
PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.kampocesku.cz

04*2018

66. ročník

S námi máte přehled!

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK

   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

kultovní MUZIKÁL

PPKP_124x124_Holmes.indd   1 15.03.18   17:44



2

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

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

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

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

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

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

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

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

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

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

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

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

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

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

měsíc duben bude doslova nabitý 
k prasknutí kulturními akcemi a mou 
milou povinností je pozvat vás alespoň 

na některé z nich. 
Švandovo divadlo chystá premiéru na aktuální téma „praž-
ská kavárna“. Hra se zaobírá pojmem nechvalně známým 
již v padesátých letech minulého století, který se k nám 
vrátil obloukem jako bumerang hozený opět z nejvyšších 
míst. Koho a co vlastně označuje? Zajděte si pro odpověď. 
Jeden z nejrespektovanějších fotografů 20. století Josef 
Koudelka letos oslaví významné životní jubileum. Při 
této příležitosti byla otevřena velká retrospektivní vý-
stava v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Koudelka také 
věnoval rozsáhlý soubor fotografií Národní galerii, které 
budete moci obdivovat v pražském Veletržním paláci. Obě 
expozice vřele doporučuji. 
Na koncert klasické hudby se můžete vypravit do uni-
kátních prostor koncertního sálu Mercedes Fora Praha 
na pražském Chodově. V rámci cyklu Kytarové skvosty 
vystoupí s  originálním programem Pražské kytarové 
kvarteto. Podrobnosti najdete v rubrice Koncerty nebo 
Kulturní centra. 
Závěrem mám ještě jednu dobrou zprávu pro řadu z vás. 
Díky vstřícnosti Národního muzea se naší redakci podařilo 
obnovit spolupráci s touto institucí. Program NM najdete 
již v tomto vydání. 
Přeji všem našim čtenářům příjemné velikonoční svátky 
a pěkné kulturní zážitky. 

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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kalendárium
 MUZEUM NÁRODA ČESKÉHO (200 let)

Osvíceným zástupcům české šlechty a tehdejší akademické 
veřejnosti můžeme být vděčni za vznik nejvýznamnější mu-
zejní instituce u nás. 15. 4. 1818 bylo založeno Vlastenecké 
muzeum v Čechách, pozdější Národní muzeum.

Základem expozic muzea se staly rozsáhlé sbírky hraběte Kašpa-
ra Marii ze Šternberka, který byl paleontologem a mineralo-
gem světového významu. K uložení sbírek byl v prvních letech 
existence využit Šternberský palác na Hradčanech. K dalším 
významným osobnostem raného období muzea patřili např. 
J. E. Purkyně, František Palacký nebo Joachim Barrande. K za-
kladatelům a pokračovatelům muzea patřili i členové českého 

šlechtického rodu Kolowratů, kteří muzeu věnovali své význam-
né sbírky knih, minerálů a další památky hmotné kultury. Roku 
1820 byla ustanovena Společnost přátel vlasteneckého muzea 
v Čechách a jejím prvním předsedou se stal hrabě Šternberk. 
Majitelkou muzea zůstala společnost až do r. 1934, kdy sbírky 
přešly do vlastnictví a správy Země české, r. 1949 byly převe-
deny do vlastnictví státu. Velký význam mělo založení dodnes 
vydávaného prvního vědeckého českého časopisu s názvem Ča-
sopis Národního muzea (1827) a založení Matice české (1831), 
vydavatelství základních prací české vědy a literatury. Od roku 
1891 sídlí dnes již Národní muzeum v reprezentační budově 
na Václavském náměstí, která v posledních letech prochází 
generální rekonstrukcí.

Alice Braborcová

Hlavní budova Národního muzea v letech 1890–1900

  OTEVŘENÍ STAVOVSKÉHO DIVADLA  
(235 let)

Tento rok si připomeneme 235 let od otevření Stavovského 
divadla. Dal jej postavit jako scénu pro veřejnost osvícený 
vlastenec hrabě František Antonín Nostic-Rieneck. Původně 
divadlo neslo jméno Hraběcí Nosticovo divadlo.

Divadlo bylo slavnostně otevřeno 21. dubna 1783 Lessingovou 
tragédií Emilia Galotti. Tehdy pojalo jeden tisíc návštěvníků. Ča-
sem byla kapacita pro větší pohodlí diváků snížena na dnešních 

659 míst. Původně měl hrabě Nostic-Rieneck představu uvádět 
v divadle německou činohru a italskou operu. Brzy však byl re-
pertoár rozšířen i o českou produkci, a to veselohrou Gottlieba 

Stephanieho Odběhlec 
z lásky synovské. V divadle 
po svém příjezdu do Prahy 
v roce 1787 vystoupil sám 
Mozart a osobně dirigo-
val svoji Figarovu svatbu. 
Nadšení Pražanů bylo 
veliké. Skladatel byl přízní 
velmi potěšen a rozhodl se 
pro Prahu složit operu Don 
Giovanni, jejíž premiéru 
29. října 1787 opět sám 
dirigoval. Zejména tato 
opera divadlo proslavila 
a stalo se tak známým po 
celém světě. Roku 1799 
divadlo od hraběte Nostice 

odkoupili čeští stavové a přejmenovali je na Stavovské. Na jevišti 
divadla zazněla poprvé v r. 1834 píseň „Kde domov můj“. Dnes je 
Stavovské divadlo scénou Národního divadla.

Martina Jurová

Stavovské divadlo 

Hrabě František Antonín Nostic-Rieneck 

4  kalendárium
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4. 4. 1323 (695 let)
Český král Jan Lucemburský poslal svého sedmiletého syna 
Václava na výchovu k francouzskému královskému dvoru. 
Při biřmování přijal jméno Karel po svém strýci Karlu IV. 
Sličném. Již 15. května 1323 se konal sňatek se stejně sta-
rou královou sestřenicí Markétou, zvanou Blanka z Valois.

5. 4. 1968 (50 let)
Vzniklo politické hnutí Klub angažovaných nestraníků 
(KAN), které sdružovalo všechny zájemce, kteří nebyli 
členy KSČ. V krátké době měl KAN téměř 50 tisíc zájemců 
o členství. Po okupaci 21. srpna bylo hnutí hlásící se k ide-
álům svobody a demokracie zakázáno. Činnost byla opět 
obnovena až v roce 1990.

8. 4. 1258 (760 let) 
Podle Veleslavína: Když si syn krále Václava I. Přemysl Otakar II. 
vyjel z Pražského hradu, strhl se náhle silný vítr a rytíř, 
jenž jel za samotným králem, byl touto živelnou silou svrh-
nut z mostu do příkopu. Rytíři se nic nestalo, ale jeho kůň byl 
na místě mrtev. Téhož dne vichr pobořil mnoho stavení. 

13. 4. 1918 (100 let)
Alois Jirásek přednesl ve Smetanově síni Obecního domu 
v Praze Národní přísahu za samostatnost, kterou sestavil 
JUDr. František Soukup. Prohlášení bylo odpovědí na projev mi-
nistra zahraničí hraběte Czernina, který byl následujícího dne 
nucen odstoupit ze své funkce kvůli diplomatickému skandálu.

15. 4. 1333 (685 let)
Vojsko sedmnáctiletého Karla IV. bylo poraženo 
u Ferrary severoitalskou ligou, která brojila proti snahám 
Lucemburků udržet Lombardii. Po této porážce se král Jan 
Lucemburský rozhodl vyslat na žádost předních českých 
pánů svého syna Karla zpět do Čech. Hranice království 
překročil v říjnu 1333.

  NADĚJE PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI  
(105 let)

MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička (1869–1926) byl velkým prů-
kopníkem rentgenologie, radiologie a léčebné rehabilitace 
na českém území. Vedle začleňování nových lékařských 
metod do své praxe se rovněž věnoval humanitně-sociál-
ní činnosti. V roce 1909 spoluzaložil Pražské sanatorium 
v Podolí a v roce 1913 dal vzniknout ústavu, který dodnes 
nese jeho jméno. 

Podněty na založení ústavu pro postižené děti již dlouho při-
cházely ze Spolku pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků, jehož 
předsedou se doktor Jedlička stal v roce 1911. O rok později vy-
jednal půjčku na koupi domu na Vyšehradě a také začal shánět 

potřebné peníze, které zpočátku dával ve velké míře ze své kapsy. 
Na jaře roku 1913 pak bylo slavnostně otevřeno novátorské lé-
čebně-vzdělávací zařízení, které od listopadu téhož roku nese 
název Jedličkův ústav, na počest svého zakladatele. Původně byl 
Jedličkův ústav kapacitně omezen na deset malých pacientů, kteří 
byli přijati na základě tělesného postižení, neboť cílem instituce 
bylo naučit je soběstačnosti. Následně se však počet dětí rozrostl 
až ke stovce a v současné době navštěvuje pražský Jedličkův ústav 
zhruba 150 tělesně či mentálně handicapovaných dětí.

-TreBl-

MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička

1848
(170 let)

Národní noviny
5. 4. 1848

K. H. Borovský je 
začal vydávat v Praze

1848
(170 let)

Slovanská lípa
30. 4. 1848

v Praze založen 
první český národně 
osvětový a politický 

spolek

1858
(160 let)
Zdenka 

Braunerová
* 9. 4. 1858

† 23. 5. 1934
česká malířka, 

grafička

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  KULTURA PO DOHLEDEM (70 let)

Jen krátce po komunistickém převzetí moci se konal tzv. 
Sjezd národní kultury, který proběhl 10. – 11. 4. 1948 v Pra-
ze. Jeho hlavním úkolem bylo sjednotit kulturní frontu na 
platformě obrozené Národní fronty a projednat stěžejní 
kulturně politické otázky v nových časech.

Sjezd národní kultury ve Velkém sále pražské Lucerny, jemuž 
předsedal spisovatel Jan Drda, vyzněl jako manifestační hold 
kulturní obce únorovému převratu. Václav Kopecký a Zdeněk Ne-
jedlý zde jednoznačně vyslovili požadavky na kulturu, která musí 
podporovat budování socialismu. Zdeněk Nejedlý navíc rozvedl 
své známé teze o protikladu formalistického, resp. avantgardního 
a realistického umění a znovu si neodpustil výhrady vůči tvorbě 
Karla Hynka Máchy. Účastníci sjezdu se v rezoluci podle očeká-
vání přihlásili k národnímu celku, vedenému obrozenou Národní 
frontou, a projevili souhlas s jednotnou kandidátkou pro volby do 
Národního shromáždění. Zároveň v duchu budovatelského nad-
šení vznesli požadavky na zřízení dalších centrálních kulturních 
i vědeckých institucí.

S kurzem socialistické orientace v literatuře ne každý souhlasil, 
a tak začala vlna emigrace – Ivan Blatný, Ferdinand Peroutka, 
František Kovárna, Egon Hostovský, Pavel Tigrid, Jan Čep či herec 
Jiří Voskovec. Další literáti skončili v komunistických vězeních. Bylo 
zastaveno vydávání některých časopisů a velké množství autorů 
bylo vyloučeno ze Syndikátu českých spisovatelů. V roce 1949 byl 
nakonec Syndikát zrušen a místo něj vznikl Svaz československých 
spisovatelů, který se stal komunisticky orientovanou organizací.

-mak- 

Zdeněk Nejedlý na pohřbu Cypriána Majerníka v roce 1945

  ENERGII MOHLA ROZDÁVAT (105 let)

Ljuba Hermanová se narodila před 105 lety, 23. dubna 1913, 
a přitom jako by tu ještě byla. Její písně se dál hrají, každou 
chvíli ji můžeme vidět v nějakém filmu nebo nás udivuje svou 
úžasnou vitalitou ve starších televizních pořadech.

Ljuba Hermanová pocházela z Neratovic. Její maminka byla nad-
šená ochotnice, která v mladičké Ljubě rozvíjela umělecký talent. 
Ljuba vystudovala gymnázium a ze studií utekla rovnou k divadlu. 
Jako herečka a skvělá sopránová zpěvačka prošla desítkou praž-
ských a mimopražských divadel a scén.

Ve filmu se poprvé objevila ve Werichově a Voskovcově komedii 
Peníze nebo život (1932), kde také zazpívala s Hanou Vítovou 
slavnou píseň Život je jen náhoda. Do konce 30. let vytvořila různé 
hlavní i menší role, z nichž k nejznámějším asi patří role Anny, ve 
filmu Jsem děvče s čertem v těle (1933). Po komunistickém puči 
se jako „buržoazní herečka“ ve filmu už příliš uplatnit nemohla.
Její největší vášní byli muži, slavného herce Hugo Haase si 
například namluvila ještě jako neznámá studentka gymnázia. 
Během svého angažmá v Osvobozeném divadle se prý nemohla 
rozhodnout, zda raději Voskovce, nebo Wericha, a tak chodila 
s oběma. Vdaná byla celkem čtyřikrát a její poslední manžel byl 
o devětadvacet let mladší. 
Ljuba Hermanová zemřela 21. 5. 1996 a je právem považována 
za zakladatelku moderního českého šansonu. Zpívala, tančila 
a předváděla gymnastické výkony až do pozdního věku. Diváky 
nikdy nepřestala udivovat svou neuvěřitelnou vitalitou.

Drahomíra Samková 
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16. 4. 1813 (205 let)
Do oběhu byl dán nový finanční patent, jenž umožňoval 
vydání tzv. anticipačních listů neboli anticipačních šajnů 
ve výši 45 milionů zlatých. Jednalo se o papírové peníze, 
které byly oproti předchozím bankocetlím vydávány bez 
krytí. Aby nedošlo k vydání nepřiměřeného množství, byly 
anticipovány (předjímány).

20. 4. 1848 (170 let)
Národní výbor přijal podrobnější návrh volebního 
řádu do Českého zemského sněmu. Podle něho by vedle 
dosavadních 210 nevolených šlechtických zástupců mělo 
zasedat také 327 volených poslanců. Město Praha si mělo 
zvolit 12 poslanců, střední města po dvou zástupcích 
a malá města vybírala jednoho poslance.

22. 4. 1948 (70 let)
Ústřední výbor Národní fronty svolal konferenci kněží 
s úmyslem získat je pro součinnost s novým režimem. 
Obdobné konference, během nichž byla snaha církev 
rozštěpit a přetrhat vazby s Vatikánem, pokračovaly na 
okresních úrovních. Akce proběhla za účasti několika set 
kněžích z různých církví.

22. 4. 1953 (65 let)
Podle sovětského vzoru byla usnesením č. 17/1953 zří-
zena Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD). Úřad 
se na základě sovětských expertů postupně formoval bez 
jakéhokoli zákonného podkladu. Počet cenzorů se z počá-
tečních 96 postupně navýšil na 270 stálých spolupracov-
níků a 250 externistů. 

29. 4. 1883 (135 let)
Došlo k novelizaci školského zákona z roku 1869, která 
byla schválena těsnou většinou. Nový školský zákon budil 
u veřejnosti negativní emoce, neboť byl považován za zpá-
tečnický krok. Novela navýšila počet žáků ve třídě či snížila 
povinnou školní docházku z osmi na šest let.

  POSLEDNÍ FILMOVÁ HVĚZDA (105 let)

Letos v dubnu (27. 4. 1913) uplyne již 105 let od narození čes-
ké herečky a hvězdy prvorepublikového filmu Zity Kabátové. 
Zahrála si ve více než šedesáti filmech, ale ani jí se nevyhnul 
osud mnoha hvězd meziválečného filmu. 

Zita Kabátová se narodila v Praze na Malé Straně, v domě U Bílé 
koule. „Byl to ještě starý dům, který měl pavlače. Tenkrát to byl ta-
kový ten život, že když se něco dělo, veškeré události, tak všechno 
vlastně probíhalo na těch pavlačích. Bylo to kouzelné,“ zavzpomí-
nala jednou sama herečka. Její tatínek Beno Kabát byl architekt 
a nadšený ochotník. Jejím strýcem byl první český filmový herec 
Josef Šváb-Malostranský.

V roce 1935 získala Kabátová angažmá v divadle Akropolis, pak 
v Tyláčku, až posléze zakotvila ve Švandově divadle u Járy Ko-
houta. Brzy ji ale přetáhl do svého divadla Oldřich Nový, za což 
mu Jára Kohout prý ještě dlouho spílal. V té době začala Zita také 
točit filmy, z nichž nejznámější bezesporu zůstává role, ve filmu 
Muži nestárnou, kde se postupně z krásné mladé ženy změní až 
v roztomilou babičku. Často hrávala také s Vlastou Burianem, 
kterého si velmi oblíbila (např. film Přednosta stanice). Po válce 
se jí kariéra zhroutila, čtvrt století nesměla před kameru, její 
životní láska olympionik Jiří Zavřel byl deset let v jáchymovském 
lágru, sebrali jí vilu a nakonec jí emigroval jediný syn, kterého 
porodila ve čtyřiačtyřiceti letech. I když ji komplikovaná zlome-
nina upoutala poslední roky na lůžko léčebny pro dlouhodobě 
nemocné, přesto si nikdy nestěžovala a až do konce života ani 
na chvíli neztratila svůj optimismus. Zemřela 27. května 2012 
ve věku 99 let.

Marcela Kohoutová

Zita Kabátová a Jára Kohout při natáčení pořadu Kavárnička dříve narozených 
v roce 1991

1763
(255 let)

Alois Klar
* 25. 4. 1763
† 25. 3. 1833

pedagog, zakladatel 
a ředitel Klárova 

ústavu pro slepce

1883
(135 let)

Jaroslav Hašek
* 30. 4. 1883
† 3. 1. 1923

český spisovatel, 
publicista a novinář

1873
(145 let)

Jan Janský
* 3. 4. 1873
† 8. 9. 1921

český neurolog 
a psychiatr, objevitel 

krevních skupin
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  JE TO NEVŠEDNÍ PŘÍBĚH
Rozhovor s Ondřejem Havelkou

Muže mnoha uměleckých profesí a také milovníka golfu 
Ondřeje Havelku (1954) si většina čtenářů spojí s jeho swin-
govým bigbandem Melody Makers, kterému je ředitelem 
a zároveň entertainerem. Ondřej Havelka je také doved-
ným režisérem, jenž tvoří nejen na divadelních prknech, 
ale nově i na filmovém plátně. Letos dokončil svůj první 
celovečerní hraný film Hastrman, který vstoupí do českých 
kin 19. dubna.

Jste ostříleným divadelním režisérem. Na poli filmu debu-
tuje režijně až letos. Co vás k filmové režii přivedlo a proč 
se tak událo až nyní?
Režíroval jsem kratší audiovizuální dílka – klipy, dokumenty, 
některé byly velmi stylizované. Jsem sice dobrodružná povaha, 
ale zároveň vím, že když chce člověk udělat velké gesto, musí si 
být jist, že na to má. Snad teď přišla ta chvíle.

Pro svou filmovou prvotinu jste si vybral román Miloše 
Urbana Hastrman. Co vás na této knize zaujalo? 
Ta kniha mě nadchla. Když jsem si ji asi před dvanácti lety přečetl, 
řekl jsem si, že by z toho mohl být krásný film. 

Čím bude váš Hastrman zajímavý pro diváky?
Je to nevšední příběh, který je v kontextu témat dnešní české 
kinematografie naprosto výjimečný. Zvláštní lovestory v kulisách 
romantismu počátku 19. století. Vymysleli jsme si motto: Člověk 
ve zvířeti, zvíře v člověku. A o tom to je. V každém z nás je zvíře 
a je pouze na nás, na našem charakteru a vůli, jestli jsme schopni 
je zvládat, krotit. A když nejsme, bývá to horor.

Hastrman nese označení romantický thriller. Tím se zcela 
vymyká vašemu dobovému i žánrovému zaměření. Proč 
jste se rozhodl právě pro tento žánr? 

Prostě to tak přišlo. Urbanův román je krásný a to téma rezonovalo 
v mé mysli tak intenzivně, že jsem to musel udělat. Připouštím, že 
je to ode mě asi nečekané, ale kdo ví, co se odehrává v mé duši? 

Plánujete natočit také snímek v prvorepublikovém duchu?
Ano, to jsem si vytkl jako můj zásadní úkol. Možná to nebude úplně 
v prvorepublikovém duchu, ale hlavní téma bude swing. Scénář už 
vlastně máme a já jsem odhodlán bojovat, abych jej realizoval. 

V současné době se plně věnujete nejen zmiňované režii 
ale také svému bigbandu Melody Makers. Avšak co vaše 
herecká kariéra? Vyhýbáte se rolím a herectví záměrně?
Má herecká kariéra visí na hřebíku. Ale ne daleko od dveří. Takže 
kdyby někdo zaklepal a vyslovil velmi zajímavou nabídku, možná...

Jaké další zajímavé pracovní projekty vás letos čekají 
a těšíte se na ně? 
Sedmého dubna pořádáme opět velký taneční večer v Lucerně. 
To je událost, na kterou se celý rok s kapelou těšíme, protože do 
Prahy vždycky přijíždějí skvělí swingoví tanečníci z celé Evropy, 
dokonce i lektoři s Ameriky. Je to zážitek pro nás i pro publikum. 

Tereza Blažková

Režisér Ondřej Havelka během natáčení Hastrmana

Představitelé hlavních rolí Karel Dobrý a Simona Zmrzlá

Filmová novinka Hastrman přiblíží také české lidové tradice

8  rozhovory



Byli jste někdy na rande s vaším protějškem?
Honza: Ne.
Vendy: Ony jsou na jevišti vlastně dvě povahy Toma, takže 
uvažuji, jestli alespoň s jednou z nich, ale marně. V první řadě, 
moc randících večerů za sebou nemám, ale ve druhé si pamatuji 
především to poslední, které bylo krásné.

Máte nějakou radu, jak se chovat na první schůzce? 
Honza: Přesně tohle se naprosto brilantním a velmi zábavným 
způsobem řeší v inscenaci podle stejnojmenného bestselleru 
Jak sbalit ženu, která se hraje u nás ve studiu PalmOffka. Takže 
přijďte a uvidíte!
Vendy: Být sám sebou zní jako klišé, ale je to jediná cesta. Já 
jsem svá a pokud ho nevyleká můj smích, pak je vyhráno (smích). 
Každý se dělá lepším, to je přirozené, ale být tam za sebe, neod-
povídat jak by se mělo, ale říct svůj názor. Kolik času na randění 
máte? Kolik volna pro nový protějšek mezi všemi povinnostmi se 
vám naskytne? A tento krátký čas ještě trávit tím, že se přetvařu-
jete? To je naprostá hloupost. Nic horšího, než že se ztrapníte nebo 
dostanete košem, se vám nemůže stát, což jsem třeba já osobně 
ochotna podstoupit za to, že jsem to JÁ.

Jak podle vás vypadá nejideálnější rande?
Honza: Bez chvil tísnivého ticha, ještě tísnivějších trapných hlá-
šek a zpocených dlaní.
Vendy: Jeden kluk věděl, že mám ráda salát s treskou a tak pro 
mě přijel, šli jsme na procházku kolem řeky a on najednou vytáhl 
tašku, podal mi rohlík a jedli jsme k tomu ten salát a smáli se 
a byla to jedna z nejromantičtějších večeří. Není priorita udělat 
dojem v honosnosti, protože to nejdražší jsou nakonec vzpomínky, 
které vám zůstanou. A já na ten rybí salát s rohlíkem opravdu 
nezapomenu...

Pro redakci připravila Anežka Berčíková
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  VENDULA FIALOVÁ A JAN HUŠEK: MŮJ 
ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

Jak si hledáme životního partnera? Jak si představujeme 
ideální rande, a jak se naše představy liší od skutečnosti? 
Na to vše odpovídá inscenace Divadla pod Palmovkou Můj 
romantický příběh, ve které v hlavních rolích excelují Ven-
dula Fialová a Jan Hušek, kteří nám ochotně sdělili několik 
svých životních zkušeností.

Jaké bylo vaše nejkurióznější rande?
Honza: Kuriózní nevím, zato trapných pár bylo. Třeba drtivou 
většinu mého prvního rande jsme strávili rozpačitým mlčením 
a zíráním před sebe. Nádhera. A nebo rande, u kterého jsem celou 
dobu usilovně odmítal připustit, že se jedná o rande a jen jsem se 
v duchu děsil, jestli to cítí druhá strana podobně a jak trapné pak 
bude loučení. Bylo trapné téměř hmatatelně. Další rande, které 
vůbec rande nebylo, ale ostatní přítomní to viděli jinak: přijela za 
mnou kamarádka, kterou jsem dlouho neviděl, šli jsme si sednout 
do hospody, kde byli i moji spolužáci z DAMU. Chtěli jsme si chvíli 
nerušeně povídat, tak jsme se od nich separovali. A ti blbci například 
přemluvili servírku, aby nás diskrétně informovala, že na baru jsou 
v případě potřeby k dispozici kondomy. Čirá krása.

Vendy: Je to několik let zpátky, kluk mě pozval na večeři, ale už po 
cestě do restaurace bylo jasné, že témata konverzace budou oříšek. 
Jedli jsme, pili, a když přišel číšník a položil otázku: „Budete platit 
dohromady nebo zvlášť?“, se na mě ten kluk podíval s pohledem 
„co ty na to“ a odpověděl „asi zvlášť“. To jsem zřejmě měla za to, že 
jsem kdesi z paty lovila otázky směřující na jeho zájmy a fakt už 
nevěděla, na co se ptát. Dokonce jsem předstírala, že stále nechápu 
pojem „offside“. Bylo to moje první a poslední rande s fotbalistou.

Poznáváte se v postavě Toma nebo Amy? 
Honza: Na tom je vlastně celá hra postavená. Text je skvělý v tom, 
že alespoň v některých momentech se v hlavních postavách nevy-
hnutelně pozná úplně každý, což je často znát i z reakcí publika. 
Vendy: Musím přiznat, že velmi. Jsou situace, kdy si řeknu „Jsem 
jako Amy“, ale pak mi kamarádka řekla: „Všechny jsme jako ona“, 
a má pravdu. V něčem jsme Amy podobné všechny. Ale když sto-
jím na jevišti, objeví se momenty, kdy sice mluvím za postavu 
Amy, ale Vendy je tam velmi přítomná. 
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  VYPRAVĚČ Z DEJVIC

Mezi jeho nejoblíbenější místa patřily hospody, kam si chodil 
vychutnat nejen dobré pivo, ale také poslouchat pestré his-
torky. Hospodskými příhodami se pak, stejně jako Bohumil 
Hrabal či Jaroslav Hašek, nechával velice rád inspirovat při 
psaní humoristických povídek a novel. Ty posléze oslovily 
vedle čtenářů také filmaře.

Petr Šabach se narodil v Praze 23. srpna 1951. Maminka byla 
zaměstnána na ministerstvu školství a kultury a otec byl vojákem 
z povolání, jenž se stal svými jídelními lístky a nástěnkou letmým 
předobrazem otce Šebka z kultovních Pelíšků. Navíc byl věčným 
pochybovatelem o synově budoucím plnohodnotném povolání. 
V roce 1969 byl Petr Šabach vyloučen z gymnázia, kam přestoupil 

ze Střední knihovnic-
ké školy. Ze čtrnácti-
denního pobytu ve 
Velké Británii se totiž 
vrátil až za tři měsíce. 
Nakonec se i díky otci, 
který mnohokrát 
žehlil jeho průšvihy 
na policii, mohl vrátit 
zpět na gymnázium 
a  dodělat si zde ex-
terně maturitu a ná-
sledně i  vystudovat 
dálkově kulturologii 
na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy.

Do pracovního procesu se Petr Šabach zapojil jako technický 
redaktor, jenž se následně přeorientoval na pracovníka prová-
dějící inventury, metodika v kulturním domě či nočního hlídače 

v Národní galerii. Od roku 1987 dělal odborného referenta na AVU 
a následně v Galerii hlavního města Prahy, pro kterou do roku 
2001 připravoval doprovodné programy v Domě u Kamenného 
zvonu. Když však dostal nabídku od majitele prvního soukromého 
nakladatelství Paseka Ladislava Horáčka, rozhodl se jít v padesáti 
letech jako spisovatel na volnou nohu.
Šabachova spisovatelská dráha se však započala již v roce 1975, 
kdy mu začaly vycházet první povídky v Mladé frontě, Práci či Tvor-

bě. Přestože se pak 
začal věnovat psaní 
novel, v  roce 1986 
debutoval knižně 
v Československém 
spisovateli s povíd-
kovým souborem 
Jak potopit Austrálii, 
jenž obsahuje i dob-
ře známou povídku 
Šakalí léta, které 
v roce 1993 vdechli 
filmový život re-
žisér Jan Hřebejk 
a scénárista Petr 
Jarchovský. Ti se 

následně chopili také sbírky povídek Hovno hoří (1994), kterou 
přetavili do filmového hitu Pelíšky. Po tomto velkém úspěchu 
se Hřebejk s Jarchovským vrátili k Šabachovi ještě dvakrát a to 
filmy Pupendo a U mě dobrý. V roce 2010 zfilmoval Ondřej Trojan 
Šabachův Občanský průkaz. 
Úspěch a čtenářskou oblibu literární tvorbě Petra Šabacha zajistili 
nejen filmaři, ale především autor sám. Jeho povídky a novely 
s  autobiografickými 
prvky převážně zachy-
cují konflikt nespouta-
ného mládí s autoritami 
i nesmyslnými režimní-
mi nařízeními. Šabacho-
va pozdější tvorba (např. 
Rothschildova flaška či 
posledně vydaná A 
nakonec Vánoce) se 
následně sice vyma-
nila z  dejvických kulis, 
avšak si ponechala tolik 
oblíbený šabachovský 
humor a vypravěčství. V lednu 2016 byla Petru Šabachovi uděle-
na od PEN klubu Cena Karla Čapka za významný literární počin.
Petr Šabach prohrál svůj boj s těžkou nemocí 17. září 2017 ve 
věku 66 let.

Tereza Blažková
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knižní tipy
  VITKA
Kateřina Tučková

Původní divadelní hra na motivy životního příběhu brněnské hu-
dební skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové (1915–1940) 

očima jiné brněnské rodačky, 
spisovatelky Kateřiny Tučkové. 
Vitka je příběh o závratném 
vzestupu mladé talentované 
ženy, která se dokázala prosa-
dit v oblasti dodnes vyhrazené 
především mužům. Její život 
byl fascinující směsicí výji-
mečného nadání, píle a neú-
stupnosti, ale také svobodo-
myslnosti, kterou šokovala 
své okolí. Zemřela v pouhých 
pětadvaceti letech v jihofran-

couzském Montpellieru. V té chvíli však už měla za sebou studia 
v Brně, Praze a Paříži, složila na čtyřicet oceňovaných skladeb, 
dirigovala významné evropské orchestry a byla životní i tvůrčí 
partnerkou Bohuslava Martinů, s jehož ženou Charlottou tvořili 
proslulý milostný trojúhelník. Či mnohoúhelník, vezmeme-li 
v úvahu její četné milence, mezi nimiž nechyběli známí předsta-
vitelé meziválečné avantgardy pobývající toho času v Paříži. Kdyby 
přežila, byla by jednou z nejslavnějších českých žen.
cena: 249 Kč
www.hostbrno.cz

  DĚJINY PERU A BOLÍVIE
Bohumír Roedl

Od Inků až k prvnímu japonskému prezidentu v Peru. Od španěl-
ské conguisty přes revoluční roky 1952 a 1968 až k demokracii. 

V  edici Dějiny států vyšlo 
rozšířené a přepracované 
vydání Dějin Peru a Bolívie 
od nestora české iberoame-
rikanistiky Bohumíra Roed-
la. Kniha mapuje mimo jiné 
pozoruhodné souvislosti 
mezi českými a peruánskými 
dějinami – pouhých sedm 
let dělí nástup Habsburků 
na český trůn v roce 1526 
a jejich nástup na trůn Inků 

roku 1533. Nezbytnou součástí publikace je i kapitola o rozmani-
tém kulturním vývoji obou latinskoamerických zemí. 
cena: 349 Kč
www.nln.cz

  PRAHA
Průvodce s mapou National Geographic
3. aktualizované vydání

Deset námětů, jak objevovat Prahu netradičně, i sedm tipů na 
výlety do okolí. Od Karlova mostu ke Staroměstskému náměstí, od 

Židovské čtvrti po Malou 
Stranu, od Hradu k Vác-
lavskému náměstí, od 
Národního divadla k Mu-
chově muzeu, hlavní měs-
to České republiky se před 
vámi otevře díky tomuto 
jedinečnému průvodci! 
Obsahuje osm rozkláda-
cích map s odkazy na 200 
pozoruhodných objektů, 
památek a dalších míst, 
která autoři vyzkoušeli 
na vlastní kůži: restau-

race, obchody a obchůdky, kavárny, hospody, bary, kluby, trhy, 
koncerty, divadla, umělecké galerie. Veškeré nezbytné praktické 
informace, včetně dopravy a ubytování.
cena: 249 Kč
www.albatrosmedia.cz

  VELKÁ KNÍŽKA  
FARMA PRO MALÉ VYPRAVĚČE
Libor Drobný

Znáte rodinu Sedláčkových z farmy pod lesem, kde to žije po celý 
rok, od jara do zimy? Že ne? Seznamte se – Sedláčkovi se společně 

starají o zvířata, ryb-
ník, zahradu, louky, 
pole, lesy, sad… Na 
jaře je nejvíc práce 
se zvířátky, v  létě na 
poli a v zahradě a na 
podzim v sadu. A na 
svatého Martina se 
podařené dílo řádně 
oslaví! Každá stránka 
této knihy přináší 
nekonečné množ-
ství mikropříběhů 
prostřednictvím pro-

pracovaných a vtipných ilustrací Libora Drobného. Jeho veselé 
obrázky donutí děti „číst“, vyprávět, popisovat a nalézat nová 
slova. Tuto knihu nepustí děti z ruky.
cena: 199 Kč
www.presco.cz/knihy

Velká knížka

Libor Drobný

pro malé vypravěče
FARMA
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To nejlepší z jarní Prahy ve 
čtvrtletníku Praha:jaro!

Najdete v něm přehled nejzají-
mavějších kulturních akcí, veli-
konočních trhů a aktivit, zjistíte, 
proč se vydat na procházku 
po pražských vinicích nebo do 
parku Stromovka.

Prague.eu

Najdete v něm přehled nejzají-
mavějších kulturních akcí, veli-
konočních trhů a aktivit, zjistíte, 
proč se vydat na procházku 
po pražských vinicích nebo do 
parku Stromovka.



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 DUBNU 2018

1. 4. / NE

DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA  STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM I.    
Na  vycházce poznáme nejen významná domovní znamení 
na  Starém Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé 
historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší 
cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila nejstarší pražská kavárna 
nebo kam se chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům 
E. E. Kische a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž bohatou 
historii nenecháme bez povšimnutí. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém 
náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Marcela 
Smrčinová 
HANSPAULKA – ČTVRŤ V  ZAHRADÁCH I.    Na  vycházce si 
prohlédneme viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podíváme se, 
kde si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou 
i kam vedla první trolejbusová linka v Praze. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 131 
„U Matěje“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice metra 
A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Sta-
nislava Micková

4. 4. / ST

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY.   Prohlídka zahrad ve Vlašské 
ulici. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u pamětní 
desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště 
(Vlašská 2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

5. 4. / ČT

PRAŽSKÝ BOHDALEC.   Pojďte s námi objevovat jeden z po-
zapomenutých koutů Prahy! Ukážeme si jednu z  posledních 
dochovaných dělnických kolonií nebo místo, kde se natáčela 
slavná Svěrákova Obecná škola. Pokud nám bude přát počasí, 
navštívíme ukrytý „Husův kámen“. Začátek akce v 16:00 na stanici 
autobusu č. 101, 135, 136, 213 „Bohdalec“ (ve směru od Slavie). 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.   Po této pro-
cházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského 
hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám 
bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 17:30 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

7. 4. / SO

CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM.   Všichni známe Týnský 
chrám - ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné 
z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací 
Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě doleh-
nout dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. 
Začátek akce ve 14:30 před vchodem do chrámu ze Staroměst-
ského náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč. JUDr. Stanislav 
Antonín Marchal CSc. 
MALOU STRANOU KŘÍŽEM KRÁŽEM II.   Pojďte s námi nasát 
jedinečnou krásu a atmosféru Malé Strany! Poslechneme si příbě-
hy jejích paláců, domů i osobností v průběhu staletí. Trasa: Neru-
dova – Malostranské náměstí - Karmelitská. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:30 u vchodu do kostela sv. Mikuláše 
na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. 
Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středově-
ké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-go-
tické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným 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. Bc. Antonín Baloun

8. 4. / NE

PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ.   Akce pro 
děti. Více informací naleznete na konci programu! 
Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT.   Pojďte se s námi projít po tu-
risticky málo rušných místech na Pohořelci i Hradčanech. Za-
bloudíme do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná 
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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 obyvatelé 
z řad ruské inteligence z něj byli násilně vystěhováni hned po r. 
1945, zachovala se v objektu do dnešních dnů velmi působivá 
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 

12. 4 / ČT 

ZA KARLEM IV. NA STARÉ MĚSTO.    Procházkou po Starém 
Městě si připomeneme Karlovy zakladatelské počiny a uděláme 
si pořádek v jeho titulech, manželkách i dětech. Povíme si, čím 
podnítil rychlou výstavbu Nového Města nebo jaký záměr sledoval 
při zakládání kostelů a klášterů. Dovíme se také, co je napsáno 
v zakládací listině Univerzity. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 před kostelem sv. Jakuba v Malé Štupartské, Staré 
Město. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

14. 4. / SO

STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
NORDIC WALKING: ZE CTĚNIC PŘES VINOŘ DO SATALIC.    
Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži 
před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného 
provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí 
nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Naše cesta ná-
sledně povede k zámku Ctěnice, který stojí na místě gotické tvrze 
a ke zdejšímu zámeckému parku. V přilehlém Ctěnickém háji je 
pozoruhodné stromořadí památných dubů letních, které byly 
vysazeny v 18. století na památku selského povstání. Následně 
projdeme okrajovou čtvrtí Vinoře se zástavbou nových rodinných 
domů až k Vinořskému potoku, který protéká kaskádou rybníků. 
Zajímavé zastavení nás bude také čekat na začátku cesty Vinoř-
ským parkem, a to ,,U kamenného stolu“, kde pískovcové skály 
upravila lidská ruka. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu 
č. 185, 302 „Ctěnice“ (zastávka na  znamení, autobusy jedou 
od stanice metra C „Letňany“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
STAVOVSKÉ DIVADLO A  CARL MARIA VON WEBER.    Pro-
hlídka Stavovského divadla s připomenutím osobnosti, která se 
výrazně zapsala do hudební historie Prahy. 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. PhDr. Jaroslava 
Nováková
VYHLÍDKA NA  KOŠINCE.    Přijďte se pokochat výhledem 
na vltavské zátoky. Z vyhlídky sestoupíme kolem Grabovy vily 
ke kostelu sv. Vojtěcha a k Libeňskému zámku. V Grabově vile 

zákoutí Prahy s jejími křivolakými uličkami. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram č. 22 „Pohořelec“ 
(ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová 
PO STOPÁCH JAROSLAVA HAŠKA V PRAZE.   Spisovatel a autor 
nezapomenutelného vojáka Švejka je zároveň jednou z pražských 
literárních figurek, bez nichž by byl kolorit města velmi chudý. 
Připomeneme si místa, kde se Jaroslav Hašek narodil, kde proží-
val chvíle smutku i štěstí. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do pasáže Rokoko z Václavského náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková 

9. 4. / PO

ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY I. OD RONDOKUBIS-
MU PO FUNKCIONALISMUS.   V období první republiky se výraz-
ně měnila podoba centra hlavního města mladé republiky. Právě 
zde se stavěla nová sídla bank, pojišťoven, budovy obchodních 
domů i hotelů, v jejichž architektuře se postupně projevily dobové 
styly - od národního dekorativismu až po funkcionalismus. První 
část cyklu zahájíme před ikonickou stavbou pražského rondo-
kubismu – Legiobankou na Poříčí, postavenou podle projektu 
J. Gočára. Připomeneme si ve své době velmi moderní obchodní 
dům Labuť, Anglobanku a pokračovat budeme kolem dalších 
významných staveb v Revoluční třídě – původní palác Kotva, 
Hospodářský svaz přádelen, italský palác Victoria, Merkur. POZOR! 
- omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 před Legiobankou 
(Na Poříčí 24). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

10. 4. / ÚT

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY.   Opakování vycházky ze 
4. 4. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstu-
penky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru 
od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Milada Racková 

11. 4. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO II.   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 kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 
1). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská 
VÁCLAV KLOFÁČ: VÝZNAMNÁ OSOBNOST ČESKOSLOVENSKÉ 
STÁTNOSTI – PŘEDNÁŠKA   Připomeneme si osudy muže, který 
patří mezi pozoruhodné politiky a výrazné autority veřejného 
života první republiky. Zásadně ovlivnil politickou kulturu země 
i jednu z nejvýznamnějších politických stran - národní socialisty. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a 17:15 v sá-
le PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. 
PhDr. Jaroslava Nováková
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VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Prohlídka vyšehradského are-
álu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti 
a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Kar-
lova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu 
Čertova sloupu! Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první 
brána ve směru od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do kasemat 60/30 Kč. 
Mgr. Zuzana Pavlovská

16. 4. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO II.   Opakování vycházky z 11. 4. 2018. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré 
Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
ŽIŽKOVSKÁ SVATYNĚ – KOSTEL SV. ANNY.    Komentovaná 
prohlídka žižkovského kostela sv. Anny, stavby architektonicky 
i historicky velmi zajímavé, v níž se odráží předválečná moderna 
a Beuronské klášterní umění. Začátek akce v 15:00 před budovou 
kostela sv. Anny z Tovačovské ulice, Praha 3 – Žižkov (nejbližší 
zastávka aut. č. 207 „Černínova“). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová

18. 4. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA II.   Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v po-
sledním době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků 

také navštívíme aktuální výstavu Hračky v časech první republiky 
ze sbírek Muzea technických hraček. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 30 „Bulovka“. 
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 

15. 4. / NE

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. V 10:00 prohlídka pro děti. V 10:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 9:00, 9:30, 11:00 a v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlíd-
ky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT) 
MEZI HVĚZDOU A VĚTRNÍKEM.   Prohlédneme si několik vý-
znamných architektonických počinů 2. poloviny 20. století. Po-
vídat si budeme o architektech i o slavných chemicích. Například 
se dozvíte, co měli společného Leonardo da Vinci a Otto Wichterle 
a co předcházelo vynálezu silonu. V závěru vycházky si připome-
neme osobnost Kryštofa Dientzenhofera a jednu z jeho méně 
známých staveb. Začátek akce ve 14:00 na konečné zastávce tram. 
č. 1, 2 „Sídliště Petřiny“. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
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názvy Halířová a Slaměná kolem tzv. Zázraku Na Poříčí. Ukáže-
me si významné objekty spojené s naší tělovýchovou i vrcholné 
dílo J. Gočára. Uvidíme místa pobytu v Praze G. Apoliniaireho, 
L. Janáčka a B. Němcové. Připomeneme si, kde došlo k největší 
katastrofě ve stavebnictví v Čechách nebo kde začínal kariéru 
O. Nový. Ukážeme si, kde hrál K. Hašler, A. Longen i kdo se 
skrývá za jménem Eduard Schmidt. Začátek akce ve 14:00 před 
budovou Muzea hl. města Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Vladimír Trnka
KŘÍŽ A KALICH NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH.   Na přelo-
mu 20. a 30. let 20. století vyrostly nedaleko od sebe dvě krásné 
stavby, obě jsou ukázkou toho nejlepšího, co může meziválečná 
církevní architektura nabídnout. Josip Plečnik vytvořil katolický 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Pavel Janák Husův sbor Církve 
československé. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
ve 13:00 před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán 
doporučený příspěvek na kostel 50 Kč/za osobu. Mgr. Stani-
slava 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. Josefina 
Jelínková

22. 4. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO.    Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v 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 vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT) 
STARÉ BOHNICE.   Tato část Prahy 8 si dodnes uchovává ven-
kovský půvab a nabízí pestrou všehochuť - procházku částí Psy-
chiatrické nemocnice, starou náves s kostelem sv. Petra a Pavla, 
v jádru románského nebo perlu selského baroka, statek Vraných. 
Cestou vedoucí po okraji lesa dojdeme na vyhlídku nad přírod-
ní památkou Bohnické údolí a nakonec k bývalému ústavnímu 
hřbitovu, známému svou tajemnou atmosférou. V případě zájmu 
je možné navštívit také sousední hřbitov zvířat. Turistická trasa 
max. 2 km. Začátek akce ve 14:30 na zastávce autobusu č. 177, 
200, 202 „Odra“ (ve směru od stanice metra C „Kobylisy“). Cena 
120/80 Kč (%). Eva Sokolová 
SVATÝ JENE Z NEPOMUKU, DRŽ NAD NÁMI SVOJI RUKU II.   
Skutečné okolnosti smrti Jana Nepomuckého byly časem zapo-
menuty a již od 15. století pomalu začíná vznikat svatojánská 
legenda a kult mučedníka - ochránce cti a dobré pověsti. Mohutný 
svatojánský kult zanechal v pražských městech četné stopy - ně-
které jsou patrné dodnes, jiné odvál čas. Pojďme si je společně 
připomenout! Začátek akce ve 14:00 u vchodu do turistického 
informační centra Prague City Tourism v objektu Staroměstské 
radnice. Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová

na  40  osob. Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 15:30 u Malostranské mostecké věže (ve směru 
Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
ČESKÉ NOVINY A JEJICH TVŮRCI – PŘEDNÁŠKA.   Představíme 
si počátky českých novin a ukážeme si, jakou roli hráli novináři 
v osudových okamžicích české historie. POZOR! – omezená ka-
pacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, 
v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková 

19. 4. / ČT

ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY II. OD RONDOKU-
BUSMU PO FUNKCIONALISMUS.   V období první republiky 
se výrazně měnila podoba centra hlavního města nové repub-
liky. Právě zde se stavěla nová sídla bank, pojišťoven, budovy 
obchodních domů i hotelů, v jejichž architektuře se postupně 
projevily dobové styly - od národního dekorativismu až po funk-
cionalismus. Druhou část cyklu zahájíme před další pražskou vý-
raznou rondokubistickou stavbou – palácem Adria od P. Janáka. 
Připomeneme si obchodní domy Ara, Baťa, Lindt, palác U Stýblů 
i Dům hraček, pojišťovnu Praha a palác Brodway na Příkopě. 
POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 na Jung-
mannově náměstí u sochy J. Jungmanna. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

20. 4. / PÁ

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ 
MĚSTO I.   Novinka! Také na Novém Městě jsou dvorky a zákoutí, 
které možná neznáte. Prohlédneme si zajímavá zákoutí, která se 
nacházejí v ulicích vzniklých na území původní středověké osady 
Opatovice. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstu-
penky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
u vchodu do OC Quadrio z ulice Spálené (nejbližší zastávka tram-
vaje č. 2, 9, 18, 22 „Národní třída“ ve směru k Národnímu divadlu). 
Cena 120/80 Kč. Milada Racková 

21. 4. / SO

LANNOVA VILA – TAJNÝ PŮVAB BURŽOAZIE.   Navštivte s námi 
jednu z nejvýznamnějších novorenesančních vil v Praze, která 
se veřejnosti otvírá jen zřídka. Přijďte si poslechnout fascinující 
příběh podnikatelské rodiny Lannů. Od vorařství, přes stavitelství 
a těžký průmysl až ke zasvěcenému sběratelství užitého umění. 
Všechny tyto rodinné zájmy se pak promítly ve výzdobě vily. Až 
nahlédnete do reprezentativních prostor vily a projdete si její 
zahradou, pochopíte, o čem 19. století bylo. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vstupem do vily Lanna 
(V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč (%) + na mís-
tě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Monika Švec 
Sybolová 
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ V.   Na vycházce projdeme centrální 
ulicí osady Poříč od Florence k náměstí Republiky s historickými 
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26. 4. / ČT

JARNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH II.   Na-
vštivte s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpo-
činku významných osobností českého národního života. Ve druhé 
části poznávání Olšanských hřbitovů navštívíme jeho pátou část, 
která byla zřízena v roce 1861 a vysvěcena 6. července 1862. Při-
pomeneme si jména nám známá i jména už trochu opomenutá. 
Navštívíme hroby Žofie Podlipné, Filipa Topola, K. J. Erbena, Jo-
sefa Fügnera, Miroslava Tyrše, Josefa Mánesa a dalších osobností. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před hlavní 
bránou na hřbitov v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka 
tram. č. 5, 10, 11, 13, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč 
(%). Pavla Lešovská 

28. 4. / SO

ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN.   Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu! 
STAROMĚSTSKÝMI ULIČKAMI.   Vycházka Vás provede uličkami 
a zákoutími mezi Národní třídou a Anenským náměstím. I když se 
jedná o méně známou a turisty opomíjenou část Starého Města, 
přesto je spojena se zajímavými historickými událostmi. Dozvíte 
se například, čím se do dějin lékařství zapsala Rečkova kolej nebo 
kde chtěl napravovat společnost ,,ohnivý kazatel“ Jan Milíč. Zají-
mat nás bude samozřejmě i architektura a připomeneme si také 

23. 4. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ 
MĚSTO I.   Novinka! Opakování vycházky ze dne 20. 4. 2018. PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u vchodu do OC 
Quadrio z ulice Spálené (nejbližší zastávka tramvaje č. 2, 9, 18, 22 
„Národní třída“ ve směru k Národnímu divadlu). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková 

25. 4. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA II.   Opakování vycházky ze dne 18. 4. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na  40  osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u Malostran-
ské mostecké věže (ve směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková
STAROMĚSTSKÝ KONVIKT.   Pokud mluvíme o místech, kde byla 
„psána historie“, pak je mezi ně třeba zařadit i Konvikt. Právě 
zde se konal r. 1840 první český bál. V prostorách Konviktu vy-
stoupili také slavný Ludwig van Beethoven či Richard Wagner. 
Dnes sem chodí Pražané do kina Ponrepo. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 před Betlémskou kaplí na Bet-
lémském náměstí (Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). 
Marie Hátleová
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V DUBNU 2018

8. 4. / NE

PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ. Pojďte 
s námi navštívit nejvýznamnější interiéry Pražského hradu, 
bývalého sídla českých králů a  královen! Podíváme se do 
Svatovítské katedrály, kde vyzvání zvon Zikmund, navštívíme 
interiéry starého královského paláce s jeho monumentálním 
Vladislavským sálem a pokud nám zbyde čas, zavítáme také do 
svatojiřské baziliky nebo Zlaté uličky. POZOR – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU 
REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO 
AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce ve 13:00 a ve 14:00 
na III. nádvoří PH u Žulového obelisku. Cena 250/200 Kč. (prů-
vodci PCT) 

14. 4. / 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)

15. 4. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historic-
ké budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci 
PCT)

28. 4. / SO

ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN. Během vycházky 
prozkoumáme pražský Petřín a ukážeme si všechny zajímavosti, 
které tento pražský vrch skýtá. Povíme si něco o bývalé zdejší 
vinici Nebozízku, objevíme jeskyni i  bludiště. Seznámíme se 
s osobou Vojty Náprstka a Klubem českých turistů. Nakonec do-
jdeme k Petřínské rozhledně a porovnáme ji s pařížskou Eiffelovou 
věží. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme 

známé osobnosti, spojené s touto částí Prahy. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Anenském náměstí u studny, 
Staré Město. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová
JARNÍ KAMPOU.    Od kostela sv. Jana Na prádle se vydáme 
na  Kampu a  odtud zamíříme k Valdštejnskému paláci s  jeho 
nádhernou zahradou. Dozvíte se, proč se kostel sv. Jana jmenu-
je Na prádle, odkud má jméno Všehrdova ulice, jak vznikl ostrov 
Kampa, proč se tu léčil Dobrovský nebo kde se ženil malíř Škréta. 
Vyprávět si budeme také o tom, co všechno musel Valdštejn zbořit, 
aby si mohl postavit palác a kam všude se dal vymalovat. Ukáže-
me si, co byla sala terrena a co grotta a povíme si, kam se poděly 
sochy Adriaena de Vriese. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 u kostela sv. Jana Křtitele Na prádle, roh ulice 
Říční a Všehrdova, Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotn á cena 250 Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

29. 4. / NE

HANSPAULKA – ČTVRŤ V  ZAHRADÁCH II.    Tentokrát se 
podíváme, jak vznikalo na  Hanspaulce „zahradní město“. 
Prohlédneme si vily od předních architektů - Oldřicha Sta-
rého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se 
u usedlostí Perníkářka a Beránka. POZOR! – omezený počet 
účastníků na  50  osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 131 
„Dyrinka“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice me-
tra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková 
TROJSKÉ USEDLOSTI A  VILY I.    Trojské údolí je působivé 
nejen svou polohou a přírodními krásami, ale také mnohými 
architektonickými skvosty. Trasa vycházky povede od Trojského 
zámku, kolem starého mlýna, přes bývalou dělnickou kolonii 
Rybáře, kolem starých viničních usedlostí a vil v historizujícím 
i funkcionalistickém slohu. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:30 před vchodem do zahrady zámku Troja (proti koneč-
né stanici autobusu č. 112 „Zologická zahrada“). Cena 120/80 Kč 
(%). Eva Sokolová

30. 4. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO II.   Opakování vycházky z 11. 4. 2018. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré 
Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí

  denně 10:00 – 18:00 

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

  denně 8:00 - 20:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně) 

  denně 8:00 - 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

CYKLOHRÁČEK

Cyklohráček vyjel koncem března již do své 5. sezóny. Tu svou další 
pak v dubnu otevírají i zajímavá místa v okolí trati. 21. dubna 
2018 slavnostně zahajuje turistickou sezónu město Slaný. Pro 
všechny nadšené výletníky je připravena vycházka po stopách 
V. B. Třebízského, která povede ze Slaného až do Třebíze. Sraz je 
v 9 hodin u Infocentra Pod Velvarskou branou. Poslední sobotu 
v měsíci dubnu zavítá Cyklohráček již tradičně až do Zlonic, odkud 
se můžete vydat do nedalekého železničního muzea s expozicí 
zabezpečovací techniky nebo průmyslových lokomotiv. 28. dubna 
2018 zde bude prodloužena otevírací doba až do 17 hodin. Přes 
80 druhů exotických a domácích zvířat, včetně unikátní expozice 
Terária s patrně největší sbírkou chameleonů v Evropě můžete 
navštívit v Zooparku Zájezd. V dubnu bude mít otevřeno denně 
dle počasí od 9 do 18 hodin.
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 praguecitytourism.

využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na I. zastávce 
lanové dráhy (v polovině vrchu Petřína). Cena 120/80 Kč (%). 
(průvodci PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-
li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí 
účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 
15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invali-
dům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT 
a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupen-
ka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem 
(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 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 ak e 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 duben 2018 bude zahájen v pondělí 26. 
března 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních cen-
trech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc květen 2018 
bude zahájen ve středu 25. dubna 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
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