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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



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



2  obsah

Milí čtenáři, 

známá lidová pranostika říká: „Březen, 
za kamna vlezem...“. Zřejmě se to vy-
platí i letos, jelikož únorové mrazy 
kdo ví, kdy poleví... Jestli vás už zimní 

radovánky omrzely, nabízí se alternativa v podobě bo-
haté nabídky divadelních a filmových premiér a festivalů, 
hudebních cyklů, výstav a mnoho dalšího. Ponořte se do 
nového vydání Přehledu a jistě si vyberete.
Filmoví fanoušci se určitě nemohou dočkat Febiofestu, 
ale než začne, lze se vypravit třeba na premiéru filmu 
Tlumočník, ve kterém hlavní roli ztvárnil režisér a herec 
Jiří Menzel. Legenda českého filmu v letošním roce osla-
ví kulaté životní jubileum a snímek bude uveden do kin 
právě k tomuto výročí. 
Na divadelních prknech se můžete těšit na premiéru diva-
delní adaptace románu Misery od klasika Stephena Kinga. 
V režii Ondřeje Sokola se představí přední čeští herci Zlata 
Adamovská a Petr Štěpánek. Hru uvádí scéna Studio DVA 
a nenechala bych si ujít.
Pokud byste se chtěli naladit jarně, navštivte výstavu 
v Empírovém skleníku na Pražském hradě, kde se po-
kocháte nejen krásnými květy, ale i sbírkou gobelínů 
a tapisérií z hradních uměleckých sbírek.
Závěrem bych chtěla upozornit, že z rozhodnutí vedení 
Národního muzea v Praze bylo prozatím přerušeno zveřej-
ňování informací v našem měsíčníku. Je nám to velmi líto, 
ale stále doufáme, že spolupráce bude opět obnovena. 
Přeji příjemné kulturní zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  ZAZÁŘIL JAKO KOMETA... (50 let)

Představitel dětských rolí Tomáš Holý (17. 3. 1968 – 8. 3. 
1990) by se letos v březnu dožil 50 let. Nebyl mu však do-
přán dlouhý život. Přesto jeho výkony na filmovém plátně 
obdivujeme dodnes.

Nejzářivější dětská filmová hvězda své doby přišla k herectví jen 
náhodou. Díky strýci, který pracoval jako rekvizitář Filmového 
studia Barrandov, se ocitl objevil v malé roličce komedie Oldři-
cha Lipského „Marečku, podejte mi pero!“. Svou bezprostředností 
a bystrostí zaujal diváky, tak režiséra. V konkurzu byl vybrán do 
dalšího filmu „Ať žijí duchové!“ a kariéra mohla začít. Díky těmto 
filmovým rolím a především temperamentu, přirozené inteligenci 

a roztomilosti byl obsazen do dalších snímků – mezi nejznámější 
patří „Jak vytrhnout velrybě stoličku“ a „Jak dostat tatínka do 
polepšovny“. Za roli Vašíka získal doma cenu Zlatý krokodýl a na 
festivalu v Monte Carlu (1979) byl porotou oceněn jako nejlepší 
dětský herec od dob Shirley Templ. Mezi jeho další úspěšné filmy 
patří „Setkání v červenci“, šumavská trilogie „Pod Jezevčí skálou“, 
„Na pytlácké stezce“ a „Za trnkovým keřem“. Hereckou kariéru 
ukončil účinkováním v  tehdy ještě západoněmeckém seriálu 
v roce 1982 - Unterwegs Nach Atlantis (Připoutejme se, letíme 
nad Atlantidou). Svůj život chtěl směřovat jinam. Místo studia 
herectví se rozhodl pro právnickou fakultu. Tragická nehoda však 
ukončila jeho plány předčasně. Zemřel devět dní před svými dva-
advacátými narozeninami 8. března 1990.

Alice Braborcová
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  NÁVRAT NA SCÉNU (60 let)

Historie Divadla Rokoko sahá až do období první světové 
války. Roku 1915 zde ožila pod vedením Karla Hašlera diva-
delní scéna tehdejšího Kabaretu Rokoko. Divadlem v období 
do druhé světové války prošla řada osobností, například Jára 
Kohout, Ferenc Futurista, Jiří Trnka nebo Vlasta Burian. Po 
válce zůstalo divadlo uzavřeno. Znovu se veřejnosti otevřelo 
1. 3. 1958.

Po válce divadlo sloužilo jako skladiště. V roce 1948 zde byla 
dokonce zřízena závodní jídelna. Nicméně k obnově zdejšího 
kulturního provozu nakonec došlo díky činnosti členů bývalé-
ho vojenského uměleckého souboru letectva Vítězná křídla, po 
roce 1955 již začleněných v rámci Pražského estrádního souboru, 
který neměl stálou scénu a sál v roce 1957 znovu objevil a opravil. 
Od roku 1958 tak nastal úspěšný rozvoj scény pod vedením Darka 

Vostřela, který až do roku 1972 vedl zdejší soubor jako ředitel. 
V 60. letech došlo k výraznější orientaci na tehdy moderní hu-
debně-dramatické formy a divadlo začalo konkurovat velmi 
populárnímu Divadlu Semafor. V oné době zde působila celá ple-
jáda začínajících zpěváků, například Marta Kubišová, Helena Von-
dráčková, Václav Neckář, Waldemar Matuška, Jitka Zelenková, 
Eva Pilarová a řada dalších.  Repertoár divadla tvořily zejména 
kabaretní pásma a hudební recitály. V roce 1975 divadlo přešlo 
do svazku Městských divadel pražských. 

Martina Jurová

4  kalendárium
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BŘEZEN 938 (1080 let)
Ostatky svatého Václava byly přeneseny do rotundy 
svatého Víta na Pražském hradě. O přenesení rozhodl 
Boleslav I., a tím dal podnět ke vzniku kultu svatého 
Václava. Rotundu v roce 930 založil kníže Václav jako 
soukromý knížecí kostel. Nad hrobem je dnes svatováclav-
ská kaple.

1. 3. 1003 (1015 let)
Do Prahy vtáhl Boleslav I. Chrabrý (1003–1004) a ujal 
se „osiřelého“ trůnu; Polsko a Čechy dočasně splynuly. 
Přemyslovcům zůstal věrný jen Vyšehrad. V Čechách 
Boleslava Chrabrého zpočátku vítali jako osvoboditele od 
krutovlády Boleslava III., ale všeobecné uznání si nezískal.  

1. 3. 1833 (185 let)
Z iniciativy hraběte Karla Chotka došlo v Praze k založení 
Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách, která 
si kladla za cíl podporovat nové formy podnikání pomocí 
vydávání knih a časopisů, pořádáním přednášek a výstav, 
organizováním nedělních kurzů pro učně a tovaryše. 

2. 3. 1458 (560 let)
Česká šlechta zvolila na Staroměstské radnici českým 
králem Jiřího z Poděbrad. Skutečnost, že Jiří obklopil 
radnici ozbrojenci, dokazuje, že uvážil všechny okolnosti 
a naznačil těm, které nepřesvědčily peníze, že by mohly 
vstoupit do hlasování i jiné síly. 

2. 3. 1903 (115 let)
V Prostějově se narodila česká sochařka Hana 
Wichterlová. Její bratr byl chemik Otto Wichterle, 
vynálezce kontaktních čoček. Brzy se zařadila mezi nejvý-
znamnější sochaře české meziválečné avantgardy, tvořila 
v duchu neoklasicismu a i kubismu. Zemřela 29. srpna 
1990 v Praze. 

1458
(560 let) 

Jiří z Kunštátu 
a Poděbrad 
* 23. 4. 1420 
† 22. 3. 1471

zvolen 2. 3. 1458 
českým králem 

1908
(110 let)

Pražské autobusy
od 7. 3. 1908

do 17. 11. 1909
provoz první 

autobusové linky 
v Praze

1863
(155 let)

Umělecká beseda
9. 3. 1863

založen v Praze první 
český umělecký 

spolek

 MISTR POSLECHU A POKLEPU (165 let)

V Trhanově na Chodsku se 23. března 1853 narodil český lé-
kař a jeden ze zakladatelů české lékařské vědy Josef Thoma-
yer. Byl však nejen vysoce vzdělaným odborníkem, ale také 
prozaikem a fejetonistou s vytříbeným smyslem pro humor.

Již na klatovském gymnáziu se u něho projevovaly literární sklony, 
ovlivněné celoživotním přítelem Emilem Frídou, kterému vymy-
slel pseudonym Jaroslav Vrchlický a sobě R. E. Jamot (fonetický 
anagram Thomayer). Po maturitě (1871) odešel do Prahy na stu-
dia medicíny, a i když na literaturu nezapomínal, medicína v jeho 
životě nakonec zvítězila. Po studiích se zanedlouho stal vedoucím 
lékařem univerzitní polikliniky, později docentem a roku 1897 
řádným profesorem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 
1902 byl přednostou II. interní kliniky. 

Věnoval se problematice chorob ledvin, srdce a nervů a kladl 
důraz na přesné a rychlé určení diagnózy, ve kterém sám vynikal. 
Proto mu také kolegové říkali „mistr poklepu a poslechu“. Podílel 
se na rozvoji lékařské vědy, publikoval a jeho vědecká práce byla 
vysoce ceněna. Není divu, že roku 1890 byl zvolen dopisujícím, 
o pět let později mimořádným a roku 1926 řádným členem České 
akademie věd a umění (ČAVU). Josef Thomayer zemřel 18. října 
1927 v Praze a pochován je na hřbitově v rodném Trhanově. Jeho 
jméno nese od 26. 5. 1954 fakultní nemocnice v pražské Krči, 
původně starobinec či válečný lazaret. 

Lucie Sládková

Pamětní deska Josefa Thomayera v Trhanově

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  DŮLEŽITÝ ROK 1348… (670 let)

Významný pro české země a zvláště Prahu – v Karlově době 
hlavní město Českého království a metropole Svaté říše řím-
ské. Evropskou událostí roku se stalo svolání generálního 
sněmu říšských knížat 1. 3. 1348 do Prahy Karlem IV.

Společný generální sněm říšské a české šlechty měl za cíl státo-
právní zakotvení českého státu ve vztahu k říši. Sněm se usnesl 
na vydání čtrnácti privilegií a listin potvrzujících mimo jiné 
starší privilegia římských králů a císařů Českému království s dů-
razem na výjimečné postavení českých zemí ve Svaté říši římské. 
Pro příští staletí se stala tato privilegia a listiny základem Čes-
kého království (Corona regni Bohemiae – země Koruny české), 
které je organizováno jako pevný a suverénní lenní svazek zemí. 

Soubor privilegií uzavírá 7. dubna čtrnáctá listina, významem 
pro české země zcela mimořádná. Jedná se o zakládací listinu 
vysokého učení v Praze – Univerzity Karlovy, první univerzity 
na sever od Alp. Ale již 8. 3. 1348 Karel IV. po svém návratu 
z říše vydal listinu o založení Nového Města pražského, kterým 
se Praha stala velkoměstem a jedním z největších měst Evropy. 
Novému Městu byla dána privilegia podobná Starému Městu 
pražskému. Krátce poté Karel pokládá základní stavební kámen 
hradeb Nového Města.

Alois Rula
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Země Koruny české za Karla IV.

  SVATOVÁCLAVSKÝ VÝBOR – PŘEDEHRA 
NEPOVEDENÉ REVOLUCE (170 let)

My Češi umíme ledacos vymyslet a vyrobit, ale revoluční 
myšlenky a nálady máme vždycky z dovozu. Nejsme holt 
revolucionáři z podstaty, a nejinak tomu bylo v roce 1848.

Předjarní vánky přinášely na území Čech a Moravy různé revo-
luční myšlenky z Itálie a Francie a mimo jiné i informace o pe-
tičních protestech z Německa. V Čechách to začátkem března 
„bublalo“ už také a vlivem snažení liberálních a radikálních 
demokratů se v  Praze 11. března 1848 uskutečnilo veřejné 
shromáždění pražského obyvatelstva ve Svatováclavských láz-
ních. Byl zvolen výbor pražského měšťanstva, nazývaný proto 
všeobecně Svatováclavským výborem, který připravil konečnou 

verzi petice císaři. Z dvanácti bodů k těm nejdůležitějším patřilo 
zrovnoprávnění Čechů a Němců a jejich jazyků, spojení českých 
zemí v jeden administrativní celek, vykoupení z roboty a zru-
šení poddanství. Petice mohla putovat do Vídně, nálada byla 
optimistická, shodou okolností padl Metternich, byla zrušena 
cenzura, Maďaři s podobnou peticí uspěli o několik dní dříve, 
svět byl růžový. Jenže. Setkání s císařem a hlavně jeho následný 
kabinetní list byl pro zástupce výboru studenou sprchou. Výraz-
nějšího úspěchu nedosáhla ani druhá petice a vše vyvrcholilo 
nepokoji a svatodušními bouřemi v Praze, kterým zatnul tipec 
známý generál Windischgrätz. A bylo po revoluci.

-babok-
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7. 3. 1928 (90 let)
Připomínáme si narození Štěpána Koníčka, českého 
hudebního skladatele, a dirigenta. Proslul jako šéfdirigent 
Filmového symfonického orchestru. Také zkomponoval 
hudbu ke stovkám československých i zahraničních filmů, 
za hudbu k filmu Munro získal Oscara (1960). 

13. 3. 1373 (645 let)
„V druhou postní neděli byla veliká voda u Prahy, takže 
na Ovocném trhu ve Starém Městě pražském na lodích jez-
dili a ryby chytali. Toho roku byla v Čechách velká drahota 
a nedostatek chleba. Po hladu přišla morová epidemie.“ 
Z toho je vidět, že pohromy netrápí jen nás.

20. 3. 1393 (625 let)
Král Václav IV. nechal svrhnout do Vltavy patrně již jen 
mrtvé tělo generálního vikáře Jana, rodáka z Pomuku. 
Důvodem byly neshody arcibiskupa Jana z Jenštejna 
s králem a bezprostředně pak Janova volba nového opata 
kláštera v Kladrubech Olena, a to proti vůli Václava IV.

23. 3. 1848 (170 let)
Císař Ferdinand I. přislíbil zrovnoprávnění češtiny 
s němčinou na základě tzv. 1. pražské petice. Na začátku 
dubna pak vydal císař Kabinetní list, kde se píše, že „se čes-
ká řeč ve všech větvích státní správy a veřejného vyučování 
s řečí německou v úplnou rovnost staví“.

31. 3. 1968 (50 let)
V Praze byl založen Klub 231, organizace sdružující politic-
ké vězně komunistického režimu v Československu v letech 
1948–1968. Po srpnové invazi byl Klub 231 jako „jedno 
z center kontrarevoluce“ zakázán a rozhodnutím stát-
ních orgánů rozpuštěn. Řada představitelů emigrovala.

1823
(195 let)

František Václav 
Pštross 

* 14. 3. 1823
† 12. 6. 1863 

český podnikatel, 
purkmistr Prahy

1868
(150 let)

Jan Kříženecký 
* 20. 3 1868 
† 9. 2. 1921 

český architekt, 
fotograf, průkopník 

kinematografie 

1938
(80 let)

Petr Skoumal 
* 7. 3. 1938 

† 28. 9. 2014
český hudební 

skladatel, textař 
a interpretfot
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  DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO... (170 let)

První díl historického pětisvazkového díla Františka Palac-
kého „Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě“ vyšel 
17. března 1848. Nejprve německy a na překladu do češtiny 
spolupracoval Palacký s Karlem Jaromírem Erbenem. Druhý 
svazek byl napsán také nejprve v němčině, ale počínaje tře-
tím svazkem tomu bylo již vždy obráceně.

První část se věnuje událostem českých a moravských dějin do 
roku 1125. Druhá končí rokem 1403, třetí k roku 1439, pokračo-

vání ve čtvrté části je 
do roku 1471 a celé 
dílo končí nástupem 
Habsburků na český 
trůn, tedy rokem 
1526. Další pokra-
čování Palacký ne-
zamýšlel proto, že 
by mu habsburská 
cenzura nedovoli-
la napsat pravdu. 
Přesto šlo ve své 
době o revoluční 
dílo, o nový pohled 
na české dějiny, 
postavený na třech 

pilířích: na českém národu, jako nezávislé jednotce na němectví 
a německé říši, na slovanství, jakožto symbolu demokratičnosti 
oproti germánství coby autoritářství, a na pilíři protestanství, 

tedy linii osobností, jako byli Hus, Chelčický a Komenský. Husitství 
považoval za vrchol a jádro národních dějin. Na tuto tzv. „Palac-
kého koncepci dějin“ navazoval např. Tomáš Garrigue Masaryk.

Pavel Eduard Vančura

Vydání z roku 1928

Mladý František Palacký, Vídeň, 1821, olejomalba 
Františka Tkadlíka
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rozhovor
  LENKA ZBRANKOVÁ: ZKOUŠENÍ 
S DCEROU JE PRO MĚ BONUS

Herečka Lenka Zbranková strávila 16 let v Městském divadle 
Kladno, kde ztvárnila více než 80 rolí. Od roku 2009 hostuje 
v Městských divadlech pražských. V současné době ji mo-
hou diváci vidět například v inscenacích Kancl, Listopad, 
Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, České 
Vánoce, Lakomá Barka, Top Dogs nebo Otec. V lednu začala 
pod vedením Petra Svojtky zkoušet novou hru o radostech 
a strastech moderních matek, I♥MAMMA. Tragikomedie 
bude mít premiéru 17. března 2018 v Divadle ABC.

Hrajete v divadlech po celé České republice. Která scéna 
je Vám nejbližší a kde si myslíte, že jsou nejlepší diváci?
Hraju ve třech divadlech, Městská divadla pražská, kam patří 
scény divadel ABC a Rokoko, pak v Národním divadle v Praze 
a v Národním divadle moravskoslezském. A nejbližší je mi, asi 
kvůli prostoru, Divadlo Rokoko. A co se týká diváků, mám velké 
štěstí, že představení, ve kterých hraju, jsou úspěšná a diváky 
velmi navštěvovaná. Dost často se počty jejich repríz přehoupnou 
přes stovku. Ale nedokázala bych říct, kde jsou diváci lepší, či 

horší. Každé z těch divadel má své skalní fanoušky... Mně dělá 
velkou radost, když vyjdu z divadla a zaslechnu je, jak si o právě 
navštíveném představení povídají... Že to mělo jakýsi dopad a ne-
skončil pro ně divadelní zážitek už padající oponou.

Dáváte si na začátku roku předsevzetí? Pokud ano, jaké 
jste si dala letos?
Předsevzetí... z této divnotradice jsem si vybudovala, postupem 
času, strašáka. Klasické... budu pravidelně cvičit, začnu studovat 
cizí jazyk, a vždy to skončilo fiaskem. Takže ne, už žádné strašáky 
ani předsevzetí! Spíš se snažím žít život tak, abych se nemusela 
stydět. Užívat si ho, aby mě bavil. A naslouchat sebe i okolí, abych 
se uměla i někam posouvat.

S novým rokem přichází i nová práce. Co právě zkoušíte 
v divadle?
V Divadle ABC jsme na začátku ledna začali zkoušet hru izraelské 
autorky Hadar Galron – I♥MAMMA – v režii Petra Svojtky. Je pro 
devět žen a jednoho muže. Pro mě je tam jedna úžasná novinka, 
že v té hře se mnou zkouší moje dcera Eliška. Od té doby, co je na 
DAMU, ji skoro nevídám a vážně mi chybí. Takže je pro mě obrovský 
bonus, že s ní můžu trávit čas denně na zkouškách. Téma je ma-
teřství v několika podobách a věřím, že si diváky, kteří budou mít 
potřebu si o hře povídat i po spadnutí opony, najde!

Pro redakci připravila Zuzana Vernerová

Lenka Zbranková, foto © Alena Hrbková

Listopad, M. Dlouhý a L. Zbranková, foto © I. Chmela

Top Dogs, L. Zbranková, foto © M. Tomeš
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  PŘIJĎTE NA KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
NOVOMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE

Novoměstská radnice zve na další sezonu komentovaných 
prohlídek, které se budou konat opět od 26. března 2018 
a díky svému poutavému výkladu jsou vhodné i pro děti. 

Zajímá vás, jakou funkci plnila věž Novoměstské radnice od 
15. století? Víte, co je to etalon? Tušíte, co je to palindrom a kde 
je vytesán? Kam byl zasazen český loket a kde ho můžete i dnes 
vidět? Víte, k čemu též dříve sloužila kaple? Kdo byl na radnici 
souzen? Že vyhořela a kdy byla zasáhnuta bleskem? Jak je spojeno 
s radnicí jméno Jana Sladkého – Koziny, legendárního loupežníka 

Václava Babinského, Aloise Rašína či Milady Horákové? Co zahlédli 
někteří lidé v prostoru radnice po půlnoci, až se jim tajil dech? To 
vše a ještě mnohem více se dozvíte během hodinové prohlídky 
poutavého vyprávění o životě této památky, jejíž základy oslavují 
670 let právě v roce 2018. Všechna dějinná období radnice zde 
totiž zůstala navždy otištěná.

„Události, zapsané navěky do našich dějin, nám dodnes zanechaly 
stopy svědectví zvláště ve vnitřních prostorách, oslňujících svou 
rozmanitostí. A do nich budete moci při prohlídce nahlédnout a užít 
si poutavého výkladu sympatické průvodkyně, který nadchne i děti. 
Vystoupíte i na vyhlídkovou věž, která se po zimním pauze otevírá 
opět 21. 3. Prohlídky letos proběhnout ještě třikrát. Ty nejbližší už 
26. března“, říká Petra Baďurová z Novoměstské radnice. 

  NAVŠTIVTE FESTIVAL DELIKÁTNÍCH 
CHUTÍ 2018. OCHUTNÁTE TRADIČNÍ 
I NETRADIČNÍ POKRMY Z NĚKOLIKA 
KONTINENTŮ

Festival delikátních chutí se bude na Novoměstské radnici 
konat již počtvrté a i tentokrát otevře svou náruč plnou chutí 
z nejrůznějších kontinentů takřka celému světu. Akce nechá 
nahlédnout do kuchyní mnoha zemí a rozvonět pokrmy, kte-
ré je reprezentují. 

V sobotu 10. března od 10.00 do 18.00 můžete objevovat dosud 
nepoznané, ale i oblíbené chutě a vůně na nádvoří Novoměstské 
radnice i v celém přízemí jejích interiérů. Můžete zkrátka jednoho 
sobotního dopoledne procestovat svět. A vstup je zdarma.

A co vás čeká konkrétně? „Chutě slané i sladké, hořké, kyselé 
i umami. Pochoutky pikantní i jemné, studené i teplé, chuťovky 
do ubrousku i horkou polévku do misky. Paletu chutí ze Srí Lanky, 
vynikající pastu ze Sicílie, netradiční sladkosti z Maďarska. Burgery 
mnoha druhů, ohnivý Tex-Mex, tyrolské klobásky a sýry, šarmant-
ní francouzská vína, domácí sirupy i guláš třeba z Barmy. Je toho 
zkrátka moc a nejlepší bude přijít si k nám vybrat,“ říká Zuzana 
Menhartová, v jejíž režii festival probíhá.
„Festival otevřený skvělým kuchařům z celého světa, pestré škále 
surovin, chutí i barev je vždy v kontextu našich historických prostor 
velikou podívanou i svátkem vytříbených chutí. Jsem velmi rád, 
že se taková událost u nás na radnici již stává více než součástí 
dramaturgie, tak především milou tradicí,“ dodává Albert Kubišta, 
ředitel Novoměstské radnice.

Pro redakci připravila Petra Baďurová

Partner akce

P A R T N E Ř I

10/3/2018 10.00—18.00
Novoměstská radnice 
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Tradiční i netradiční pokrmy z několika kontinentů

FESTIVAL  
DELIKÁTNÍCH 
CHUTÍ

Vstup zdarma

www.nrpraha.cz

Poznejte, jak chutná svět! 
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  SOLITÉR ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Malíř Pavel Brázda (21. 8. 1926 – 17. 12. 2017) i přes svou 
nucenou izolaci v komunistickém režimu patřil k nejvýznam-
nějším umělcům druhé poloviny 20. století. Tvořil v ústraní, 
a přesto ovlivňoval vývoj uměleckých trendů nejen u nás.

Narodil se v rodině brněnského advokáta Osvalda Brázdy a z mat-
činy strany byl příbuzným bratrů Čapkových. Od dětství byl obklo-

pen moderním výtvarným 
uměním, zajímala ho lite-
ratura, vážná hudba a jazz. 
Přitahovalo ho prostředí 
městské periferie, které se 
také později stalo jedním 
z námětů jeho obrazů. Ma-
lovat začal již ve 40. letech 
minulého století. Po studiu 
na gymnáziu se zapsal na 
Masarykovu univerzitu 
v Brně, ale nakonec odešel 
do Prahy na VŠUP a poté na 

Akademii výtvarných umění. Tam se seznámil se svou budoucí 
ženou Věrou Novákovou. Oba, ač nadaní studenti, byli v rámci 
politických čistek r. 1949 ze školy vyloučeni. Nakonec se jim poda-
řilo absolvovat střední grafickou školu a získali oprávnění pracovat 
jako výtvarníci. Následujících 40 let však tvořili v izolaci, živili se 
ilustrováním knih, Pavel Brázda pracoval také jako topič v kotelně 
či malíř pokojů. Dílo tohoto originálního umělce je inspirováno 
mnoha podněty, sociálními i politickými náladami. Vytvořil si 
vlastní umělecký směr, který nazval „hominismus“. Maloval jak 
civilní motivy ze svého okolí, tak expresivní autoportréty, parafrá-
zoval svět reklamy, automobilových závodů. Vytvářel asambláže 

nebo figurální obrazy, proklamoval tzv. „umění srozumitelné pro 
lidi“. V 70. letech se vrátil k existenciálním tématům pod vlivem 
postupující normalizace. Mezi jeho klíčová díla patří autoportrét 
Obluda čeká, obluda má čas (Vlastní podobizna P. B.), obrazy 

Pět minut před koncem světa (1949–1953), Nezapomněl jste se 
oholit? (1949) a díla ze série Závodníci (1956–58) a cyklu Lidská 
komedie (2000–2017). Během 80. let se jeho kresby zjednodušily 
a postupně došel až ke grotesknímu zobrazování figur a radikální 
výtvarné zkratce. V posledních letech začal používat i počítačovou 
techniku, která mu umožnila radikálnější použití barev a tvorbu 
barevných tisků. Pavel Brázda byl umělec neopakovatelného osu-
du, energie a talentu. Jeho poslední velká retrospektiva v Egon 
Schiele Art Centru v Českém Krumlově, která proběhla na konci 
minulého roku, toho byla důkazem.

Alice Braborcová
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knižní tipy
  CESTA NA POLEDNE
Jakub Krčín z Jelčan (1. díl)
Václav Křístek

Historický román o pozoruhodné postavě našich dějin, Jakubu 
Krčínovi z Jelčan (1535–1604). Tento „selfmademan“, který se 

z rodiny kolínského měšťana 
vypracoval na regenta rožm-
berského panství, dodnes 
inspiruje historiky i autory 
krásné literatury. Jeho ryb-
níkářské dílo budilo tehdy 
respekt a nemělo v Evropě 
obdoby, dodnes je před-
mětem obdivu i vědeckého 
bádání. Román líčí „skrytá“ 
Krčínova léta po skončení stu-
dií na univerzitě. Tehdy na své 
pouti poznal všechny vrstvy 
renesanční společnosti, její 

politické i náboženské spory; byl ale puzen dál, na rožmberská 
panství plná zrádných blat, kde ho očekává jeho osud…
cena: 349 Kč
www.knizniklub.cz

  LISTOPADOVÍ MOTÝLI
Audur Ava Ólafsdóttir

Ve druhém románu oceňované islandské autorky poznáváme 
mladou, nezávislou, čerstvě opuštěnou překladatelku z jede-

nácti jazyků, která se krátce 
po rozchodu vydává na východ 
ostrova s palubní přihrádkou 
napěchovanou penězi a úmy-
slem najít vhodné místo pro 
chatu vyhranou v loterii. Zcela 
neplánovaně ji přitom dopro-
vází čtyřletý sluchově postiže-
ný syn její nejlepší kamarádky. 
Na cestě listopadovým šerem 
čekají tuto nesourodou dvojici 
nejen lávová pole, estonský 

pěvecký sbor, černá písečná poušť, ženini bývalí milenci, stádo 
ovcí nebo celá řada bláznivých událostí, ale na povrch začínají vy-
plouvat i dlouho potlačované vzpomínky na minulost. Listopadoví 
motýli jsou okouzlujícím humorným příběhem o přátelství, lásce, 
mateřství a sebepoznávání v nehostinných končinách ostrova 
v severním Atlantiku.
cena: 299 Kč
www.albatrosmedia.cz

  POHÁDKY Z PRAŽSKÝCH ULIČEK
Lucie Křesťanová

O lidech je známo, že jsou vrtošiví. Mají ve zvyku působit ob-
čas potíže, proto se musí o pořádek v Praze starat ještě někdo 

jiný. Někdo s dobrou 
pamětí a nesmrtel-
nou duší. Jsou to víly, 
skřítkové, duchové, 
vodníci, pidimužové 
a ještě další kouzelné 
bytosti ze starých ulic. 
Pamatují velice, ale 
velice dávné časy, kdy 
ještě v  Praze vládla 
česká knížata a ulice 
nebyly dlážděné jako 
dneska. Vydejme se 

tedy do pražských uliček za nimi a za pohádkou.
cena: 299 Kč
www.brana-knihy.cz

  VÝTVARNÉ RADOSTI
Alena Grimmichová

Tvořte, vyrábějte, bavte se! Dejte si pauzu od uspěchaného světa 
a ponořte se do rukodělných aktivit. Návody v této knížce jsou 

vhodné pro malé 
i velké, pro začá-
tečníky i pokročilé, 
pro ty, kteří rádi 
tvoří s barvami, 
textilem, papírem 
i méně tradičními 
materiály. Stačí 
jen zalistovat 
a  podrobně po-
psané návody do-
plněné o názorné 
fotografie vás 
povedou krok za 
krokem až k per-

fektnímu výsledku. Zkuste si vyrobit například: ledové dekorace, 
věnec z kapslí do kávovaru, srdíčkový závěs, korálkové hvězdičky, 
kolíčkovou batiku, a mnoho dalšího.
cena: 299 Kč
www.albatrosmedia.cz
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2018 – rok jako 
žádný jiný!
Přijďte si pro informativní 
brožuru Praha:1918–2018 
nebo jedinečný katalog 
Praha:1918–1992 a oslavte 
100. výročí založení Česko-
slovenska spolu s námi.

Prague.eu/ceskoslovensko



pražská 
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 BŘEZNU 2018

3. 3 / SO 

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC.   Navštivte s námi příklad 
vynikající pražské palácové architektury s bohatou stavební histo-
rií, který nyní spravuje Galerie hl. města Prahy a který čeká na svou 
renovaci! Barokní objekt v blízkosti Karlova mostu je spojen nejen 
s řadou významných osobností, ale také se zajímavými událostmi 
českých dějin, o kterých si budeme vyprávět. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do paláce (Karlova 
189/2, Praha 1, Staré Město). Cena za výklad průvodce 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno symbolické vstupné do paláce 1 Kč/
za osobu. Milada Racková
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU.   V Obrazárně Pražského 
hradu je vystavena malá, ale významná část hradních sbírek 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 PROHLÍD-
KU 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. Stani-
slav Antonín Marchal CSc.    
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlíd-
ka v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací 
době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme 

středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její ro-
mánsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšíře-
ným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu 
radniční věže. 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. 3. / NE

OBECNÍ DŮM.   Pojďte s námi na výjimečnou prohlídku perly 
pražské secese, Obecního domu, který byl postaven na místě 
původní rezidence českých králů, tzv. Králova dvora. Prohléd-
neme si nejkrásnější secesní interiéry a připomeneme si také 
významnou úlohu Obecního domu v roce 1918, kdy byl právě 
zde 28. října vyhlášen Českoskovenský stát. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Vstupenky pouze v před-
prodeji vycházek!   Začátek akce v 10:00 a ve 12:30 před vcho-
dem do Obecního domu z náměstí Republiky. Cena 120/80 Kč. 
PhDr. Jaroslava Nováková   
ŠROBÁROVA SBÍRKA V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU.    
Zrekonstruovaná budova muzea s několika novými expozicemi 
nabízí v současné době  také dočasnou výstavu mimořádné a do-
sud téměř neznámé obrazové sbírky jednoho z mužů 28. října, 
dr. Vavro Šrobára. Jedná se o soubor obrazů starých mistrů 16. - 
18. století a malířů 19. a počátku 20. století. Po komentované pro-
hlídce sbírky si povíme také o stavební historii NZM a pokud počasí 
dovolí, vyjedeme na střechu budovy, kde je nově upravená střešní 
zahrada, nabízející jedinečný výhled na Prahu. Prohlídka odbor-
ných expozic NZM bude možná individuálně po skončení výkladu. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do NZM, Kostelní 44, Praha 7 - Holešovice. Cena 120/80 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno jednotné vstupné do všech prostor muzea 
70 Kč (důchodci nad 70 let zdarma). Eva Sokolová

5. 3. / PO

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA.   Prohlídka historických sálů Stra-
hovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů 
Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Strahovskou 
knihovnou na Strahovském nádvoří. Jednotná cena 200 Kč. Mi-
lada Racková

7. 3. / ST

PROFESORSKÉ DOMY V DEJVICÍCH.   Československo na samém 
prahu své existence poskytlo nový domov mnoha emigrantům 
z revolučního Ruska. Tito emigranti se v rámci integrace do české 
společnosti začali sdružovat do stavebních a bytových družstev. 
Česko-ruské profesorské stavební a bytové družstvo vybudovalo 
v Praze-Bubenči rozsáhlý obytný dům. Ačkoliv jeho obyvate-
lé z řad ruské inteligence z něj byli násilně vystěhováni hned 
po r. 1945, zachovala se v objektu do dnešních dnů velmi působivá 
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do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v  českém jazyce v  8:30, 9:00, 9:30, 10:00 
a  v  11:00 ve  slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT)     
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ ANEB Z KOŇSKÉHO TRHU MODERNÍM 
BULVÁREM.   Vraťme se zpátky do časů, kdy bylo Václavské ná-
městí ještě Koňským trhem, který lemovaly gotické a renesanční 
domy, nebo do dob, kdy bylo ozdobeno barokní kašnou s jez-
deckou sochou knížete Václava, či do časů slavné Boudy nebo 
Arény ve Pštrosce. Poznejte s námi historii tohoto náměstí, které 
se nesmazatelně zapsalo do dějin československé historie. Začátek 
akce ve 14:00 u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 
120/80 Kč (%). Bc. Monika Koblihová     
ZÁBĚHLICEMI KOLEM BOTIČE.   Osídlení Starých Záběhlic patří 
k nejstarším v Praze a dodnes si tato městská čtvrť zachovává svůj 
venkovský ráz. Na vycházce si připomeneme nejen tři tvrze, které 
se na tomto území ve 14. století nacházely, ale také dva zdejší 
zámky, lokality Horní a Dolní Chaloupky, kostel Narození Panny 
Marie, Hamerský rybník spojený s rodinou Ringhofferů, i soused-
ní osadu Práče, k Záběhlicím připojenou roku 1850. Trasa měří 
cca 3 km a volně navazuje na vycházku z Roztyl k Hamerskému 
rybníku. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 101, 188 
„V Korytech“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská  

12. 3. / PO

OD ŠPITÁLŮ K NEMOCNICÍM – PŘEDNÁŠKA.   Během před-
nášky si představíme nejen začátky výuky medicíny, ale také se 
dozvíme, jak se z původních špitálů postupně zrodily porodnice, 
nalezince, chudobince, starobince a konečně i nemocnice. PO-
ZOR! – 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

13. 3. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO I.   Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákou-
tí i  romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv 
byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! Začátek akce v 15:30 u vchodu do kostela sv. Jakuba 
Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 120/80 Kč. 
Marcela Smrčinová
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I.   Projdeme unikátní 
světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme 
si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo so-
chařem 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 16:00 na Maltézském náměstí u Broko-
ffova sloupu (Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

pravoslavná modlitebna. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 15:00 před objektem (ul. Rooseveltova 29, Praha 6). Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová  

8. 3. / ČT

OD KAROLINA KE KLEMENTINU.   Univerzita Karlova byla slav-
nostně založena listinou ze dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo 
organizováno ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje pro 
12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až roku 1366. Pojďte 
s námi po stopách univerzitních kolejí od Karolina po pražské 
Klementinum. Začátek akce v 15:30 před  vstupem  do Karoli-
na  z Ovocného trhu. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

10. 3. / SO

V PRAZE S W. A. MOZARTEM ANEB STAVOVSKÉ DIVADLO DĚ-
TEM.   Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu.
SVATÝ JENE Z NEPOMUKU, DRŽ NAD NÁMI SVOJI RUKU I. 
V tomto roce si připomínáme 20. března 325 let od smrti Jana 
Nepomuckého - bohabojného právníka a vzorného úředníka, 
který žil v nelehké době. Vydejme se ve stopách jeho skuteč-
ného života a poskládejme nemnohé střípky, které dokázalo 
historické bádání doložit. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 10:00 před vstupem do budovy Karolina z Ovocného trhu. 
Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová   
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ IV.   Naše další putování Svatopetrskou 
čtvrtí povede tentokrát ulicí Na Florenci, Havlíčkovou a Hybern-
skou. Ukážeme si dům tajné projekční kanceláře raket V1, V2, 
V3 nebo místo, kde stál kostel sv. Ambrože a „blátivou ulicí“ se 
vydáme k místu pobytu K. H. Borovského. Ukážeme si, kde by-
la oblíbená kavárna F. Palackého a F. L. Riegra nebo vyhlášené 
lahůdkářství Aloise Linky. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 před vchodem do Muzea hl. města Prahy Na Flo-
renci. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka   
VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV A INTERIÉR SLAVÍNA.   Procházka 
s podrobným výkladem o historii hřbitova a osobnostech doby 
dávné i  nedávno minulé s  mimořádnou příležitostí návštěvy 
interiéru hrobky Slavína. POZOR – omezený  počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Za-
čátek akce ve 14:00 před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek 
spolku Svatobor 30 Kč. Eva Sokolová   
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

11. 3. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k  jeho základním kamenům, 
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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 16:00 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 120/80 Kč. 
Mgr. Dana Kratochvílová

17. 3. / SO

KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu!
KLÁŠTER NA SLOVANECH NEBOLI V EMAUZÍCH.   Komen-
tovaná prohlídka kláštera zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými 
freskami, refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovan-
ských patronů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 
před vstupem do  areálu objektu z  Vyšehradské ulice. Cena 
120/80 Kč (%) +  na místě bude vybíráno vstupné do kláštera 
60/40 Kč. Marie Hátleová
CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY.   Vycházku zahájíme u Rudolfina, 
kde si budeme vyprávět o nepříliš voňavé historii tohoto místa 
a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí 
Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá 
rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější 
Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila 
k nepoznání. Vzpomeneme na již neexistující kostelík sv. Valentina 
nebo nesmírně cennou Andělskou kolej, jejíž stavba padla za oběť 
pražské asanaci. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. 
Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

14. 3. / ST

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ A JEJÍ OKOLÍ.   Vydejte  se 
s námi objevovat pražskou čtvrť Žižkov. Podíváme se, kde stojí 
sokolovna, radnice, kulturní dům, či kde stávala obecní váha. 
Objevíme také poněkud utajenou kubistickou stavbu Betlém-
ské kaple architekta Emila Králíčka. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:30 u kostela sv. Prokopa (nejbližší 
zastávka tram. č.  5, 9, 26 „Lipanská“). Cena 120/80 Kč (%). 
Alexandra  Škrlandová     
JIŘÍ Z  PODĚBRAD A  ČESKÁ SPOLEČNOST - PŘEDNÁŠKA. 
V březnu 2018 tomu bude 560 let, kdy se stal českým králem 
Jiřík z Poděbrad, muž, který dokázal svou obratnou politikou 
a diplomatickou dovedností vládnout společnosti „dvojího lidu“. 
Proč bylo české království považováno za kacířské a jak se dařilo 
„husitskému králi“ na mezinárodní scéně? POZOR! – omezená 
kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 a 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 
4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková   

15. 3. / ČT

MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU.   Přijďte nahlédnout do fascinujícího 
období českého umění, kdy hrálo první housle. Po národním obroze-
ní, otevřených oknech české moderny, přichází kubismus v Čechách, 
který byl Picassem vyhlášen za jediný původní vedle francouzského. 
Projdeme novou expozici Uměleckoprůmyslového muzea v Domě 
U Černé Matky Boží a skrze užité umění, obrazy a sochy pochopíme 
fenomén českého kubismu. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 15:30 před domem U Černé Matky Boží (Celetná 34, Staré 
Město). Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová
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22. 3 / ČT 

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO I.   Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začá-
tek akce v 15:30 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém 
Městě (Malá Štupartská). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská 

24. 3. / SO

STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Akce pro děti. Více informací 
na konci programu. 
NORDIC WALKING: KRÁLOVSKOU OBOROU.   Zahajujeme již 
8. ročník vycházek NORDIC WALKING!! Letošní ročník NW zahájíme 
tradičně procházkou Královské obory, která se poprvé veřejnosti 
otevřela v roce 1804 a brzy se stala místem procházek, odpočin-
ku, ale i tancovaček pod širým nebem. Královská obora Pražany 
zvaná Stromovka prošla v posledních letech velkou obnovou. 
Kromě zrekonstruovaných cest, zde byla prokopána nová vodní 
koryta propojující staré a nové rybníky do jedné soustavy. Ob-
noven byl také ,,Dubový pahorek“, který nyní působí jako ostrov, 
kterým v 17. století skutečně byl. Po skončení oprav Šlechtovy 
restaurace se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce 
významného místa v parku a oživí se kulturní a společenský život 
ve Stromovce. Během vycházky naší pozornosti neuniknou ani 
technická památka, tzv. Rudolfova štola, vybudovaná na pokyn 
římského císaře a českého krále Rudolfa II. a kousek opodál na ná-
vrší renesanční Místodržitelský letohrádek. Naše cesta od Císař-
ského mlýna povede dále podél ,,Malé říčky“, slepého ramena 
Vltavy, abychom se vrátili k výchozímu bodu naší trasy. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. POZOR!! Všichni účastníci, 
kteří si zakoupí vstupenku dopředu, tj. v předprodeji (ať 
již v eshopu nebo v jednom z předprodejních míst PCT), 
a to do pátku 23. 3. 2018 - obdrží dárkem od Prague City 
Tourism na místě srazu vycházky teleskopické trekové 
hole v hodnotě 500 Kč!! Začátek akce v 10:00 u hlavní brány 
Výstaviště Holešovice (nejbližší zastávka tramvaje č. 6, 12, 17 
,,Výstaviště Holešovice“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
JARNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH I.   Navštiv-
te s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpočinku 
významných osobností českého národního života. Navštívíme 
hrob V. Menšíka, S. Beneše, E. Krásnohorské, R. Hrušínského, 
V + W, Herberta Masaryka a dalších.  POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavní bránou na hřbitov v ulici 
Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. č. 2, 5, 11, 13, 16 „Ol-
šanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
Mgr. Daniel Rejman

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 

18. 3. / NE

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
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU.   Opakování akce z 3. 3. 
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.
PO  PRAŽSKÝCH STOPÁCH ARCHITEKTA JOSEFA HLÁVKY.   
Od jeho smrti 11. 3. 1908 uplynulo už 110 let, ale budovy i insti-
tuce, které na svůj náklad založil, stále trvají. Půjdeme od Hláv-
kových nájemních domů, z jejichž výnosu  zčásti financoval své 
mecenášské skutky, na Karlově nám. si připomeneme  jeho stu-
dentská léta a vycházku zakončíme u Hlávkových studentských 
kolejí v Jenštejnské ulici. Zajímavé pro účastníky jistě budou i  
Hlávkou stanovené podmínky, za kterých chudí studenti mohli 
žít a studovat v prostředí na tu dobu téměř přepychovém. Začátek 
akce ve 14:00 ve Vodičkově ulici před budovou bývalé Vyšší dívčí 
školy (nejbližší zastávka tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14, 24 „Vodičkova“). 
Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

19. 3. / PO

PAVEL JANÁK: ARCHITEKT, URBANISTA, DESIGNÉR, PAMÁT-
KÁŘ – PŘEDNÁŠKA.   Není to jen osada Baba, skvělý Husův 
sbor na Vinohradech a práce na úpravách Pražského hradu, ale 
i řada staveb od kubismu po funkcionalismus, které si zaslouží 
naši pozornost a které si v přednášce připomeneme. 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. Sta-
nislava Micková

20. 3. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO I.   Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začá-
tek akce v 15:30 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém 
Městě (Malá Štupartská). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská 
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26. 3. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA I.   Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v posledním době zkultivovány. Prohlídka dvorků paláců Posla-
necké sněmovny a nejbližšího okolí.  POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! Prosíme zájemce, aby si sebou vzali své občanské 
průkazy (vstup do budov Poslanecké sněmovny). Zájemci 
bez občanských průkazů nebudou do budovy vpuštěni!! 
Začátek akce ve 14:45 na zastávce tram. č. 12, 20 „Malostranské 
náměstí“ (ve směru na Újezd). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

27. 3. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MA-
LÁ STRANA I.   Opakování vycházky z 26. 3. 2018. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby si sebou 
vzali své občanské průkazy (vstup do budov Poslanecké 
sněmovny). Zájemci bez občanských průkazů nebudou 
do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 14:45 na zastávce tram. 
č. 12, 20 „Malostranské náměstí“ (ve  směru na  Újezd). Cena 
120/80 Kč. Milada Racková

29. 3. / ČT

ZA LEGENDAMI SVĚTCŮ NA KARLŮV MOST.   Akce pro děti.  Více 
informací naleznete na konci programu!   
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.   Po této pro-
cházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského 
hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám 
bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 

25. 3. / NE

POD KŘÍDLY ZLATÉHO ANDĚLA.   Při vycházce Smíchovem si 
připomeneme jeho minulost od půvabného místa zahrad, vi-
nic a klasicistních usedlostí, přes bouřlivý rozvoj v 19. století, 
až po dnešní „city“, soustředěné kolem Nouvelova dynamického 
nároží u křižovatky Anděl. Zastavíme se u secesního zámečku 
baronky Ringhofferové, hodnotné industriální stavby Křižík-
-Chaudoir, Ehrmanovy funkcionalistické synagogy, Barvitiova 
novorenesančního kostela sv. Václava, barokního Dientzenhofe-
rova letohrádku i secesní tržnice. A nezapomeneme ani na sou-
časnou architekturu, která nahradila původní zástavbu – Anděl 
Media Centrum, Hotel Andel´s nebo Portheimka Center. Začátek 
akce v 10:00 v podloubí smíchovské synagógy (nejbližší zastávka 
tram. č. 9, 16 „Anděl“ ve směru do centra). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová
JAK TO BYLO V BŘEZNU 1848.   Události revolučního roku 1848 
začaly v Praze právě v měsíci březnu. Kde byly Svatováclavské 
lázně, kde se scházel spolek Repeal a jak probíhaly další měsíce 
roku 1848, si připomeneme během procházky, která nás zave-
de i k sídlu vojenskému velitelství tehdejší Prahy. Začátek akce 
ve 14:00 před vchodem do Václavské pasáže z Karlova náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
TRASOU PRVOREPUBLIKOVÝCH LABUŽNÍKŮ.   Období prv-
ní republiky je považováno za zlatou éru české gastronomie. 
Pojďme si při procházce centrem města připomenout místa, kde 
bývala vyhlášená pražská lahůdkářství a restaurace. Dozvíte 
se, jaké delikatesy nabízeli svým zákazníkům pánové Lippert 
a Paukert, kdo servíroval Pražanům vynikající rybí speciality, 
kde nakupoval lahůdky známý gurmán Vlasta Burian, či proč 
byl luxusní podnik pana Šroubka vyhledávaný i zahraničními 
milovníky dobrého jídla. Začátek akce ve 14:00 u jezdecké so-
chy sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
JUDr. Hana Barešová
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někdejší barokní pevnosti. Na závěr čeká děti malý vědomostní 
kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu 
dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra 
C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
vstupné do kasemat 60/30 Kč. (průvodci PCT)

24. 3. / SO

STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Děti se mohou těšit na vy-
právění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si 
starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během 
prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomost-
ní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí 
vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického 
informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)    

29. 3. / ČT

ZA LEGENDAMI SVĚTCŮ NA KARLŮV MOST.   Karlův most zná 
jistě každý Čech, ale víte děti, kteří světci jej již několik set let 
střeží? Ukážeme si, koho jednotlivé sochy představují, a budeme 
si vyprávět legendy, které se k nim váží. Dozvíte se např. proč sv. 
Vítu leží u nohou lvy, co provedl František Serafinský, že ho otěc 
vydědil, co se zdálo za zvláštní sen svaté Luitgardě a proč je nad 
sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let (v doprovodu 
dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
u Malostranské mostecké věže ze strany Mostecké ulice. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

31. 3. / 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 zak-
oupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účast-
níci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 
let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům 
s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a prů-
vodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se 

vycházek. Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

31. 3. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Akce pro děti. Více informací 
naleznete 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 angličti-
ně. Ve  14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém 
jazyce v 11:30, 12:00, 12:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT) 
MALOU STRANOU KŘÍŽEM KRÁŽEM I.   Pojďte s námi nasát 
jedinečnou krásu a atmosféru Malé Strany! Poslechneme si pří-
běhy jejích paláců, domů i osobností v průběhu staletí. Trasa: 
Nerudova ulice (po Jánské schody) - Jánský vršek - Šporkova - 
Vlašská - Břetislavova - Tržiště. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 na Hradčanském nám. u sochy T. G. Masaryka. Cena 
120/80 Kč (%). Eva Sokolová
NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH MEZI DVĚMA VÁLKAMI.    
Meziválečné období obohatilo vinohradskou architekturu o řadu 
zajímavých realizací. Na trase z náměstí Míru do Riegrových sadů 
se podíváme na díla Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára, Aloise Dry-
áka, Františka Kavalíra a dalších architektů. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve  14:00 před kostelem sv. Ludmily 
na náměstí Míru. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
Helena Pavlíková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V BŘEZNU 2018

10. 3. / SO

V  PRAZE S  W. A. MOZARTEM ANEB STAVOVSKÉ DIVADLO 
DĚTEM.   Dětské návštěvníky zveme na prohlídku vybraných pro-
stor Stavovského divadla. Vstoupí do míst, kde kdysi dirigoval své 
opery sám velký W. A. Mozart, kde poprvé zazněla melodie naší 
budoucí hymny a kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce v 10:00 před hlavním vchodem 
do budovy Stavovského divadla. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)

17. 3. / SO

KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Zábavné povídání 
o  přemyslovských pověstech, románských stavbách i  historii 
Vyšehradu spojené s návštěvou kasemat, podzemních chodeb 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně

  denně 8:00 - 22:00

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)

NOVINKY

PRAGUE CITY TOURISM VÁS ZVE NA PRVNÍ 
JARNÍ VYCHÁZKU JIŽ 8. ROČNÍKU NORDIC 
WALKING! 

Začínáme 24. března 2018 v 10:00 vycházkou do Královské 
obory a pro osoby, které si zakoupí vstupenku v předprodeji, 
bude připraven hodnotný dárek – trekové hole Prague City 
Tourism v hodnotě 500 Kč! Trekové hole obdrží zájemci s platnou 
vstupenkou, zakoupenou v předprodeji (eshop nebo Turistická 
informační centra) na místě srazu vycházky!  Pozor! Předprodej 
je omezen na 40 osob! 

CYKLOHRÁČEK

Již pátou sezónou bude v provozu speciální vlak Cyklohráček pro 
malé i velké výletníky, který opět sveze nejen všechny nadšence 
turistiky o víkendech a státních svátcích z pražského Hlavního 
nádraží do Slaného. Pro ty nejmenší nebudou chybět vagóny 
plné her, hraček i balónků, zodpovědní sportovci na kolech ur-
čitě ocení vůz vybavený kompresorem na huštění pneumatik 
či sadou na lepení. Těšit se můžete také na slevové kupóny, 
se kterými navštívíte více než 80 druhů exotických a domácích 
zvířat v Zooparku Zájezd, jeden z největších zpřístupněných 
bunkrů v ČR v Drnově nebo železniční muzeum s parními lo-
komotivami či úzkorozchodnou průmyslovou železnicí ve Zlo-
nicích. Cyklohráček vyjíždí již 24. března 2018. Více informací 
najdete na www.cyklohracek.cz

HEZKÉ VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ

Podělte se s námi o hezkou vzpomínku z doby Českosloven-
ska, jehož 100. výročí založení si letos připomínáme. Zašlete nám 
fotografii na téma dovolená v Československu, oslavy, Vá-
noce, 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 prague-
citytourism.

nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague 
City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupné-
ho v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená do-
pravní 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 březen 2018 bude zahájen v pondělí 
26. února 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních 
centrech PCT (viz níže)
v  Praze. Předprodej na  měsíc duben 2018 bude zahájen 
v pondělí 26. března 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 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí

  od 21. 3. denně 10:00 – 18:00  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně

  denně 8:00 - 20:00
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