Jaroslava 
a Karla Špillarových. 

13. 2. 1758 (260 let)
V Asparn an der Zaya se narodil Josef Hardtmuth, rakouský 
architekt a zakladatel firmy KOH-I-NOOR Hardtmuth. Byl mi-
mořádně nadanou a všestrannou osobností s mnoha zájmy. 
Mimo jiné navrhl několik staveb v Lednicko-valtickém areálu. 
Nám je znám především jako vynálezce tužky.

14. 2. 1933 (85 let)
Narodila se česká filmová a divadelní herečka Míla 
Myslíková. Za svůj život ztvárnila spoustu rolí. 
Nezapomenutelnou roli měla např. ve filmu Jak utopit 
doktora Mráčka (vodnice Wassermanová) anebo v prvních 
čtyřech „básnických“ komediích Dušana Kleina (starostlivá 
maminka Šafránková).

1838
(180 let)

Josef Ladislav 
Turnovský
* 9. 2. 1838
† 8. 2. 1901

český novinář, 
spisovatel

1848
(170 let)

Karel Klostermann
* 13. 2. 1848
† 16. 7. 1923

český spisovatel 
německé národnosti

1628
(390 let)

Humprecht Jan 
Černín

* 14. 2. 1628
† 3. 3. 1682

český šlechtic 
a diplomat

  KOČOVNÝ ŽIVOT MILOVNÍKA UMĚNÍ 
I ŽEN (210 let)

Josef Kajetán Tyl zasvětil svůj život dramatickému umění. 
Jeho vlastenecké cítění, literární, publicistická, překlada-
telská, a především rozsáhlá divadelní činnost mu vynesly 
nejen uznání a popularitu, ale také mnoho dluhů, bídu 
a nakonec i smrt.

Autor slov české hymny se narodil 4. února 1808 v Kutné Hoře 
jako Josef Kajetán Till. Po gymnaziálních studiích v Kutné Hoře, 
Praze a také v Hradci Králové, kde pobýval u dramatika Václava 
Klimenta Klicpery, se přihlásil na Filozofickou fakultu Karlovo-Fer-
dinandovy univerzity. Studium však nedokončil, neboť se v roce 

1829 přidal k německé kočovné společnosti. Zde se seznámil se 
svou budoucí ženou Magdalenou Forchheimovou. S ní a také s její 
sestrou Annou, která Tylovi porodila devět dětí, vytvořil kuriózní 
manželský trojúhelník. V roce 1831 se Josef Kajetán Tyl vrátil 
zpět do Prahy, kde nejprve přijal místo účetního. Následně se 
začal věnovat redakční činnosti v Květech českých a také založil 
Kajetánské divadlo. Od roku 1835 začal řídit česká představení 
ve Stavovském divadle. Ve čtyřicátých letech 19. století se z Tyla 
stal miláček národa – organizoval kulturní život, vydával svá 
prozaická díla, získal cenu Matice české a byl zvolen poslancem 
říšského sněmu. Kvůli ostrým politickým kritikám nakonec přišel 
o místo ve Stavovském divadle a v roce 1851 se rozhodl odejít 
z Prahy ke kočovné divadelní společnosti. Pod tíhou dluhů a těžce 
nemocen umírá v Plzni roku 1856.

-TreBl-

Portrét Josefa Kajetána Tyla od malíře Jana Vilímka
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  NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ (670 let)

Římsko-německý král Karel IV. založil 8. února 1348 Nové 
Město pražské, kterému udělil stejná práva, jakým se těšilo 
Staré Město. K založení došlo především kvůli přibývajícímu 
počtu obyvatel tehdejší Prahy a zároveň i díky jejímu vzrůs-
tajícímu významu jakožto sídelního města. 

Pro založení byly panov-
níkem brány v úvahu pro-
story na levém i pravém 
břehu Vltavy. Pro lepší 
přístup k vodě byl nako-
nec zvolen ten pravý, mezi 
Starým Městem a Vyše-
hradem. Již 28. března 
1348 Karel VI. slavnostně 
položil základní kámen 
ke stavbě hradeb Nové-
ho Města. Ve své době 
se jednalo o mimořádný 
počin především proto, že 

si panovník při založení Nového Města počínal opravdu velkoryse. 
Urbanistickou koncepcí předběhl svou dobu a místo křivolakých 
a úzkých uliček využil existující prostor pro zbudování tří tržišť 
vzájemně spojených širokými ulicemi. Propojením tehdejšího 
Dobytčího trhu, Koňského trhu a Senného trhu fakticky vytvořil 
dopravní okruh s napojením na další osady. Za zmínku stojí i to, že 
při výstavbě bylo nařízeno budovat domy toliko kamenné a jedno-
patrové. Aby vše proběhlo rychle, osvobodil Karel IV. stavebníky 
od daní a poplatků, když své dílo dokončí do osmnácti měsíců. 
Zároveň tento moudrý panovník dbal na dodržování stanovených 
termínů výstavby i dodržení všech plánů, a to pod pohrůžkou přís-
ných trestů. Pokud by došlo k porušení výše zmíněných pravidel, 
mohly být tyto domy i zbourány.

Miroslav Foltýn

Nejstarší dochovaný pohled na Prahu (1493), Schedelova Kniha kronik, pohled z Vyšehradu

  JEDNOOKÝ KRÁL (790 let)

Budoucí čtvrtý český král z rodu Přemyslovců Václav I. 
(1205–1253) byl druhorozeným synem Přemysla Otakara 
I. a Konstancie Uherské. Od dětství byl zvláštní – neurotický, 
možná psychicky chorý. Miloval potulky hlubokým lesem, 
rád lovil… A právě při jednom z lovů přišel o levé oko a vy-
sloužil si přízvisko Jednooký.

Otec nechtěl po-
nechat synovu 
existenci náhodě, 
a tak jej ve dvou 
letech zasnoubil 
s Kunhutou Štauf-
skou (Kunhutě 
bylo asi sedm). 
V  jedenácti zajis-
til synovo navr-
žení na českého 
krále na shromáž-
dění české šlechty 
v  Praze (1216) 
a  uspěl. Druhého 
dne již chvátal 
posel za císařem 
Fridrichem II. 
Štaufským, který 
26.  7. s  volbou 

také souhlasil. V devatenácti letech syna s Kunhutou oženil 
(1224) a ve třiadvaceti, 6. února 1228, jej nechal korunovat 
„mladším králem“.

Eliška Procházková

Václav I., Gelnhausenův kodex z přelomu  
14. a 15. stol.

Novoměstská radnice
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17. 2. 2018 (220 let)
Ve Slaném se narodil český malíř Josef Matěj Navrátil. 
Vyučil se malířem pokojů u svého otce. Po studiu na 
Akademii se stal malířem-dekoratérem. Byl také vynika-
jícím krajinářem a autorem zátiší. Jeho tvorba inspirovala 
fotografa Josefa Sudka při zaznamenávání kolínské krajiny. 

22. 2. 1973 (45 let)
V Praze byl zahájen provoz na Nuselském mostě, jenž 
se klene nad Nuselským údolím. Spojuje Pankrác a vzdá-
lenější jihovýchodní části města s Karlovem a se středem 
města. Je dlouhý 485 m a široký 26,5 m. Průměrná výška 
je 42,5 m nad údolím. V roce 2000 získal ocenění Stavba 
století v kategorii Dopravní stavby.

22. 2. 1998 (20 let)
Čeští hokejisté, pod vedením trenéra Ivana Hlinky, vybo-
jovali na zimních olympijských hrách v japonském Naganu 
zlaté medaile. Finálová bitva s Ruskem dlouho hledala 
svého střelce. Nakonec ho našla. Do 49. minuty zasadil 
svoji životní trefu Petr Svoboda.

24. 2. 1948 (70 let)
Ve 12 hodin začala hodinová generální stávka, 
která měla prosadit sociální a ekonomické požadavky. 
Sociálnědemokratičtí ministři Václav Majer a František 
Tymeš podávají demisi. Prezident Beneš ji přijal a doplnil 
vládu podle Gottwaldovy předlohy. Protestní demonstrace 
byla potlačena a komunistická vláda slavila Vítězný únor.

26. 2. 1898 (120 let)
V Slavětíně u Loun se narodil český lyrický básník 
Konstantin Biebl. Je řazen k představitelům proletářské 
poezie, poetismu a surrealismu. Od roku 1919 publi-
koval v časopisech Host a Kmen, v Lidových novinách 
i v Literárních novinách. Byl členem Devětsilu a zakládají-
cím členem Surrealistické skupiny.

1853
(165 let)

Jaroslav Vrchlický
* 17. 2. 1853
† 9. 9. 1912

český spisovatel, 
básník, dramatik 

a překladatel

1523
(495 let)

Jan Blahoslav
* 20. 2. 1523

† 24. 11. 1571
český spisovatel, kněz 

a biskup jednoty 
bratrské

1918
(100 let)

Svatopluk Beneš
* 24. 2. 1918
† 27. 4. 2007

český divadelní 
a filmový herec

  KRVAVÝ HODOKVAS (1 015 let)

Boleslav III. Ryšavý (okolo 965–1037) byl českým kníže-
tem v letech 999–1002 a krátce roku 1003. Jeho násilnická 
vláda byla korunována snahou zbavit se svých bratrů coby 
konkurentů.

Roku 1001 uprchli jeho bratři Jaromír (na příkaz Boleslava 
vykastrován) a Oldřich, který měl být na Boleslavův příkaz za-

vražděn, do Bavorska. 
Roku 1002 povstali proti 
Boleslavovi Vršovci, a tak 
se Boleslav III. uchýlil 
k  Boleslavu Chrabrému 
do Polska. Jakmile byl 
v lednu 1003 Boleslavem 
Chrabrým opět dosazen 
na český knížecí stolec, 
9.  února 1003 slíbil od-
pouštění dřívějším od-
půrcům. Krátce nato však 
vyvraždil nenáviděné 
Vršovce při „krvavém ho-
dokvasu vyšehradském“ 

(podle Veleslavína), což vyvolalo povstání. Boleslav Chrabrý tedy 
povolal svého chráněnce do Polska. Následně jej nechal oslepit 
a uvěznit. Nikým neželen vězeň Boleslav III. umírá roku 1037.

Josef Grof

Boleslav III., znojemská rotunda sv. Kateřiny

Rotunda sv. Kateřiny, Znojmo
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  DORIAN GRAY VE SPOLEČNOSTI 
ZÁŽITKŮ
Rozhovor s Martinou Kinskou

Je divadelní dramaturgyní i úspěšnou autorkou a režisérkou. 
A z domovského Švandova divadla to má do Kinského zahra-
dy co by kamenem dohodil. Jak ale sama říká, se slavným 
šlechtickým rodem příbuzná není, prý snad možná s nějakou 
chudou větví. Práce Martiny Kinské ale bohatá je. Už její hra 
Pankrác ´45 sklidila uznalé recenze a u Švandů je neustále 
vyprodaná. A teď se jako autorka a režisérka pustila do Obra-
zu Doriana Graye, inscenace podle slavného románu Oscara 
Wildea. Premiéra je 10. února.

Vzpomenete si, kdy jste Obraz Doriana Graye četla poprvé? 
Bylo to, tuším, někdy v prvním či druhém ročníku na gymnáziu. 
Vzhledem k věku převládl zcela neomylně romantický pohled, 
značně zjednodušený. Naštěstí jsem však v sobě stále měla nut-

kání se ke knize vracet, 
dokonce několikrát od 
té doby, možná šlo 
o tušení, že je v ní toho 
ukryto mnohem více. 

Co rozhodlo, že jste 
se Wildeův text 
rozhodla převést 
do podoby divadel-
ní hry?
Prvním impulsem 
byla eseje sociologa 
Jana Kellera „Dorian 
Gray a společnost 
zážitku“ a druhým 
detailnější propátrání 
života Oscara Wildea. 

Obé mě donutilo číst román jinak. Vnímala jsem mnohem ostřeji 
ironii až cynismus, který ovšem pramení z jisté přecitlivělosti, ze 
sebeobrany, z vědomí patu, do něhož se člověk ve svém životě 
může dostat. 

Jaké téma vás při přepisu látky do podoby divadelní hry 
zaujalo nejvíc?
Určitě – a právě i díky eseji Jana Kellera a postřehům dalšího 
sociologa Gerharda Schulzeho – mě zaujal způsob existence a jed-
nání společnosti, která staví subjektivní vjem nade vše. Pouze 
subjektivní hodnocení je bráno v potaz, jde primárně o „můj zá-
žitek“. Tím je značně posílena důležitost ega, které se chtě nechtě 

rozpíná a zkouší, kam až může jít. Ono pokoušení hranic může být 
na jednu stranu cosi jako adrenalinový sport a touha po neustále 
novém, na druhé straně ale dost dobře také jakási provokace 
a zoufalé volání po řádu. Zkoušíte, kam až můžete zajít v naději, 
že někdo řekne „Tak dost“.

Ještě něco jste z předlohy „vytáhla na jeviště“?
Zajímá mě také téma, které se vynořuje ve většině mé práce, 
a tím je odpovědnost za své činy. Včetně odpovědnosti za to, co 
člověk vytvoří a jak vědomě na někoho působí. V románu je to 
chytře zobrazeno hned v několika rovinách. Ani Dorian, ani jeho 
přítel Henry ale neuniknou tomu, aby se za svými činy nemuseli 
v určitý moment ohlédnout.

Proč jste do titulní role obsadila právě Ondřeje Krause, 
čerstvého absolventa brněnské JAMU?
Ondřeje jsem poprvé viděla u nás v divadle při konkurzu na roli 
syna v inscenaci Pohřeb až zítra, kterou ve Švandově divadle 
chystal režisér Daniel Hrbek. Na roli v Pohřbu byl ale moc „starý“. 
Když poté padlo rozhodnutí inscenovat Wildeův román, napadl 
mě Ondřej okamžitě.  Zcela zásadní pro mě byla jeho schopnost 
proměny, včetně proměn energií a usebrání se k rychlým střihům.

Na inscenaci spolupracujete se světově úspěšnou choreo-
grafkou a tanečnicí Miřenkou Čechovou. Jak jste se daly 
dohromady?
K práci na inscenaci jsem záměrně nepřizvala „pohybáře“ či cho-
reografa, který secvičí čísla a ta se pak nějak dolepí k ostatním 
scénám, ale někoho, kdo primárně vyjadřuje příběh skrze tělo a je 
tak spoluautorem celého konceptu. Právě jsem měla asi ojedinělý 
záchvat drzosti, takže jsem zkusila i na podnět Radima Vizváryho 
oslovit Miřenku, s níž jsme se do té doby osobně neznaly. A jsem 
za to velmi ráda. Její uvažování o věcech bylo velmi inspirativní 
už před samotným zkoušením. Bylo zřejmé, že málokdo se umí 
tak podnětně ptát.

Pro redakci připravil Martin Sládeček

Martina Kinská a Miřenka Čechová na zkoušce v kavárně v Pavilonu Grébovka, 
foto © Michal Hančovský

Martina Kinská, foto © Alena Hrbková
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 zredakce zve
  16. ROČNÍK FESTIVALU NOVÉHO 
DIVADLA MALÁ INVENTURA

Na konci února Praha opět ožije divadlem. Ale také kultur-
ním networkingem, diskusemi, workshopy a v neposlední 
řadě i slavnostním udílením cen České divadelní DNA. Malá 
inventura začíná 21. února a po dobu osmi dnů zve všechny 
příznivce nového divadla hned na dvanáct festivalových 
míst, převážně na Praze 7.

Festival odstartuje v pořadí už čtvrté předávání cen Česká divadelní 
DNA v holešovické La Fabrice. V rámci hlavního programu budou pak 
následovat například matadoři postdramatického divadla Handa 
Gote Research & Development s představením Die Rache ve Studiu 
ALTA či Navždy spolu vždy perfekcionistické Farmy v Jeskyni v DOXu. 
Ve Werichově vile se zase v zářivé freakshow představí Roštěnky 
u Tiffanyho a MeetFactory uvede Počátek veškeré lásky a ukáže, jak 
jednoduše se může spokojený život mladé bohaté rodiny rozložit 
na prvočinitele. Malá inventura nabídne celkem 20 divadelních 
představení i bohatý doprovodný program.

Návštěvníci festivalu se mohou mimo jiné těšit například i na pro-
jekt Horizont 8 – sondu do proměn společensko-historické situace 
v České republice i nejbližšího okolí, která otevírá „osmičkový“ rok. 
Letos festival propojuje rekordní počet divadel a kulturních institucí 
s centrem v holešovickém Studiu ALTA. Zde bude mít festival zázemí 
pro většinu doprovodných a networkingových akcí.
Přijďte se setkat, diskutovat nebo se třeba jen pobavit na festivalový 
večírek. To je Malá inventura po šestnácté. A zase s tím kuřetem!

Pro redakci připravil Petr Pola

foto © Patrik Borecký

foto © Dita Havránková

  ADAPTACE KLASICKÉHO RUSKÉHO 
DÍLA I SOUČASNÁ TRAGIKOMEDIE 
O MODERNÍM MATEŘSTVÍ
Městská divadla pražská připravují 
březnové premiéry

Nový rok začal v Městských divadlech pražských zkoušením 
inscenací, které diváci poprvé uvidí v březnu. Režisér Pavel 
Khek připravuje v Divadle Rokoko novou adaptaci jednoho 
z nejvýznamnějších děl světové literatury – Idiota od Fjodora 
Michajloviče Dostojevského. Na scéně Divadla ABC pak nastu-
duje Petr Svojtka inscenaci na ryze ženské téma I♥MAMMA 
od současné izraelské dramatičky Hadar Galron o radostech 
a strastech moderního mateřství.

První březnovou premiérou bude nová adaptace klasického díla 
světové literatury Idiot od Fjodora Michajloviče Dostojevského. 
Pod režijním vedením Pavla Kheka ožije příběh knížete Myškina, 
který se vrací ze Švýcarska do rodného Ruska. Setkává se s rodinou 
Jepančinových a jejich dcerami, Rogožinem i krásnou Nastasjou 
Filippovnou a jejich životy se osudově propletou. Jak si kníže 
Myškin ve své nekonečné dobrotě poradí s brutální přízemností? 
Nalezne smysl lidského bytí ve zkaženém světě zaprodaném po-

žitkům, mamonu a bezohlednému, dravému sobectví? Premiéra 
inscenace se odehraje 10. března 2018 v Divadle Rokoko. V hlavní 
roli knížete Myškina se představí Aleš Bílík. V dalších úlohách divá-
ci uvidí například Jiřího Hánu, Ninu Horákovou, Petru Tenorovou, 
Stanislavu Jachnickou a další.
O týden později se na jevišti Divadla ABC poprvé rozehraje tragi-
komedie o radostech a strastech matek v současné době s názvem 
I♥MAMMA. Autorkou hry je izraelská dramatička Hadar Galron, 
která je u nás známá svou inscenací Mikve. Hlavním tématem 
jsou důležité mezníky v životě ženy – těhotenství a mateřství. 
Jak se s nimi vyrovnají hlavní hrdinky této hry? To budou moci 
diváci poprvé posoudit 17. března 2018. Na jevišti uvidí například 
Zuzanu Kajnarovou, Henrietu Hornáčkovou, Terezu Vítů, Denisu 
Pfauserovou nebo Lenku Zbrankovou.

-red-

Idiot, Aleš Bílík, foto © Alena Hrbková
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 zohlédnutí
  ELEGÁN FILMOVÉHO PLÁTNA

Slavný milovník a gentleman patřil k legendám prvorepub-
likového filmu a během svého uměleckého života vytvořil 
desítky nezapomenutelných rolí. Jeho náručím prošly ty 
nejkrásnější a nejslavnější herečky, jako byly Lída Baarová, 
Hana Vítová nebo Nataša Gollová. 

Svatopluk Beneš se narodil 24. února 1918, takže byl o pár měsíců 
starší než naše republika. Bylo to v Roudnici nad Labem a jeho 
tatínek byl traťmistr Petr Beneš. Krátce po svém narození byl 
pokřtěn na jméno Svatopluk Alexej. V rodném městě prožil krásné 
dětství a rodiče se jemu i dalším třem sourozencům velmi věno-
vali. Své první herecké zkušenosti získal v roudnické ochotnické 

společnosti Mladá scéna, která se inspirovala humorem populární 
dvojice V+W. Maminka Růžena si přála, aby se malý Aťa, jak mu 
říkala, stal učitelem. Po zhlédnutí zvukového filmu Muži v offsidu 
(1931) se Svatopluk rozhodl, že chce být definitivně hercem. Jeho 
rozhodnutí odejít v patnácti letech z roudnického gymnázia na 
Státní konzervatoř do Prahy se doma nesetkalo s porozuměním. 
Maminka zpočátku budoucího herce kryla, ale když se to nakonec 
dozvěděl otec, odmítl platit synovi v Praze nájemné. Mladý Beneš 
proto musel každý den v pět hodin ráno vstávat na vlak a domů se 
vracel posledním vlakem po půlnoci. Jako syn zaměstnance drah 
měl totiž jízdenku zadarmo. 
Během studií se mu poštěstilo zahrát si epizodní roličky v ND 
a hlavně se již objevil ve filmech Hudba srdcí (1934) a Studentská 
máma (1935). Pak přišla nabídka z Vinohradského divadla v Praze, 
to bylo v roce 1937, kdy už měl za sebou první filmové role. Na 
tu zásadní si však Beneš musel ještě dva roky počkat – přišla 

s filmem Ohnivé léto (1939), kde měl za partnerku světově pro-
slulou krásku Lídu Baarovou. „Měl jsem před ní trému, ale ona mi 
hned nabídla tykání a při natáčení milostné scény mě dokázala 
uvolnit,“ prozradil herec po letech v jednom z rozhovorů. Teprve 
potom se Beneš objevil ve filmové adaptaci románu Viléma Mrš-
tíka Pohádka máje (1940), kde jako student Ríša sváděl něžnou 
Helenku v podání půvabné Nataši Gollové. Z dalšího slavného fil-

mu Noční motýl (1941) si pak určitě každý z nás vybaví proslulou 
scénu, kdy Beneš jako poručík Kala znásilní krásnou Hanu Vítovou. 
V té době na filmovém plátně něco nevídaného. A opět u toho 
nesměl chybět proslulý filmový milovník Svatopluk Beneš. V době 
protektorátu šel oblíbený elegán doslova z role do role a navíc v té 
době prožíval i milostný vztah s další slavnou hvězdou stříbrného 
plátna – Adinou Mandlovou. 
Herec Svatopluk Beneš, jeden z největších prvorepublikových 
milovníků, měl v sobě eleganci a šarm gentlemana a navíc oplýval 
smyslem pro humor. Bohužel po roce 1948 nastal úplný konec 
filmových milovníků a herec s nálepkou buržoazního elegána se 
musel přeorientovat na zcela odlišné role. Naštěstí ještě přišlo 
několik zajímavých hereckých příležitostí, jako byla nezapome-
nutelná role nadporučíka Lukáše ve filmech Dobrý voják Švejk 
(1956) a Poslušně hlásím (1957), nebo vrah-drogista v komedii 
Drahé tety a já (1974) či T. G. Masaryk ve filmu Člověk proti zkáze 
(1989). V roce 1998 obdržel Svatopluk Beneš Cenu Thálie za ce-
loživotní dílo. Poslední filmový milovník a pravý gentleman nás 
opustil 27. dubna 2007. 

Marcela Kohoutová

Svatopluk Beneš někdy kolem roku 1938

Pamětní deska na rodném domě v Roudnici nad Labem
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 zknižní tipy
  PRAŽSKÉ BAHNO
Karel Ladislav Kukla 

Pochybné hospody a bary, doupata neřesti, šejdíři, zloději a vy-
vrhelové ve stínech periferie a všelijaké další ztracené existence, 

i ti tvoří jednu z podob pr-
vorepublikové Prahy, jak 
ji zachytil podle osobního 
svědectví český novinář 
a dramatik Karel Ladislav 
Kukla, reportér Národní 
politiky, nejčtenějšího 
českého deníku přelomu 
19. a 20. století. Historky 
z prostředí hospod, ná-
leven, nevěstinců, barů 
a tančíren nezaměnitel-
ných jmen: Zelená žába, 
Žbluňk, Jedová chýše. Pří-

běhy z Černé Indie, Hotelu Díra nebo polepšovny. Osudy lidí, kteří 
žili na společenské periferii a nebyli jen figurkami: Papka-Kaprál, 
Lojza Rasík, Démon Jana, Tonka-Myš fórová. Obraz odvrácené 
tváře Prahy mezi dvěma světovými válkami.
cena: 249 Kč
www.albatrosmedia.cz

  ZDRAVÉ DOBROTY
Inmanová Henrietta

Publikace plná inspirativních receptů, podle kterých můžete 
připravovat sladké i slané pamlsky zcela bez lepku, mléčných 

výrobků a rafinované-
ho cukru. V první části 
ukáže vyučená cukrářka 
Henrietta Inmanová, jak 
zásobit spíž nejrůznější-
mi místními, sezonními 
a průmyslově nezpra-
covanými ingredience-
mi. Poté prozradí své 
základní recepty včetně 
nepostradatelných rad, 
jak namáčet a sušit oře-
chy, semínka, luštěniny 

a pseudoobiloviny a jak si vyrobit vynikající ořechová mléka, 
krémy a másla, bezlepkové těsto či lahodné domácí marmelády. 
V knize najdete přes 75 nafocených receptů na dorty, muffiny, 
chlebíčky, raw dezerty, dortíky a koláčky. 
cena: 369 Kč
www.kniha.cz

  VĚCI, KTERÉ UVIDÍTE, JEN KDYŽ 
ZPOMALÍTE
Haemin Sunim

Průvodce na cestě k vnitřnímu klidu a rovnováze pro moderního 
člověka. Tato knížka plná duchovní moudrosti zen-buddhismu 

přináší příležitost 
k  zamyšlení nad 
různými oblastmi 
lidského života. Vě-
nuje se mimo jiné 
tématům mezilid-
ských vztahů, práce, 
lásky a spirituality 
a zdůrazňuje důleži-
tost nalezení hlubší-
ho vztahu a soucitu 
nejen vůči ostatním, 
ale i vůči sobě samé-
mu. Jednoduchou 
a srozumitelnou for-

mou esejů a krátkých poselství, s nadhledem a pochopením pro 
člověka žijícího současným hektickým životním stylem inspiruje 
čtenáře k jinému pohledu na svět a k hledání cesty ke šťastnější-
mu a vyrovnanějšímu životu. Učte se skutečně vnímat okamžiky 
svého života a nacházet cestu ke klidu, vyrovnanosti a štěstí.
cena: 298 Kč
www.jota

  ENCYKLOPEDIE VELMI DŮLEŽITÝCH VĚCÍ 
pro děti, které chtějí všechno vědět

Malí objevitelé od 4 do 7 let se v této přehledné encyklope-
dii s bohatými ilustracemi dozvědí vzrušující a velmi důležité 

informace o světě, 
který je obklopu-
je: o  vesmíru, 
o  minulosti naší 
planety, o konti-
nentech, o příro-
dě, o vědě, obje-
vech či umění, ale 
také o lidech, kteří 
planetu obývají, 
o  vlastním těle 
a vůbec o spoustě 
dalších věcí, které 
v jiných knihách 

nenajdou. Pro zvídavé děti je tato knížka k nezaplacení!
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz
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Kdy se slaví Roš ha-šana 
a kam zajít na nejlepší 
gefilte fiš?
Poradí vám brožura Praha:židovská!

Najdete ji ve všech návštěvnických 
centrech Prague City Tourism 
nebo zdarma ke stažení na 
www.prague.eu



 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 ÚNORU 2018 

1. 2. / ČT
JAK A  KDE SE V  PRAZE OBCHODOVALO – PŘEDNÁŠKA.   
Představíme si něco málo z historie obchodování a následně si 
budeme povídat o pražských trzích, tržištích, tržnicích, krámech 
i obchodních domech s doprovodným obrazovým materiálem. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Milada 
Racková

3. 2. / 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 divadla 
(ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Eva Sokolová
KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ.   Pojďte s námi 
navštívit nejslavnější barokní chrám Prahy, na  jehož stavbě 
se podílelo několik generací významných architektů. POZOR! 
- omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela 
na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do kostela 70/50 Kč. Marie Hátleová
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ III.   Naše cesta povede tentokrát 
z Petrského náměstí do Zlatnické a Truhlářské ulice. Kromě za-
jímavých funkcionalistických domů si připomeneme i Jaroslava 
Haška a Švejkovu hospodu na Kuklíku. Ukážeme si místo, kde 
tvořil Václav Brožík, kde redigoval své Květy J. K. Tyl nebo kde 
složil text naší hymny. Půjdeme také okolo místa, kde žili Máchova 

Lori a malíř Josef. M. Navrátil. Připomeneme si osobnosti pres-
tižního gymnázia J. S. Gutha-Jarkovského, jako byl Josef Pekař, 
František Drtina i jeho absolventy, např. Jana Wericha, Vladimíra 
Holana, V. V. Štecha, Josefa Charváta a další. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Petrském náměstí pod pla-
tany. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavíra-
cí době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navští-
víme středověké síně i  novodobé reprezentační sály radnice. 
Komentovanou prohlídku s  rozšířeným výkladem zakončíme 
pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém román-
sko-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. Josefina Jelínková

4. 2. / NE
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI.   Tentokrát prozkoumáme 
pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme 
především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už 
dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak 
se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou Burzovního paláce 
(Rybná 14, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
RUDOLFINUM.   Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozant-
ní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především 
k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji 
seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou 
úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před bočním vchodem do Rudol-
fina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Eva Sokolová

6. 2. / ÚT
KOSTEL SV. PROKOPA.   Na vycházce si prohlédneme jednu z do-
minant pražského Žižkova, římskokatolický kostel sv. Prokopa, 
který vznikl v místech původní kaple sv. Jana Nepomuckého při 
zdejší viniční usedlosti. Jeho základní kámen byl položen roku 
1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I., 
aby zde mohl být o pět let později vysvěcen novogotický svatostá-
nek. Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Prokopa na Sladkovského 
náměstí (nejbližší zastávka tram. č. 5, 9, 15, 26 „Lipanská“). Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

7. 2. / ST
VÝVOJ ZDRAVOTNÍ PÉČE V PRAZE - PŘEDNÁŠKA.   Během 
přednášky si představíme začátky a postupný rozvoj moderní 
medicíny. Neopomeneme ani na  významné osobnosti, které 
u nás přispěly ke zlepšení kvality života a prodloužení jeho dél-
ky. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme 
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12. 2. / PO
STAROMĚSTSKÝ ORLOJ NENÍ JEN LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ – 
PŘEDNÁŠKA.   Víte, co všechno se dá na orloji přečíst nebo určit? 
Víte, kolik různých časů orloj ukazuje? Přijďte se naučit číst údaje 
ze Staroměstského orloje, který je chloubou Prahy. Zjistíte, že to 
není jen turistická atrakce, ale funkční model vesmíru s velmi 
přesným chodem. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. 
Mgr. Dana Kratochvílová

13. 2. / ÚT
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. Jednotná cena 200 Kč. Mi-
lada Racková
STRAŠNICKÝ KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY 
MARIE A OKOLÍ.   Ve volném pokračování lednové vycházky 
po pražských Strašnicích si tentokrát představíme moderní stavbu 
římskokatolického kostela Neposkvrněného početí Panny Ma-
rie. Po prohlídce kostela se vydáme do starých Strašnic, kde si 
představíme některé zdejší dochované stavby jako např. areál 
Gutovky, Bečvářův dvůr, Betlémskou kapli, sborový dům v Kralické 
ulici nebo zdejší sokolovnu. Začátek akce v 15:00 před kostelem 
Neposkvrněného Početí Panny Marie (Ke Strašnické 10, Praha 
10, nejbližší stanice aut. č. 154, 188  a tram. č. 22, 26 „Nádraží 
Strašnice“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová 

14. 2. / ST
ZANIKLÉ PRAŽSKÉ ZAHRADY – PŘEDNÁŠKA.   Obecně se tradu-
je, že ve středověku nebyl uvnitř hradeb na zahrady prostor. Opak 
je však pravdou, a tak si dnes můžeme připomenout např. Anděl-
skou nebo Augustinovu zahradu. I v pozdější době vzniklo v Praze 
mnoho zahrad, které dnes již bohužel neexistují a jejich někdejší 
přítomnost nám připomínají jen názvy ulic. 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 (%). Pavla Lešovská

15. 2. / ČT
SALÓNY LÁSKY PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ ČTVRTI. Vydáme se 
na místa židovské Prahy, kde se scházela nejvznešenější elitní 
pražská smetánka, ale i pražští hejsci a jejich děvčata. Dovíte se, 
kde byla nejpustší špeluňka Dennice i luxusní nevěstinec U Fried-
mannů, která ulice byla Hampejská, a jakou specialitu nabízel 
salón Aaron. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
před kostelem sv. Šimona a Judy (na rohu ulic Dušní a U Milosrd-
ných, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Milada 
Racková 

10. 2. / SO
ZA ŽLUTOU ŘŮŽÍ JOSEFA MÁNESA.   Kalendářní desku staro-
městského orloje zná jistě každý – je zkrátka „od Mánesa“. Pojď-
me vzdát poctu tomuto nevšednímu umělci a vydejme se hledat 
v pražských zákoutích ozvěny jeho nelehkého života: místa, kde 
bral poprvé štětec do ruky, domy, kde s rodinou prožíval dobré 
i zlé, objekty, o jejichž výzdobu usiloval; a přelud žluté růže, kterou 
nikdy nenalezl. Najdeme ji na vycházce my? Začátek akce v 10:00 
před vchodem do objektu Anežského kláštera (ul. Anežská 12, 
Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová 
Zörnerová
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. Začátek 
prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vcho-
dem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. 
(průvodci PCT)
S VÝHLEDEM NA BOTIČ.   V jižním cípu Vinohrad se skrývá ně-
kolik zajímavých staveb. Projdeme kolem vily Osvěta, ve které 
se narodil Jan Masaryk. Ukážeme si Zvonařku, kde nejen vyrá-
běl pražskou šunku Antonín Chmel, ale kde také končila koňka. 
Na Nuselských schodech uvidíme nejstarší zachovanou vinohrad-
skou stavbu, kapli sv. Rodiny. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 na stanici MHD „Jana Masaryka“ (ve směru do Vršo-
vic). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
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

11. 2. / NE
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Prohlídka okruhu Strahovské obra-
zárny s díly od gotiky po romantismus, včetně klenotnice a expo-
zice věnované sv. Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera 
(u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána 
od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela 
Smrčinová
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(%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do domu 40 Kč/
za osobu. PhDr. Jarmila Škochová
POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Komentovaná prohlídka unikátní pa-
mátky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lo-
rety 110 Kč. Marcela Smrčinová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka 
v anglickém jazyce.   Začátek akce ve 20:00 před věží objek-
tu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

18. 2. / NE
ZIMNÍ LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA DLANI.   Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!
BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN.   O splněném snu Václava Maria 
Havla i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří 
pomáhali tento sen naplňovat, si budeme povídat mezi unikátní-
mi vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 105 „Fil-
mové ateliéry“ (jede od stanice metra B „Smíchovské nádraží“), 

17. 2. / SO
KDE SE VZALA PŘÍJMENÍ, DOMOVNÍ ČÍSLA A ZNAMENÍ.   Akce 
pro děti. Více informací na konci programu!
PRAŽSKÝ HRAD A ZIKMUND LUCEMBURSKÝ.   Procházka Praž-
ským hradem, zejména katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
s připomínkou osudu českého krále Zikmunda Lucemburského. 
Začátek v 10:00 na III. nádvoří PH u Žulového obelisku. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 125 Kč (prosíme, aby 
si zájemci tuto částku připravili přesně). POZOR! Vstupenka je 
součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, 
Zlatá ulička, katedrála sv.  Víta, Rožmberský palác). 
Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky 
individuálně navštívit zmíněné objekty. PhDr. Jaroslava 
Nováková
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU.   Narození Karla IV. bývá někdy 
situováno právě do tohoto kdysi nádherného gotického paláce 
na Staroměstském náměstí. Prohlédneme si jeho sklepení, kapli 
v přízemí a gotické prvky zachované v dalších přístupných pro-
storách objektu, který jinak slouží jako výstavní prostor GHMP. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč 
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Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Ja-
roslava Nováková

22. 2. / ČT
ZEMSKÁ PORODNICE U SV. APOLINÁŘE.   Jedová chýše a bývalá 
Zemská porodnice u sv. Apolináře – jaká je mezi nimi souvislost? 
To vše a mnoho dalšího si povíme na vycházce s prohlídkou kaple 
sv. Kříže dnešní gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské 
ulici 18, Praha 2. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
před vstupem do budovy z ulice Apolinářská (nejbližší stanice 
autobusu č. 148 „Apolinářská“). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

24. 2. / SO
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD.   Opakování lednové 
vycházky. Románské kamenné domy byly skutečným unikátem 
ve  středověké Praze a  jejich pozůstatky 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 Poděbrad a podzemí pod Staro-
městskou 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
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA.   Během vycházky se 
seznámíme s historií všech významných budov na tomto náměstí, 
ale také se dozvíme, kde se v češtině vzaly výrazy jako kyslík, 
vápník nebo živec. V závěru si připomeneme pikantní epizody 
z pražských pobytů Alberta Einsteina. A víte, které události vedly 
k názvu tohoto náměstí? Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. 
Václava na Smíchově (vchod ze Štefánikovy ulice). Cena 120/80 Kč 
(%). Šárka Semanová
KARLOV.   Zveme vás na procházku částí Nového Města, kde 
původně bývaly vinice a zahrady, kde Karel IV. založil 3 kostely 
a navíc je tu řada dalších zajímavých míst - např. vila Amerika 
s muzeem Antonína Dvořáka, rodný dům Emy Destinnové, Hrd-
ličkovo antropologické muzeum, bývala tu legendární Jedová 
chýše a v bývalém augustiniánském klášteře se nachází Muzeum 
policie ČR, které můžete po skončení vycházky individuálně na-
vštívit (vstup je zdarma). Začátek akce ve 14:00 před Lékařským 
domem (na rohu ulic Sokolské a Na Bojišti). Cena 120/80 Kč (%). 
Eva Sokolová
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)

(upozorňujeme, že malý autobus jezdí v  delších intervalech 
a prosíme o včasný příchod na vycházku). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková 
PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ V PRAZE.   Zajímavý osud 
operní pěvkyně a  všestranné umělkyně Emy Destinnové je 
s Prahou nerozlučně spojen, ačkoli si největší slávu vydobyla 
na pódiích jiných měst. Vydáme se po místech, která jsou s její 
osobností spojena, a povídat si budeme také o tom, jaký byl 
tehdejší společenský život a jaké podniky byly v té době popu-
lární. Začátek vycházky ve 14:00 u vchodu do historické budovy 
Národního divadla z Národní třídy. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Ja-
roslava Nováková
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Prohlídka okruhu Strahovské obra-
zárny s díly od gotiky po romantismus, včetně klenotnice a expo-
zice věnované sv. Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera 
(u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

20. 2. / ÚT
IMPRESIONISMUS VE SBÍRKÁCH NÁRODNÍ GALERIE V PRA-
ZE.   Přijďte se podívat a zažít o čem je impresionismus, jeden 
z nejmodernějších uměleckých směrů 19. století. Naučte se roz-
poznávat nejen charakteristické znaky a výrazové prostředky 
impresionismu, ale i jednotlivá témata a rukopis francouzských 
a českých impresionistů. Zažijte originální díla C. Moneta, A. 
Renoira, E. Degase, A. Slavíčka a A. Hudečka na vlastní oko 
a  smysly ve  Veletržním paláci. POZOR! – omezený počet 
účastníků na  30  osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 u pokladen Veletržního paláce. 
Cena za výklad lektora 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no vstupné do Veletržního paláce 250/150 Kč (sleva ze vstup-
ného do prostor NG pro účastníky vycházky bude případně 
uvedena po uzávěrce programu na www.prazskevychazky.cz). 
Monika Švec Sybolová
KOSTEL SV. APOLINÁŘE.   Komentovaná prohlídka původně 
gotického kostela, vybudovaného na návrší Větrov na pokyn Karla 
IV. v rámci budování Nového Města pražského. Kostel byl následně 
zbarokizován a regotizován. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 u vchodu do kostela z ulice Apolinářská, Nové Město 
pražské. Cena 120/80 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno 
vstupné do kostela 60/30 Kč. Milada Racková

21. 2. / ST
ŽENY KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA.   Tentokrát si nebudeme při-
pomínat dobu vlády nejslavnějšího českého krále a císaře Svaté 
říše římské, nýbrž osud jeho čtyř manželek. Každá z nich hrála 
důležitou roli nejen politickou, ale také mateřskou. 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, 
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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 (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

  VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V ÚNORU 2018

17. 2. / SO
KDE SE VZALA PŘÍJMENÍ, DOMOVNÍ ČÍSLA A ZNAMENÍ.   Víte, 
jak vznikala naše příjmení a od kdy je musíme povinně mít? A také 
kdy dostaly domy svá čísla a proč máme jedno červené a druhé 
modré? Názorně si ukážeme, jak se podle tehdejších pravidel 
číslovaly domy ve vesnicích. Víte, kdo číslování prováděl nebo kolik 
najdeme ve staré Praze domovních znamení? A víte, co označova-
la? Přineste si psací potřeby a hodí se i tvrdá podložka na psaní!! 
Vhodné pro děti od 10 let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici 
tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Dana Kratochvílová

18. 2. / NE
ZIMNÍ LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA  DLANI.   Pojďte si 
s námi z Letné užít krásné výhledy na Prahu. Povíme si, kdo 
má právo obývat Kramářovu vilu, co zbylo z opevnění Prahy 
nebo co to je pražský metronom. 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 Písecké brány (nejbližší za-
stávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

24. 2. / 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)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-
li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí 
účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem 
do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, inva-
lidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT 
a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupen-
ka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek

25. 2. / NE
KRÁLOVSKÁ CESTA IV.   Pojďte s námi dovršit putování po Krá-
lovské cestě. Čeká nás poslední úsek od horní části Malostranské-
ho náměstí směrem vzhůru ulicí Nerudovou a následně Úvozem. 
Vyprávět si budeme o historii zdejších paláců i domů. Neopo-
meneme také na osudy jejich majitelů a známých osobností, 
které zde žily. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 v horní části Malostranského náměstí u morového sloupu 
Nejsvětější Trojice. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního 
areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské kryp-
ty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků 
na  35  osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší 
spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. 
Marie Vymazalová
Z VÝTONĚ K VESLAŘSKÉMU OSTROVU.   Z Nového Města se 
nejkratším pražským tunelem dostaneme na Podolské nábře-
ží, vybudované v 50. letech 20. století. I na této trase najdeme 
zajímavé stavby význačných architektů se zajímavou historií. 
Vycházku zakončíme na Veslařském ostrově, připomínaném již 
v r. 1420. Trasa dlouhá cca 2, 5 km. Začátek akce ve 14:00 před 
budovou Podskalské celnice (naproti zastávce tramvaje č. 2, 3, 7, 
17 „Výtoň“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

26. 2. / PO
JOSEF GOČÁR: OD JEHLANU PŘES OBLOUČEK K ELEGANCI 
HLADKÉ STĚNY - PŘEDNÁŠKA.   V přednášce si připomeneme 
jednoho z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, který 
je tvůrcem domu U Černé Matky Boží, Legiobanky i kostela sv. 
Václava ve Vršovicích. 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 

27. 2. / ÚT
HUSŮV SBOR V HOLEŠOVICÍCH.   Prohlídka kostela Českoslo-
venské církve husitské spojená s procházkou po okolí. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před budovou sboru 
(Farského 3, Holešovice, Praha 7). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová 

28. 2. / ST
JAK VZNIKALO ČESKOSLOVENSKO – PŘEDNÁŠKA.   Jak 
vznikalo Československo z  pohledu tzv. zahraniční akce. Kdo 
byli hlavní protagonisté programu česko – slovenské státnosti? 

www.kampocesku.cz  pozvánka Prague City Tourism  17



Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc únor 2018 bude zahájen ve čtvrtek 25. 
ledna 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních cen-
trech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc březen 2018 
bude zahájen v pondělí 26. února 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

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město
  denně 9:00 - 18:00

(Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vráce-
ní vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. 
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky 
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
formou předprodeje v turistických informačních cen-
trech 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
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�NOVINKY

  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.

  HEZKÉ VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ
Podělte se s námi o hezkou vzpomínku z doby Českoslo-
venska, jehož 100. výročí založení si letos připomínáme. 
Zašlete nám fotografii na téma dovolená v Českosloven-
sku, oslavy, Vánoce, domácnost nebo hračky a soutěžte 
tak o hodnotné ceny. Na Vaše fotografie se těšíme na emailu 
d.horova@prague.eu
Fotografie se budou pro Vaše potěšení průběžně zveřejňovat. Více 
informací brzy na www.prague.eu nebo FB praguecitytourism.

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí
  v únoru ZAVŘENO

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1

Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2

Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00

  RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY 

  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
   (aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)
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