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Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr2.indd   4 05.12.16   10:51
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GENERÁLNÍ PARTNER

26.–27. 5. 2018
14 SCÉN – 120 ÚČINKUJÍCÍCH

120 kapel a divadel ?

Spočítej si je na 

www.meziploty.cz

HLAVNÍ PARTNER

ZA PODPORY

ZA PODPORY

VE SPOLUPRÁCI

Předprodej

od 290 Kč
®

COOL NEALKO

HLAVNÍ PARTNER

Vojtěch Dyk & B-Side band / Tomáš Klus
Horkýže Slíže / No Name / Xindl X / Prago Union
Mňága a Žďorp / PSH / Sto zvířat / N.O.H.A. / Mydy Rabycad
Divadlo Bolka Polívky / Na Stojáka / Vosto5 / Husa na provázku
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Milí čtenáři, 

jaro přišlo, a nejenom to astronomic-
ké. Všemi hudbymilovnými fanoušky 
je netrpělivě očekáváno Pražské jaro, 
mezinárodní hudební festival, jehož 

program najdete tradičně v tomto vydání. O vstupenky 
je vždy velký zájem, proto neváhejte s jejich obstaráním, 
mohlo by se stát, že je neseženete. 
V Domě fotografie v Revoluční ulici bude koncem května 
otevřena výstava dosud neznámých fotografií Josefa Sud-
ka, dokumentující poničení Prahy za druhé světové války, 
během bombardování a v době Pražského povstání. Tato 
unikátní expozice bude doplněna tematicky podobnými 
záběry dalších autorů. 
Protože jarní příroda také láká k procházkám, výlet do 
Botanické zahrady v Troji určitě přijde vhod. Od 12. do 
20. května zde budete moci opět obdivovat bonsaje nejen 
od japonských pěstitelů. O víkendech je připraven také 
bohatý doprovodný program.
Závěrem mi dovolte ještě jedno smělé oznámení – re-
dakce Pražského přehledu se rozhodla hrdě postavit „vše-
mocnému internetu“. Naším heslem je, že: „Pokud víte, 
co hledáte, na internetu tu možná najdete, ale pokud 
ne, najdete to v Pražském přehledu“. Věřím, že pokud 
spojíme síly – redakce, pořadatelé kulturních progra-
mů a Vy, naši čtenáři, dílo se podaří. Napište nám, co 
si o tom myslíte.
Přeji příjemné jaro, hodně sluníčka a  skvělé kulturní 
zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  ŽERTOVNÝ ŠTÁBERA (155 let)

Český malíř, ilustrátor, scénograf a nadšený cyklista Karel 
Štapfer (Stapfer), přezdívaný Štábera, se narodil 16. května 
1863 v Praze v rodině knihaře. Proslavil se jako tvůrce scén 
k Shakespearovým dramatům v Národním divadle. 

Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze, odkud byl roku 
1883 vyloučen, prý pro nedostatek talentu a nepřístojné chování, se 
věnoval ilustraci časopisů a knih. Spolupracoval například s Luďkem 

Maroldem na panorama-
tu bitvy u Lipan. V lednu 
1900 nastoupil jako 
aranžér, návrhář kos-
týmů a  rekvizit do Ná-
rodního divadla v Praze. 
Svým dílem tak položil 
základy české scénogra-
fie a  je spjat zejména 
s érou režiséra Jaroslava 
Kvapila. K vrcholům jeho 
práce patří scény k hrám 
Romeo a Julie, Othello, 
Komedie plná omylů 
a  Vrchlického Hippo-
damie. Věnoval se také 
tvorbě pro loutkové 
divadlo, uplatnil se jako 
filmový architekt. V di-

vadle působil až do roku 1923, kdy ze zdravotních důvodů odešel do 
penze. Zemřel o sedm let později, 30. listopadu 1930 v Praze. Jeho 
celoživotní zálibou se stala heraldika a historie. Od mládí rád sporto-

val a byl vášnivým velocipedistou. Proslul svým velkým smyslem pro 
humor, kterým bavil nejen společnost, ale využíval jej i ve svém díle 
(např. výzdoba hostince „U Nesmysla“ na průmyslové výstavě 1898). 

Alice Braborcová
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Portrét Karla Štapfera, Ateliér J. Tomáše, Praha, 
Sbírka Národního muzea 

  OPOMÍJENÁ OPERNÍ DIVA (155 let)

V květnu si také připomínáme výročí narození Hany Cavalla-
rové (18. 5. 1863), dnes již takřka zapomenuté, leč kdysi 
slavné operní pěvkyně. Její portrét nese Hynaisova opona 
Národního divadla, kde druhá, mírně skloněná postava 
dívky zprava má podobu této sopranistky.

Hana Cavallarová, někdy uváděná také jako Johanna Kavallarová 
nebo Kavalárová, pocházela z rodiny pražského kloboučníka, po-
tomka italského přistěhovalce. Již od dětství projevovala hudební 
a herecké nadání. Zpěv studovala u Anny Laubové a debutovala 
na scéně Prozatímního divadla. Jako členka souboru s ním přešla 

do nově otevřeného Národního divadla. Vynikla především coby 
představitelka koloraturního a subretního oboru, pro který měla 
předpoklady díky drobné postavě, koketnímu hereckému projevu 
a komediálnímu nadání. Hrála především komické role v dílech 
francouzských a italských autorů nebo smetanovské postavy, nej-
častěji Esmeraldu z Prodané nevěsty. V opeře hrávala tzv. kalhot-
kové role (pážata, panoše apod.) a vynikla jako rozšafný a dětsky 
energický Jeník v Humperdinckově opeře Perníková chaloupka. 
V roce 1893 se provdala za chemika Ing. Julia Weisse a po delším 
zdráhání dala nakonec přednost rodině a dětem. V prosinci 1899 
vystoupila na scéně ND naposledy. S manželem se odstěhovali do 
Řevnic, kde Cavallarová pomáhala místním ochotníkům. Zemřela 
6. dubna 1946 v Řevnicích. 

Drahomíra Samková

Cavallarová jako Marie v opeře G. Donizettiho Dcera pluku (1888)

Karel Štapfer: Scénický návrh pro inscenaci hry Hamlet, Národní divadlo, prem. 
25. 1. 1905, Sbírka Národního muzea, inv. č. H6D-26959

4  kalendárium



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s

1. 5. 1748 (270 let)
Za Marie Terezie došlo v letech 1741–1748 k aktualizaci 
rustikálního katastru, tedy soupisu půdy, kterou měli pod-
daní v dědičném nájmu. Vešla do dějin pod názvem První 
tereziánský katastr rustikální. Druhý tereziánský 
katastr (1748–1757) zahrnul i dominikální půdu a zachytil 
bonitu půdy.

1. 5. 1848 (170 let)
Krámky židovských obchodníků v Praze na tzv. tandlmarku 
se staly terčem protižidovského pogromu 1. 5. 1848. 
Proti rabující městské chudině zasáhla národní garda, 
studentská legie i vojsko. Samotné slovo pogrom pochází 
z ruského slova „gromiť“, ve významu pustošit či drtit.

1. 5. 1953 (65 let)
Československá televize uskutečnila 1. 5. 1953 první ve-
řejné vysílání. Šlo o krátké vystoupení, v němž se objevil 
František Filipovský. Toto datum je považováno za datum 
vzniku ČST, předchůdkyně dnešní České televize. Skutečné 
pravidelné vysílání bylo zahájeno až 25. 2. 1954.

8. 5. 1928 (90 let)
Divadelní hra Smoking revue uměleckého dua Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha měla premiéru 8. 5. 1928 
v Umělecké besedě na Malé Straně v Praze. Autoři ji 
označili za Vest-pocket o 16 obrazech a měla 88 repríz. 
V této době začali V+W s forbínami, původně vzniklými 
díky poruše kulis.

9. 5. 1958 (60 let)
Jeden z dnešních souborů pražského Národního divadla, 
Laterna magika, vznikl jako reprezentativní kulturně 
propagační program ČSR pro mezinárodní výstavu Expo 58 
v Bruselu. Představení Laterny magiky, prvního multimedi-
álního divadla na světě, se uskutečnilo 9. 5. 1958.

1743
(275 let)

Marie Terezie
12. 5. 1743

v Praze korunována 
na českou královnu

1813
(205 let)

Vincenc Josef Rott
* 18. 5. 1813
† 25. 12.1890

pražský obchodník

1818
(200 let)

Václav Vladivoj 
Tomek

* 31. 5. 1818
† 12. 6. 1905

historik, autor díla 
Dějepis města Prahy 

  PROTESTEM ZA STÁTOPRÁVNÍ 
VYROVNÁNÍ (150 let)

Na úpatí hory Říp se 10. května 1868 konala za účasti dvace-
ti tisíc lidí protestní akce, během níž se čeští občané, politici 
a umělci ohradili vůči rakousko-uherskému vyrovnání z úno-
ra 1867, které národu nepřineslo kýžená práva. Tento první 
tábor lidu odstartoval sérii tzv. táborových hnutí. Zároveň 
byl při této události slavnostně vyzvednut jeden z devate-
nácti základních kamenů Národního divadla. Jeho následné 
položení se stalo další táborovou manifestací.

Táborová hnutí, kterým se z iniciativy historika Jaroslava Golla 
začalo říkat tábory lidu namísto původně navrhovaného an-
glického meeting, se konala v letech 1868–1871 na místech 
spojených s  legendami či historií českého národa. Hlavními 
centry hnutí byly zejména vrchy a hrady, například Blaník, 
Oreb, Karlštejn, Bezděz, Pravda (Lounsko), Žižkov, Kravsko 
(Znojemsko), Košumberk, Potštejn, Ostrá hůrka (Opavsko) či 
pražský Střelecký ostrov. Mnoho z nich však nebylo povole-

ných, a pořadatelé tak byli zatýkáni či trestáni pokutou. I přes 
perzekuce a zákazy se uskutečnilo 143 těchto táborů, kterých 
se zúčastnilo na 1,5 milionu lidí. Přesto toto hnutí nakonec 
nebylo úspěšné. Proto se české politické elity rozhodly pro 
politiku pasivní rezistence.

TreBl

Tábor lidu na hoře Mužský v roce 1869

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  SŇATEK ČTVRTÝ, DALŠÍ Z ROZUMU 
(655 let)

Když se císaři Svaté říše římské Karlu IV. počátkem 60. let 
13. století postavilo několik šlechticů ze severu Polska, bylo 
třeba jednat. Aby je získal na svou stranu jako spojence, 
vyřešil to Karel dalším diplomatickým sňatkem, tentokrát 
s Eliškou Pomořanskou.

Čtvrtá svatba Karla, necelý rok po smrti Anny Svídnické, se konala 
21. května 1363 v Krakově. Teprve šestnáctiletá Eliška Pomořan-
ská byla dcerou pomořanského a štětínského vévody Bogislava, 
jednoho z odbojných šlechticů, ale také vnučkou polského krále 
Kazimíra, největšího Karlova nepřítele. Sňatkem byl obnoven 
mír s Polskem a rozbita protilucemburská opozice vedená vé-
vodou Rudolfem IV. Habsburským, uherským králem Ludvíkem 
I., dánským králem Valdemarem a polským králem Kazimírem 
a vévodou Bogislavem. 

Eliška Pomořanská se od ostatních manželek Karla IV. lišila v mno-
ha směrech. Byla to urostlá žena silné, zdravě vypadající postavy, 
po svém otci Bogislavovi navíc rázná a cílevědomá. Vysloužila si 
také přívlastek „lamželezo“, protože prý ohýbala a lámala podkovy 
holýma rukama. Byla také nejplodnější Karlovou manželkou. Bě-
hem manželství porodila šest dětí, z toho čtyři syny. Eliška Pomo-
řanská, česká královna a římská císařovna, zemřela 14. února 1393 
v ústraní, na svém sídle v Hradci Králové. Pochována je v královské 
hrobce katedrály svatého Víta, po boku manžela.

Lucie Sládková 

Busta Alžběty Pomořanské, triforium svatovítské katedrály

  KORUNOVANÝ JIŘÍK (560 let)

Jediný panovník, který pocházel z řad domácí šlechty, Jiří 
z Poděbrad, byl 7. května 1458 korunován českým králem. 
Obnovil po dlouholetých válkách hospodářství země a za-
sloužil se o její hmotný i kulturní rozvoj.

Příslušník rodu pánů z Kunštátu přišel na svět 23. dubna 1420 
jako nemanželský syn Viktorina z Poděbrad. Jeho otec měl 
v  té době velkou politickou moc, a to mu usnadnilo cestu 
ke královskému trůnu. Jako čtrnáctiletý se zúčastnil bitvy 
u Lipan a  roku 1438 vstoupil aktivně do politiky. Po smrti 
Hynka Ptáčka z Pirkštejna nastoupil do vedení utrakvistické 
strany a roku 1448 dobyl Prahu (která byla v moci katolických 
pánů). Usiloval o obnovu politické jednoty v zemi a snažil se, 
aby skončilo bezvládí, které nastalo po smrti císaře Zikmunda. 
S podporou kališnické šlechty byl zvolen roku 1452 zemským 
správcem a pět let de facto vládl za nezletilého krále Ladislava 

Pohrobka. Podařilo se mu urovnat poměry v zemi a upevnit 
mezinárodní postavení českého státu. Obnovil dolování stříbra 
v Kutné Hoře a ražbu českého groše. Podporoval obchodní 
cesty, které byly nutné pro rozvoj zahraničního obchodu. Jiří 
z Poděbrad však nadále odmítal přestoupit ke katolicismu, 
a tím nastal jeho pozvolný pád z vrcholu moci. Poté co vstoupil 
do boje s papežskou kurií, zvedla se proti němu i katolická 
šlechta. V  roce 1466 byl papežem Pavlem II. prohlášen za 
sesazeného z českého trůnu a uherský král Matyáš Korvín 
mu vyhlásil válku. V průběhu tohoto konfliktu 22. března 
1471 v Praze umírá.

Alice Braborcová

Václav Brožík, Výjev z volby českého krále Jiřího z Poděbrad (1898)
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9. 5. 1973 (45 let)
Druhý program Československé televize zahájil vysílání 
10. 5. 1970 a byl o tři roky později prvním z obou progra-
mů, který nabídl pravidelné barevné vysílání (9. 5. 
1973). Po dvou letech se vysílání v barvě objevilo na 
prvním programu. První barevně vysílaný pořad byl v roce 
1951 v USA.

16. 5. 1868 (150 let)
Opera Bedřicha Smetany Dalibor měla premiéru 16. 5. 1868 
v Novoměstském divadle v Praze. Opera o třech dějstvích 
byla napsána na libreto J. Wenziga v překladu E. Špindlera. 
Hlavní postavou je rytíř Dalibor z Kozojed, vězněný za 
Vladislava II. Jagellonského ve věži Pražského hradu.

18. 5. 1923 (95 let)
Společnost Radiojournal zahájila pravidelné rozhlasové 
vysílání v českých zemích 18. 5. 1923. Československý 
rozhlas, dnes Český rozhlas, vznikl jako jeho nástupnická 
organizace. Do 70. let 20. století měl vedoucí úlohu v infor-
mování obyvatelstva, pak tuto roli převzala televize. 

25. 5. 1888 (130 let)
Významný český knihkupec a nakladatel Alois Srdce se 
narodil 25. 5. 1888. Rodinnou firmu převzal jako třicetiletý 
a rozvíjel nakladatelství a knihkupectví. Firma vstoupila do 
povědomí čtenářů svou kvalitou knižní produkce. Založil 
tradici knižních čtvrtků. Zemřel 31. 1. 1966.

28. 5. 1403 (615 let)
Na Karlově univerzitě byly 28. 5. 1403 odsouzeny 
Viklefovy věroučné články. Šlo o první veřejný projev 
náboženských a sociálních rozporů a útok německé většiny 
proti české reformní univerzitní straně. Jeden z pozdějších 
Čtyř pražských artikulů byl Viklefem inspirován.

1863
(155 let)

Vilém Mrštík
* 14. 5. 1863
† 2. 3. 1912

český spisovatel, 
dramatik, překladatel 

a literární kritik

1883
(135 let)

Jan Kašpar
* 20. 5. 1883
† 2. 3. 1927

inženýr, průkopník 
české aviatiky, letecký 

konstruktér a pilot

1883
(135 let)

Václav Talich
* 28. 5. 1883
† 16. 3. 1961
český dirigent

  KUJME PIKLE! (400 let)

V květnu, přesně 22., uplyne 400 let od chvíle, kdy v Praze 
proběhla schůzka radikálních předáků opozice, na níž byl 
schválen plán akce proti královským místodržícím. Kost-
ky byly vrženy a místodržící byli příštího dne z oken Hradu 
svrženi.

Atmosféra v Praze byla napjatá. Již 21. května 1618 se přes 
zákaz krále Ferdinanda II. v Karolinu konal zemský sněm kvůli 
dodržování Rudolfova majestátu náboženské svobody. Diskuse 
představitelů nekatolické šlechty pokračovala i dalšího dne. 
Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic nabídl hlavním radikálům 
ke schůzce svůj zánovní renesanční palác na Malostranském 
náměstí. (Smiřičtí patřili mezi nejbohatší rody předbělo-
horských Čech. Jejich palác dal vystavět Zikmund Smiřický 
v  letech 1603–1613 na místě čtyř gotických domů.) Spik-
lenci dohodli plán defenestrace a nazítří ji sami provedli: 

místodržící Vilém Slavata i Jaroslav Bořita z Martinic a písař 
Fabricius letěli z oken Starého královského paláce. Rozbuška 
stavovského povstání a „české fáze“ třicetileté války vzplála. 
A palác Smiřických? Po porážce povstání byl zkonfiskován 
a vystřídal řadu majitelů. Roku 1895 přešel pod Zemský výbor 
Království českého a začal sloužit parlamentu. Dnes je součástí 
komplexu budov Poslanecké sněmovny, a tím zapsán mezi 
národní kulturní památky. 

-ak-

Malá Strana s palácem Smiřických (na snímku vlevo dole)

www.kampocesku.cz kalendárium  7



rozhovor
  HÁZENKÁŘ Z KARVINÉ V PRAŽSKÉ 
KAVÁRNĚ

Známého herce Petra Buchtu křtila řeka Olše. Momentálně 
ho však potkáte spíš na levém břehu Vltavy, kde ve svém 
domovském Švandově divadle na Smíchově hraje v nové 
studiové inscenaci Kauza pražské kavárny. Premiéra byla 
28. dubna a v květnu jsou na programu první tři reprízy.

V názvu vaší nové inscenace figuruje spojení „pražská ka-
várna“. Ty však pocházíš z Karviné. Jak ses vlastně dostal 
do Prahy?
Narodil jsem se sice na březích řeky Olše a dětství prožil v karvinské 
čtvrti s příznačným názvem Mizerov, s přijetím na Janáčkovu kon-

zervatoř jsem se ale 
přestěhoval do Ostra-
vy. A odtamtud jsem 
zamířil do Českého 
Těšína, kde jsem ode-
hrál svých prvních pět 
profesionálních sezon. 
Chvíli jsem pak strávil 
v Praze na volné noze, 
následovalo Městské 
divadlo Kladno a od 
roku 2016 jsem se 
vrátil do Prahy, tento-
krát už do Švandova 
divadla na Smíchově. 
Tam jsem teď doma.

Takže návrat do Slezska neplánuješ?
Do Karviné jezdím tak čtyřikrát do roka. Prahu jsem si zamilo-
val. Jsou to pro mě Nusle, kde bydlím, Grébovka, hospody se 
zahrádkami, cyklovýlety do Zbraslavi, které s kolegy ze Švanďá-
ku podnikáme. Dá se říci, že můj vztah k Praze je dán i tím, jak 
dobře se na své domovské scéně cítím. Je tu samozřejmě také 
mnohem víc pracovních příležitostí. To je velká výhoda Prahy 
coby hlavního města.

Zmínil jsi pražské hospody, do kaváren nechodíš?
Málo. Když mám chuť na kafe, dám si ho v naší divadelní kavár-
ně. Ale nejsem žádný fajnšmekr – moje kafe, to je hodně mlíka 
a cukru. A cigáro, které teď musím chodit kouřit ven.

Kauza pražské kavárny vzniká formou kolektivních herec-
kých improvizací. Patříš k hercům, kteří si zaimprovizují 
s chutí, anebo se raději opíráš o hotový text?
Byl jsem odchován rychlým kolektivním sportem, konkrétně há-
zenou, ani na divadle se nebráním formě kolektivních improvizací. 

Dokonce bych řekl, 
že mě takový způ-
sob práce baví. Je 
však náročnější, 
než by si člověk 
myslel, a neumím si 
představit, že bych 
pracoval jen takto. 
Rád se občas „opřu 
o pevný text“, když 
je dobrý.

Jako režisér in-
scenace je uve-
den tvůj kolega 
z  herecké šatny 
Jacob Erftemei-

jer? Jaká byla jeho úloha v celém procesu?
Velmi nevděčná. O to víc obdivuji, že se do ní pustil s takovou 
vervou a lehkostí. Jacob usměrňoval někdy velmi divokou krea-
tivitu naší herecké party, vytvářel a rozvíjel strukturu inscenace, 
inspiroval nás, všelijak podněcoval, hlídal, abychom neutíkali od 
tématu. A zároveň se nám pokusil nechat maximum svobody 
pro hru a hledání. Jeho velkou devízou je přirozená autorita, 
kterou mezi námi myslím má a bez které by to všechno vlastně 
nemohl dělat. 

Prozraď něco o inscenaci samotné. Název napovídá, že 
půjde o politiku? 
Při zkoušení jsme pátrali po tom, co spojení „pražská kavárna“ 
vlastně označuje a komu nebo čemu slouží. Činili jsme tak ale se 
značnou nadsázkou a různě si přitom hráli se žánry, zejména s tím 
detektivním. O politiku tedy jde méně, než by se z názvu mohlo 
zdát. Neděláme politickou satiru. O humor přesto nebude nouze. 

Prozradíš, jakou roli v inscenaci ztvárňuješ?
Těch rolí je víc. Při zkoušení jsme nejvíc rozpracovali fanatického 
sportovce a havíře. Nechte se ale překvapit. Také jsme se nechali.

Martin Sládeček
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Petr Buchta a Natálie Řehořová, foto © Jozef Hugo Čačko

foto © Štěpán Wait
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  NA 15. ROČNÍK METROPOLITNÍHO LÉTA 
HERECKÝCH OSOBNOSTÍ

Divadlo Studio DVA letos nabízí v rámci patnáctého ročníku 
Metropolitního léta hereckých osobností rekordních 92 před-
stavení. Tradiční přehlídku na Letní scéně Vyšehrad zahájí 
premiéra klasické francouzské situační komedie Georgese 
Feydeaua Brouk v hlavě. V hlavních rolích se představí Filip 
Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák a mnoho dalších. 

Chybět samozřejmě nebudou ani osvědčené tituly z minulých let. 
Již poosmé jsou připravena i hudební setkání pod širým nebem. 
Hrát se bude také na domovské scéně na Václavském náměstí, kde 
se mimo jiné uskuteční pátý ročník Léta slovenských hvězd. Letoš-
ní novinkou je otevření další letní scény. Na Tvrzi Divice nedaleko 
Loun budou odehrána čtyři představení. Metropolitní léto potrvá 
od 21. června do 31. srpna. 

Režie premiérového Brouka v hlavě se ujal zkušený Milan Schej-
bal, který již s divadlem spolupracoval na úspěšném Poprasku na 
laguně. Nejhranější dílo francouzského dramatika patřící mezi 
nejslavnější situační komedie všech dob režisér obsadil vskutku 
hvězdně. Vedle Filipa Blažka, Jitky Schneiderové a Romana Štabr-
ňáka se dále objeví Michal Slaný, Štěpán Benoni, Berenika Kohou-
tová, Jiří Ployhar, Mojmír Maděrič, Anna Fixová, Lucie Pernetová, 
Petr Pěknic a mnoho dalších. Co mají společného téměř dokonalý 
manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým hotelovým slu-
hou Boutonem a jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni, 
se diváci dozví v rámci pětadvaceti večerů. Přesně tolik repríz je 
pro Letní scénu na Vyšehradě přichystáno. Poté se hra přesune, 
jako již tradičně, na jeviště divadla Studio DVA. 

Na Letní scénu se mohou návštěvníci vypravit kromě premié-
rového titulu také na 11 hitů z repertoáru divadla Studio DVA. 
Na Vyšehrad se z Václavského náměstí přesunou nejúspěšnější 
inscenace z nabídky. Chybět mezi nimi nebudou hry Patrika Hartla 
4 sestry a Hovory o štěstí mezi čtyřma očima, ale také další 
vztahové komedie Vše o mužích či Kutloch aneb I muži mají 
své dny. Chybět nebude ani italská komedie Carla Goldoniho 
Poprask na laguně. Svoji stand-up comedy Celebrity pod širým 
nebem uvede i Ondřej Sokol. Vyšehrad bude letos hostit také Karla 
Rodena a Janu Krausovou. Ti zde odehrají kultovní představení 
Otevřené manželství, oblíbenou komedii Sex pro pokročilé 
a její volné pokračování Vzhůru do divočiny. Na tři večery se vrátí 
i jejich zderniérovaná francouzská komedie O lásce. 
Diváci se v rámci přehlídky dočkají i 14 repríz hitu loňského léta 
Líbánek na Jadranu, které budou až na tři reprízy z kapacitních 
důvodů odehrány v kamenném divadle. Jednou z výjimek bude 
uvedení této stále vyprodané komedie Patrika Hartla v historic-
kých kulisách nádvoří romantické Tvrze Divice, kde divadlo 
Studio DVA otevírá svoji další Letní scénu. Zažít pravou atmosféru 
divadla pod širým nebem zde bude možné letos po čtyři večery. 
„Po kladných ohlasech rozšiřujeme naše hraní na otevřených scé-
nách také na Lounsku. Na Tvrzi Divice jsme s velkým úspěchem hráli 
již v loňském roce, a proto jsme se rozhodli zavítat sem tentokrát 
na více večerů,“ dodává Michal Hrubý, producent Léta hereckých 
osobností.
Již pátým rokem bude naopak kamenné divadlo patřit Létu slo-
venských hvězd. Přehlídka bratislavských divadelních souborů se 
uskuteční v druhé polovině srpna (20. – 31. 8.). Program slibuje šest 
představení, z toho dvě premiéry, ve kterých se mohou diváci těšit 
na taková jména slovenského divadla, jakými jsou Milan Lasica, 
Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Milan Kňažko, Anna Šišková, 
Zdena Studenková, Kamila Magálová a mnoho dalších. 
Partnerské Štúdio L+S uvede v pražské premiéře Staré dámy 
s Kamilou Magálovou a Zdenou Studenkovou a také komedii Život 
na trikrát. V pražské premiéře se mohou diváci těšit na sloven-
ské nastudování Studiem DVA nejdéle uváděné komedie Jany 
Krausové a Karla Rodena Otevřené manželství. V Otvorenom 
manželstvu Agentúry 8 se představí Anna Šišková a Ady Hajdu. Po 
loňském úspěchu i letos Divadlo GUnaGU přiveze Herečky (miluj 
blížneho svojho) se Zuzanou Kronerovou v hlavní roli a také Lás-
ku & terpentín, v němž exceluje Milan Kňažko. Chybět nebude 
ani Odvrátená strana mesiaca v titulní roli s Emílií Vášáryovou.
Po osmé budou v rámci tzv. off programu Letní scény uvede-
ny také koncerty vybraných interpretů. Letos na Vyšehrad zavítá, 
jako již tradičně, slovenská šansoniérka Szidi Tobias, chybět 
nebude ani Dan Bárta za doprovodu Robert Balzar Tria.  Nově 
se můžete těšit na koncert Hany Zagorové, kterou doprovodí 
Boom! Band Jiřího Dvořáka. Program Letní scény pak uzavře svým 
koncertem Monika Absolonová.

Pro redakci připravil Tomáš Přenosil

Herec Filip Blažek
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  POJĎTE, PANE, BUDEME SE BÁT

V dětství miloval cirkusy, později si našel zálibu v grotesk-
ně absurdním humoru, a především v hororové tematice. 
K hrůzostrašným příběhům ho totiž přivedly nejen tatínko-
vy ponuré německé básně a pohádky či dědečkovy krvavé 
historky z první světové války v maďarštině, ale také nacisté, 
kvůli nimž poznal hrůzy koncentračního tábora. 

Juraj Herz se narodil 4. září 1934 v slovenském Kežmaroku do 
židovské rodiny lékárníka. Rodiče v něm začali pěstovat lásku 
k umění již od dětských let návštěvami divadelních a filmových 
představení. Kvůli nevyhovujícímu rasovému původu však pře-
staly být tyto produkce pro Herzovy postupně přístupné. Aby 
pro ně zákazy neplatily a především aby se předešlo transportu, 
rozhodla se rodina nechat pokřtít. I přes toto opatření a ukrývání 
se před Hlinkovou gardou v Žakovci u německých sedláků byli 
Herzovi transportováni do koncentračního tábora Ravesnbrück, 
kde došlo k jejich rozdělení. Desetiletý Juraj byl přemístěn do 
Sachsenhausenu. Po skončení války se naštěstí všichni shledali. 
Juraj Herz následně vystudoval obor fotografie na uměleckoprů-
myslové škole v Bratislavě. 

Přestože v roce 1954 úspěšně složil talentové zkoušky na herectví 
na VŠMU, tak nebyl přijat na základě nevyhovujícího zevnějš-
ku pro herecké povolání. Rozhodl se tedy přihlásit na pražskou 
DAMU, kde nastoupil na obor režie a loutkoherectví. Po vojně 
dostal možnost režírovat v Semaforu, kde si i příležitostně za-
hrál. Jeho hereckého umu si zde všiml také asistent režiséra 
Zdeňka Brynycha, který Herze následně obsadil do drobné úlohy 
ve filmu Každá koruna dobrá. Z této malé příležitosti nakonec 
vznikla velká spolupráce, neboť si Brynych vyžádal Herze jako 
pomocného režiséra na snímku Transport z ráje. Jako pomocný 

režisér pak pracoval také s Jánem Kadárem a Elmarem Klosem na 
oscarovém Obchodu na korze. Po těchto úspěších přišla nabídka 
režírovat vlastní film.
Prvním Herzovým režijním debutem se stal v roce 1965 snímek 
Sběrné suroviny z povídkového cyklu Perličky na dně. O rok poz-
ději již natočil celovečerní film Znamení raka. Největší úspěch 
a zároveň také velkou zkušenost s cenzurou a politickými pro-
blémy Herzovi přinesl trezorový film Spalovač mrtvol podle 

stejnojmenné novely Ladislava Fukse. Poetické obrazy i ponurou 
atmosféru promítl také do snímků Morgiana, Petrolejové lampy 
anebo do pohádek Panna a netvor či Deváté srdce. Ačkoli je Juraj 
Herz považován za mistra hororu, dokázal pracovat také s kome-
diálním, detektivním či sci-fi žánrem. Poslední celovečerní film 
Habermannův mlýn natočil Juraj Herz v roce 2010.
Juraj Herz opustil tento svět v neděli 8. dubna 2018 ve věku 83 let.

Tereza Blažková

Juraj Herz a Jan Hrušínský, Divadlo Na Jezerce

Juraj Herz a Jan Hrušínský, Divadlo Na Jezerce
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  ČESKÉ NEBE FILMOVÉ
Pavel Taussig

Filmové nebe české není velké, ale je hezké! Každého roku 
přibývá bohužel dost umělců, jejichž životní příběh se uzavřel, 

a oni už také mají své čest-
né místo na filmovém nebi 
vedle svých předchůdců či 
kolegů. Autor hodnotí kaž-
dý herecký vklad do zlatého 
fondu české kinematogra-
fie a přináší i méně známá 
fakta o šťastných či truchli-
vých životních momentech 
slavných osobností, jakými 
bezesporu byli a jsou Jan 
Tříska, Květa Fialová, Jiří 
Kodet, Petr Čepek, Jiřina 

Jirásková, Míla Myslíková, Jiří Krytinář a mnoho dalších herců.
cena: 349 Kč
www.albatrosmedia.cz

  I VIDĚL BŮH, ŽE JE TO ŠPATNÉ
Otto Weiss

Výjimečné osobní svědectví z terezínského ghetta, které pře-
čkalo válku zazděné na půdě místních kasáren. Novela Otty 

Weisse I viděl Bůh, že je to 
špatné je jedinečným lite-
rárním počinem a zároveň 
silným osobním svědec-
tvím historického význa-
mu. Otto Weiss tuto knihu 
napsal v  Terezíně v  roce 
1943, kresbami ji doplnila 
jeho dcera Helga, autorka 
Deníku 1938–1945, tehdy 
13letá. Společně pak knihu 
věnovali Helžině matce Ire-
ně k  narozeninám. Krátce 

poté byl Otto Weiss zařazen do transportu do Osvětimi, odkud 
se už nevrátil. Bůh, který na sebe vzal lidskou podobu, se při-
chází podívat do Terezína, aby se na vlastní kůži přesvědčil, 
jaká je mezi vězněnými Židy situace. Do prostého příběhu je 
vložena vážnost i hloubka, předstíraný úsměv zakrývá hořkost 
a smutek. Kniha odhaluje zrůdnost a rafinovanost lživé nacis-
tické propagandy užívané k utajení pravdy a k oklamání světa.
cena: 288 Kč
www.jota.cz

  SCHWARZENBERGOVÉ – NIC NEŽ ROVNÉ
Pavel Juřík

Schwarzenbergové patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody, 
které ovlivňovaly nejen dějiny českých zemí, ale celé střední 

Evropy v 17. – 19. sto-
letí. Zejména jižní Čechy 
vděčí Schwarzenbergům 
za úpravu krajiny, vý-
sadbu lesů na Šumavě 
a dlouhou řadu hradu 
a zámků, na které jsme 
dodnes hrdí. Na prvním 
místě to jsou zámky 
Hluboká, Třeboň, Český 
Krumlov a Orlík, ale také 
schwarzenberské paláce 
v Praze. Kniha „Schwar-
zenbergové – Nic než 

rovné“ čtenářům přináší celkový pohled na historii a odkaz rodu 
Schwarzenbergů, informace a portréty jeho nejvýznamnějších 
osobností, rodokmeny a popisy erbů.
cena: 349 Kč
www.knizniklub.cz

  TAJEMSTVÍ PRAŽSKÉHO 
HRADU
Stanislav Škoda

Proměňte obyčejnou procházku po památkách v objevitelskou 
výpravu! Kolik váží 
obří zvon v Katedrále 
svatého Víta? Jak se 
jmenuje největší sál 
v Novém královském 
paláci? Nebo kolik 
klíčů potřebujete 
k  odemčení komory 
s korunovačními kle-
noty? Vydejte se na 
vzrušující prohlídku, 
která vám v krátkých 
příbězích odhalí nej-
krásnější místa Praž-
ského hradu, jejich 

historii a pověsti. Ilustrovaná podívaná je doplněna o přehled-
ný plánek Pražského hradu, který si můžete vzít s sebou na 
procházku a všechna místa sami prozkoumat.
cena: 179 Kč
www.albatrosmedia.cz
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Pojďte se projít!
Vezměte si pořádné boty, 
průvodce Praha:pěšky 
a vydejte se s námi po 
nevšedních trasách mimo 
centrum!
Prague.eu/prochazky



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 KVĚTNU 2018

3. 5. / ČT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ 
MĚSTO I.   Opakování dubnové vycházky! Také na Novém Městě 
jsou dvorky a zákoutí, které možná neznáte. Prohlédneme si za-
jímavá zákoutí, která se nacházejí v ulicích vzniklých na území 
původní středověké osady Opatovice. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! 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
CHARLOTTA GARRIGUE-MASARYKOVÁ: PREZIDENTOVA ŽENA 
– PŘEDNÁŠKA.   V roce 1882 přijela Charlotta G. Masaryková 
poprvé do Prahy, aby právě tady našla svůj domov. České prostředí 
ji svým způsobem okouzlilo, i když život v Praze pro ni nebyl lehký. 
Připomeneme si její působení v české společnosti i osudové peri-
petie související se vznikem Československa. POZOR! – omezená 
kapacita 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 

5. 5. / SO

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH III.   Při vycházce se 
podíváme, kde stával hotel Praha, prohlédneme si vily architek-
tů Antonína Engla a Richarda Klenky i vilu krále komiků Vlasty 
Buriana. Samozřejmě nás čekají viniční usedlosti Kotlářka, Stra-
kovka a další. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 131 
„Hanspaulka“ (ve směru na Bořislavku). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE.   Komentovaná prohlídka barokního 
kostela a přilehlého okolí, vybudovaného v letech 1726-31 Kiliá-
nem Ignácem Dientzenhoferem. Od roku 1853 je kostel v držení 

(s přestávkou let 1949 – 1995) Kongregace šedých sester. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve  14:00 před vchodem 
do kostela v  Bartolomějské ulici, Staré Město, Praha 1. Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU.   Areál Pražského hradu ob-
klopují zahrady, z nichž ty nejstarší byly založeny už v 16. století. 
Od té doby jsou neustále udržovány těmi nejlepšími zahradníky 
a zahradními architekty. Naše vycházka nás zavede do Králov-
ské zahrady, dále Jelením příkopem kolem potoka Brusnice přes 
zahradu Na Baště do Jižních zahrad Pražského hradu. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ 
ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTU-
PU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce ve 14:00 před 
vstupem do Královské zahrady (z ulice U Prašného mostu). Cena 
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 
PODVEČERNÍ PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA.   Celková 
prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k je-
ho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 18:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 17:00, 17:30, 18:00, 19:00 a v 19:30 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací 
době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme 
středověké síně, 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. JUDr. Jiří Vytáček

6. 5. / NE

POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Komentovaná prohlídka unikátní pa-
mátky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lo-
rety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
JARNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH III.   Na-
vštivte s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpo-
činku významných osobností českého národního života. I v této 
části si připomene osobnosti, které kdysi mnoho znamenaly 
a dnes už jsou již téměř zapomenuty jako např. Jan Nepomuk 
Štěpánek, Anna Fingerhutová - Náprstková, Jan Bělský, Quido 
Bělský, Josef Božek, Karel Havlíček Borovský. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:30 u kaple sv. Rocha v Olšanské 
ulici. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
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60 LET PIS – STAROMĚSTSKÁ RADNICE VE STŘEDOVĚKU.   
Mimořádná prohlídka nejstarších prostor Staroměstské rad-
nice s programem. Navštívíme gotické síně i bývalou šatlavu 
a  za  doprovodu hudby sestoupíme do románského suterénu 
radnice. Zažijeme setkání se svéráznou šenkýřkou a zakusíme 
hrůzu středověkého žaláře. POZOR – akce je určena dospělým 
návštěvníkům. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 os-
ob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:00, 13:45, 14:30 a v 15:15 před vraty do objektu Staro-
městské radnice. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT)
60 LET PIS – STAROMĚSTSKÁ RADNICE V MODERNÍ DOBĚ.   
Poznejme osobnosti a události Staroměstské radnice 19. a 20. 
století. Na  speciální prohlídkové trase navštívíme novodobé 
reprezentační sály i řadu běžně nepřístupných prostor. Prohléd-
neme si interiéry východního křídla radnice, užijeme si netradiční 
vyhlídky na Staroměstské náměstí a sestoupíme do tajuplného 
podzemí radničních domů na Malém náměstí. Čeká nás povídání 
o PIS i zábavný kvíz, odkud ti nejbystřejší neodejdou s prázd-
nou. POZOR – akce je určena dospělým návštěvníkům. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00, 17:00, 18:00 
a v 19:00 před vraty do objektu Staroměstské radnice. Jednotná 
cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT) 

13. 5. / NE

60 LET PIS - VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY ANEB JAK ŠEMÍK 
HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Akce pro děti! Víte, jak Šemík zachránil 
Horymíra a odkud skočil, aby přeplaval Vltavu? Pojďte s námi 
poznat slavný a bájemi opředený Vyšehrad! Povídat si budeme 
o jeho spletité historii, když ještě sloužil jako hradiště a sídlo čes-
kých králů. Dozvíte se, jak vypadala vojenská pevnost. Ukážeme 
si nejstarší pražskou rotundu sv. Martina i hrobku Slavín, kde 
odpočívají velikáni českého národa. Zjistíte, kdo obýval Vyše-
hrad jako první a co vlastně řekla kněžna Libuše. Krásné výhledy 
na Vltavu nám připomenou také bájného rytíře Horymíra a jeho 
věrného Šemíka, který mu svým skokem do Vltavy život zachránil. 
Na závěr vás čeká malý kvíz a také dárek. POZOR! – omezený počet 
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 10:00, 10:30, 14:00 a ve 14:30 u mobilního turistického 
informačního centra Prague City Tourism (červený vůz), který 
bude umístěn v areálu Vyšehradu v ulici V Pevnosti. Jednotná 
cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT).
60 LET PIS - VYŠEHRAD, NEJEN MÍSTO LEGEND A MÝTŮ.   Pro-
hlídka Vyšehradu představí nejvýznamnější památky této překrás-
né lokality, odkud je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu. 
Jednotlivé objekty si připomeneme v souvislosti s historickým vý-
vojem celého areálu, který byl knížecí a královskou rezidencí, ale 
také významnou pevností. Neopomeneme na stařičkou rotundu 
sv. Martina, monumentální baziliku sv. Petra a Pavla s přilehlým 
hřbitovem, o jehož celonárodním významu si budeme vyprávět. 
Ukážeme si nejkrásnější výhledy z hradeb Vyšehradu a neopo-
meneme zmínit bájné pověsti a legendy. POZOR! – omezený 
počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 11:00, 13:00 a v 15:00 u mobilního turistického 

STARÁ LIBOC.   Pojďte se s námi projít kdysi příměstskou obcí, 
jejíž jádro si dodnes zachovalo starobylý půvab. Cestou do Li-
boce se zastavíme u netradičního památníku prof. Wichterleho, 
připomeneme památné libocké vily (Schubertovu, Zeyerovu 
a Eisselt-Klimpély), a také kdysi velmi populární libocké výletní 
hospody. Na návsi nahlédneme do původně románského kostela 
Sv. Fabiána a Šebestiána, poté se projdeme kolem rybníku „Li-
bočák“, který je vyhledávaným rybářským revírem a podíváme 
se do dvora bývalého největšího libockého statku. Začátek akce 
ve 14:30 na konečné zastávce tram č. 1, 2 „Sídliště Petřiny“. Cena 
120/80 Kč (%). Eva Sokolová 

10. 5. / ČT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ 
MĚSTO I.   Opakování vycházky ze dne 3. 5. 2018! POZOR! – 
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

12. 5. / SO

NORDIC WALKING: ZE ŽIŽKOVA DO HŘDLOŘEZ.   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 následně 
povede Seifertovou ulicí, konkrétně nad křižovatkou „U Bulhara“, 
kde na místě bývalé železniční trati vznikla in-line trasa. Uvidíme 
zalesněné svahy Vítkova, ale i typické žižkovské pavlače bytových 
domů, či šumné letní zahrádky místních restaurací. Projdeme 
se osvětleným železničním tunelem a přes most Na Ohradě se 
dostaneme k areálu na Pražačce. Naši trasu budeme směřovat 
k zahrádkářským osadám na Balkáně, až vystoupíme na vrch 
bývalého desetihektarového ovocného sadu Třešňovka. Ten 
je po  své revitalizaci místem velmi vyhledávaným obyvateli 
z okolních čtvrtí. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže 
a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku 
zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
před stadionem FK Viktoria Žižkov v Seifertově ulici (nejbližší za-
stávka tram. č. 5, 9, 15, 26 „Husinecká“). Cena 120/80 Kč. Marie 
Hátleová
60 LET PIS – STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Mimořádná 
prohlídka věnovaná nejmenším návštěvníkům. Děti čeká audi-
ence u českého krále Jana Lucemburského. S kupcem Wolflinem 
pak založí Staroměstskou radnici, zatímco jejich rodiče budou 
odpočívat ve středověké krčmě. POZOR – dítě či skupinu dětí 
smí doprovázet pouze jeden rodinný příslušník. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 a v 11:00 před vraty 
do objektu Staroměstské radnice. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. 
(průvodci PCT)
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PALÁC LOSYŮ Z  LOSINTHALU – LIDOVÝ DŮM.   Prohlídka 
zajímavých interiérů paláce, který kdysi patřil významnému 
šlechtickému rodu a zachoval si dodnes nejedno architektonic-
ké překvapení. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek akce 
ve 14:00 a v 16:00 před vchodem do paláce (Hybernská 7, Praha 
1). Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková 

17. 5. / ČT

ZA KARLEM IV. NA NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ.   Při procházce se 
dovíte, že stavba Nového Města byla patrně největším urbanis-
tickým počinem středověké Evropy.  Víte, čím Karel IV. podnítil 
okamžitou výstavbu Nového Města?  Jak vypadaly hradby, které 
dal neprodleně po založení města budovat? Povíme si, který kostel 
měl být největší a proč tomu tak není. Ukážeme si, jak vypadal 
původní Dobytčí trh a co za největší slávu se tam každoročně 
konalo. Ujasníme si, které kostely dal na Novém Městě založit 
a které řády do nich pozval. Začátek akce v 16:00 před podnikem 
„U Pinkasů“ (Jungmannovo náměstí 15/16). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová 

19. 5. / SO

STAVOVSKÉ DIVADLO.   Návštěvníky zveme na prohlídku vy-
braných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde 
kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde 
sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený 

informačního centra Prague City Tourism (červený vůz), který 
bude umístěn v areálu Vyšehradu v ulici V Pevnosti. Jednotná 
cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT).

14. 5. / PO

VODNÍ MLÝNY STARÉHO MĚSTA A MALÉ STRANY.   Vyprávění 
o mlýnech, které byly nedílnou součástí pražských měst až do 19. 
století. Zastavíme se u dodnes dochovaných budov někdejších 
mlýnů, připomeneme si mlýny dávno zaniklé, vzpomeneme 
na mlynářskou vlasteneckou tradici a cestou se začteme i do Da-
limilovy kroniky. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 
na Novotného lávce. Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová 
Zörnerová

15. 5. / ÚT

MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU.   Přijďte nahlédnout do fascinují-
cího období českého umění, kdy hrálo první housle. Po národním 
obrození, otevřených oknech české moderny, přichází kubismus 
v Čechách, který byl Picassem vyhlášen za jediný původní vedle 
francouzského. Projdeme novou expozici Uměleckoprůmyslo-
vého 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 Čer-
né Matky Boží (Celetná 34, Staré Město). Jednotná cena 160 Kč. 
Monika Švec Sybolová
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MALOU STRANOU KŘÍŽEM KRÁŽEM III.   Pojďte s námi nasát 
jedinečnou krásu a atmosféru Malé Strany! Poslechneme si pří-
běhy jejích paláců, domů i osobností v průběhu staletí. Trasa: 
Hladová zeď – Říční ulice – Čertovka – Kampa – U Lužického 
semináře – Klárov. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 os-
ob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:30 u pomníku Olbrama Zoubka „Obětem komunismu“ pod 
Petřínem (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Újezd“). 
Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

21. 5. / PO

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY II.   Prohlédneme si zahrady 
původního kláštera kajetánů na Malé Straně, zčásti opravené, 
zčásti v současné době ještě v rekonstrukci. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

22. 5. / ÚT

PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM.   Komento-
vaná prohlídka palácových zahrad pod Pražským hradem. Na vy-
cházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, 
Kolowratského a  Fürstenberského. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Palácových zahrad 
(z ulice Valdštejnské 12-14). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do zahrad 90/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

23. 5. / ST

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY II.   Opakování vycházky ze 
dne 21. 5. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
120/80 Kč. Milada Racková
ZA  ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY III.: MODERNÍ  
ARCHITEKTURA NA STARÉM MĚSTĚ.   I v historické části Staré-
ho Města se za první republiky stavělo moderně, jak dosvědčují 
dobové úpravy Klementina i novostavba filosofické a Kotěrovy 
právnické fakulty. Cestou se zastavíme u činžovních domů po-
stavených podle návrhů J. Plečnika, B. Hübschmanna, A. Engla, 
u funkcionalistické přístavby ke Španělské synagóze i pozdně 
kubistických domů v závěru Pařížské ulice. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předpro-
deje vycházek. Začátek akce v 16:30 na Mariánském náměstí 
před budovou Magistrátu. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

24. 5. / ČT

PAMĚTNÍ DESKY JAKO PŘIPOMÍNKY NAŠÍ MINULOSTI: KAR-
LOVO NÁMĚSTÍ.   Prostřednictvím pamětních desek, kterých 
bychom v Praze našli celou řadu, si připomeneme slavnou his-
torii Karlova náměstí, jeho budov i život významných osobností, 
které zde působily. Ukážeme si pamětní desky, které mnohdy 

počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského diva-
dla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar 
Vávrová Čermáková
STARÉ STŘEŠOVICE A STŘEŠOVIČKY S ULIČKOU NA KOCOUR-
KÁCH.   Pojďte s námi poznávat bývalou dělnickou kolonii, ze 
které se dodnes zachovalo malebné místo uprostřed velkoměsta, 
v současnosti vyhlášené památkovou zónou. Povídat si budeme 
o starých Střešovicích a Střešovičkách a o tom, jak vznikala zdejší 
malebná zástavba. Připomeneme si stávající kostel sv. Norberta 
i začátkem 20. století postavený dům Norbertinum.  Začátek akce 
ve 14:00 na zastávce tram. č. 1, 2 „Baterie“ (na znamení). Cena 
120/80 Kč (%). Marie Hátleová 
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

20. 5. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
PRAŽSKÝ HRAD V ROCE 1618.   Přesně před čtyřmi stoletími 
se Pražský hrad stal svědkem události, která vstoupila do histo-
rie jako pražská defenestrace. Nebyla první svého druhu, avšak 
na dlouho poznamenala vývoj v Českém království. Je považována 
za počátek nejen Stavovského povstání, ale také evropské třiceti-
leté války. Kde a jak se odehrála, si přiblížíme během vycházky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY 
VZALI V  POTAZ ČASOVOU REZERVU NA  BEZPEČNOSTNÍ 
PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Za-
čátek akce v 10:00 u žulového obelisku na III. nádvoří Pražského 
hradu. Cena 250/200 Kč. POZOR! V rámci vstupenky je již 
zahrnut vstup na okruh B (Starý královský palác, bazi-
lika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení 
vycházky bude možné v rámci této vstupenky individuálně 
navštívit zmíněné objekty. PhDr. Jaroslava Nováková 
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 11:00, 11:30, 12:00 a ve 12:30 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena 
prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
HAVELSKÉ MĚSTO.   „Město u kostela sv. Havla“ nebo také „Nové 
město okolo sv. Havla“ jsou jména, která se používala k označení 
části dnešního Starého Města pražského. Toto „město ve městě“ 
bylo založeno před první polovinou 13. století kolem farního 
kostela sv. Havla. Na vycházce si budeme povídat o příčinách je-
ho vzniku, zakladatelích, i o památkách, které se zde nacházejí. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do kostela sv. Havla. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
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si ukážeme, kde se tančilo na  legendární Břežance. Začátek 
akce ve 14:30 na stanici autobusu č. 201 „Kuchyňka“ (ve směru 
od stanice metra C „Nádraží Holešovice“). Cena 120/80 Kč (%). 
Eva Sokolová
PODVEČERNÍ PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA.   Celková 
prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k je-
ho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 18:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 17:00, 17:30, 18:00, 19:00 a v 19:30 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
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

27. 5. / NE

TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU.   Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu! 
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budo-
vy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 

jako chodci míjíme zcela bezděčně a ony nás přitom upozorňují 
na významné události a slavná jména, která bychom neměli za-
pomenout. Ukážeme si místa pobytu osob politického, vědeckého 
a kulturního světa. Například houslisty a pravnuka A. Dvořáka 
Josefa Suka, mechanika J. Ressla, matematika K. Dopplera, so-
chaře M. B. Brauna i dům, kde žil a v roce 1836 dokončil Máj 
K. H. Mácha. Začátek akce v 16:00 u věže Novoměstské radnice 
na Karlově náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

26. 5. / SO

JAKÉ PŘÍBĚHY VYPRÁVĚJÍ FASÁDY PRAŽSKÝCH DOMŮ?   Už 
od nepaměti si movití měšťané nechávali fasády svých domů 
bohatě zdobit. Výzdoba nebyla samoúčelná, neměla dům pouze 
zkrášlit, ale majitelé jejím prostřednictvím prezentovali své bo-
hatství a společenské postavení. Pojďme se projít známými místy 
Starého Města a zaměřit se detailně na vnější výzdobu domů, 
kterou běžně míjíme, aniž bychom přemýšleli nad jejím obsahem. 
Možná budete překvapeni, co všechno lze z fasády vyčíst. Začátek 
akce v 10:00 před domem U Černé Matky Boží na Ovocném trhu. 
Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová 
TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY II.   Trasa vycházky tentokrát povede 
od bývalé usedlosti Pelc-Tyrolka přes Kuchyňku, Kozlovku a pod 
Jabloňkou na Popelářku. Zastavíme se také u pomníku Němé 
barikády, dozvíte se, kde byla Vaňhova výletní restaurace „Rybár-
na“ a z cesty podél Vltavy uvidíme nový Trojský most. Nakonec 
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V KVĚTNU 2018

12. 5. / SO

60 LET PIS – STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Mimořádná 
prohlídka věnovaná nejmenším návštěvníkům. Děti čeká audi-
ence u českého krále Jana Lucemburského. S kupcem Wolflinem 
pak založí Staroměstskou radnici, zatímco jejich rodiče budou 
odpočívat ve středověké krčmě. POZOR – dítě či skupinu dětí 
smí doprovázet pouze jeden rodinný příslušník. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 a v 11:00 před vraty 
do Staroměstské radnice. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. (prů-
vodci PCT)

13. 5. / NE

60 LET PIS - VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY ANEB JAK ŠEMÍK 
HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Akce pro děti! Víte, jak Šemík zachránil 
Horymíra a odkud skočil, aby přeplaval Vltavu? Pojďte s námi 
poznat slavný a bájemi opředený Vyšehrad! Povídat si budeme 
o jeho spletité historii, když ještě sloužil jako hradiště a sídlo čes-
kých králů. Dozvíte se, jak vypadala vojenská pevnost. Ukážeme 
si nejstarší pražskou rotundu sv. Martina i hrobku Slavín, kde 
odpočívají velikáni českého národa. Zjistíte, kdo obýval Vyše-
hrad jako první a co vlastně řekla kněžna Libuše. Krásné výhledy 
na Vltavu nám připomenou také bájného rytíře Horymíra a jeho 
věrného Šemíka, který mu svým skokem do Vltavy život zachránil. 
Na závěr vás čeká malý kvíz a také dárek. POZOR! – omezený počet 
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 10:00, 10:30, 14:00 a ve 14:30 u mobilního turistického 
informačního centra Prague City Tourism (červený vůz), který 
bude umístěn v areálu Vyšehradu v ulici V Pevnosti. Jednotná 
cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT)

20. 5. / 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 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

27. 5. / NE

TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU.   Pojďte s námi vy-
užít jarní čas k návštěvě nejen Královské zahrady! Vyprávět si bu-
deme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná 
střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaro-
še. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme 

25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
Z NÁMĚSTÍ KINSKÝCH KE KOSTELU SV. MICHALA.   Komen-
tovaná prohlídka zahrady, kterou jako anglický park vybudoval 
v letech 1827 – 1831 Rudolf  Kinský. V rámci vycházky navštívíme 
také unikátní dřevěný kostelík sv. Michala, původem z Podkar-
patské Rusi. Začátek akce ve 14:00 u hlavního vstupu do zahra-
dy Kinských z náměstí Kinských. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová

28. 5. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO III.   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 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, 
Praha 1. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

29. 5. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO III.   Opakování vycházky z 28. 5. 2018. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 
20, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY IV.: VILOVÁ ČTVRŤ 
OŘECHOVKA.   V okolí barokní usedlosti J. K. Bořka vznikla ve 20. 
století vilová čtvrť podle návrhů architektů J. Vondráka a J. Šen-
kýře. V stylově jednotném zahradním městě byly postaveny vily 
B. Hypšmana, pro sochaře B. Kafku od P. Janáka, pro malíře V. Špá-
lu od O. Novotného a zastavíme se i u pozoruhodného komplexu 
Výzkumného ústavu cukrovarnického od Josefa Záruby-Pfeffer-
manna. Začátek akce v 16:45 na zástavce tram. č. 1, 2 „Ořechovka“ 
(ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová 

31. 5. / ČT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO III.   Opakování vycházky z 28. 5. 2018. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici 
č. 20, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová 
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.   Po této 
procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Praž-
ského 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 18:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová
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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

  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

POJĎTE S NÁMI OSLAVIT 60. NAROZENINY 
PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY!! 
KDY: 12. a 13. 5. 2018
KDE: 12. 5. STAROMĚSTSKÁ RADNICE  
A 13. 5. VYŠEHRAD

Pražská informační služba – Prague City Tourism si letos připo-
míná 60 let od svého vzniku! Pojďte slavit s námi! Zveme Vás 
12. a 13. května na víkend poznávání Prahy, při kterém se budete 
dobře bavit! Na každého účastníka čeká milé překvapení v po-
době malého dárku! Přijďte na jednu ze speciálních prohlídek 
Staroměstské radnice 12. května nebo na komentované prohlíd-
ky Vyšehradu v neděli 13. května za symbolické vstupné 20 Kč/
na osobu. Vstupenky na všechny konané akce můžete zakoupit 
v rámci vycházek Pražské vlastivědy v eshopu Prague City Tourism 
na adrese eshop.prague.eu nebo osobně v Turistických informač-
ních centrech PCT. Předprodej na konkrétní časy prohlídek začíná 
ve středu 25. dubna v 9:02.

využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI 
V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU 
U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.   Začátek akce 
ve 14:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nej-
bližší zastávka tram. č. 22 „Královský letohrádek“). 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 https://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 květen 2018 bude zahájen ve středu 
25. dubna 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních 
centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc červen 2018 
bude zahájen v pátek 25. května 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
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