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Milí čtenáři,

lehkým krokem jsme se přesunuli té-
měř již do letní sezony, která ovšem  
dávno není tzv. okurkovou, neb 

kulturních akcí se koná stále dost. Pokusím se vybrat 
některé z těch zajímavých.
Národní galerie v Praze zahájila v polovině května další 
ročník úspěšného programu Anežka LIVE, v jehož rám-
ci budou až do září probíhat nesčetné akce pro děti 
i dospělé. Zároveň byly zahájeny dvě pozoruhodné 
výstavy v prostorách Anežského kláštera, na které vás 
srdečně zvu. 
Metropolitní léto hereckých osobností netřeba připo-
mínat, divadelní představení na Letní scéně Vyšehrad 
jsou všeobecně oblíbena a v letošním roce se může-
te těšit na novou premiéru komedie Brouk v hlavě.  
Zábava zaručena.
Cyklus koncertů Tóny architektury je nejen o hudeb-
ních zážitcích, ale má svou přidanou hodnotu v zají-
mavém místě konání. Proto neváhejte a vydejte se na 
červnový koncert, který bude probíhat ve strašnickém 
kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, postave-
ném v 90. letech v moderním architektonickém stylu. 
Podrobný program najdete v rubrice Koncerty.
Přeji příjemné kulturní chvíle.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  DĚJEPISEC, OTEC NÁRODA (220 let)

Největší český historik, politik, spisovatel a zakladatel čes-
kého dějepisectví František Palacký se narodil se 14. června 
1798 v Hodslavicích na Moravě do početné protestanské 
rodiny. Mimořádně talentovaný a nadaný chlapec se nej-
prve vzdělával se svými bratry u otce, který byl učitelem 
v místní škole. 

Ve studiích pokračoval na evangelických školách v Trenčíně a Bra-
tislavě. Ovládal deset cizích jazyků včetně staroslověnštiny. V mlá-
dí se pokoušel o poezii, estetiku a překládal. Stal se nadšeným 
vlastencem, vůdčí osobností národního obrození. Působil jako 
vychovatel ve šlechtických rodinách, studoval historii šlechtických 
rodů. V roce 1823 přesídlil do Prahy, kde se zapojil do vědeckého 

a kulturního života. Inicioval založení vlasteneckých spolků, mj. 
Matice české, a zasadil se o vydávání osvětových časopisů. Roku 
1829 byl jmenován historiografem Království českého a pověřen 
zpracováním českých dějin. Tak vznikly „Dějiny národa českého 
v Čechách a na Moravě“, původně však psané německy. Dílo ma-
puje českou historii od pravěku do nástupu Habsburků na český 
trůn. Za svého života dosáhl mnoha mezinárodních uznání. Otec 
národa a největší z Moravanů odešel za svými předky 26. května 
1876. Jeho pohřeb se stal celonárodní manifestací.

Alice Braborcová

František Palacký ve Vídni na jaře r. 1821, olejomalba Františka Tkadlíka

  TVŮRCE NÁRODNÍHO POMNÍKU (170 let)

Každý zná náš nejslavnější pomník, jezdeckou sochu sv. Vác-
lava na Václavském náměstí v Praze. Ale známe také jeho 
tvůrce? Přitom to byl jeden z nejvýznamnějších českých 
sochařů přelomu 19. a 20. století. Zakladatel novodobého 
českého sochařství. 

Josef Václav Myslbek se narodil 20. června 1848 v Praze. Otec 
byl chudý malíř pokojů a syna chtěl mít ševcem. Syn si ale raději 
zajistil práci v dílně známého sochaře Václava Levého. Po jeho 
smrti v roce 1870 se Myslbek osamostatnil. Studoval malířství na 
AVU, protože sochařské oddělení tehdy ještě neexistovalo. V roce 
1873 se oženil a společně s manželkou Karolinou měl osm dětí, 
většina se ale nedožila dospělosti. Pro obživu rodiny musel hodně 
pracovat, často i na několika zakázkách současně. V roce 1878 
odjel do Paříže, kde studoval francouzské sochařství. V roce 1885 
se stává profesorem na Uměleckoprůmyslové škole a roku 1896 

přechází na AVU. Myslbek nacházel inspiraci především ve vlas-
tenecké literatuře, která oslavovala české tradice a kulturu. Jeho 
jméno je neodmyslitelně spjato s tzv. generací českého Národního 
divadla, pro které vytvořil dvě sochy – Zpěvohru a Činohru. Je také 
autorem sochařských portrétů mnoha významných osobností, 
např. Františka Palackého. Od roku 1887 ale pracoval na svém 
nejproslulejším díle – pomníku svatého Václava. Myslbek pro 
pomník vytvořil stovky nákresů, studií a modelů. Nakonec byl 
tento monument české státnosti dokončen až rok po sochařově 
smrti. J. V. Myslbek zemřel 2. června 1922 v Praze a byl pohřben 
na vyšehradském Slavíně. 

Drahomíra Samková

Josef Václav Myslbek v roce 1883 na kresbě J. Vilímka
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7. 6. 1413 (605 let)
Byla vyhlášena zápověď papeže Jana XXIII., jež nařizo-
vala, aby žádný kněz v Praze nesloužil mše a nepochovával 
mrtvé, dokud bude Mistr Jan Hus v Praze. Tento interdikt 
měl za následek, že Hus opustil betlémskou kazatelnu 
a odebral se na Kozí Hrádek, kde pak vznikla jeho Postilla.

8. 6. 1588 (430 let)
Na den sv. Medarda postihla Prahu i jiné části Čech 
povodeň na řece Vltavě. Vznikly velké škody na lesních 
porostech, polích, loukách a zahradách. Kvůli náhlému pro-
tržení hrází dvou rybníků byly pobořeny i domy a utonulo 
několik lidí.

8. 6. 1893 (125 let)
Česká spisovatelka, básnířka a novinářka Marie Pujmanová 
se narodila 8. 6. 1893 v Praze (zemřela tamtéž 19. 5. 1958). 
Myšlenkově byla ovlivněna svými cestami do Sovětského 
svazu, přispívala do Rudého práva a v 50. letech byla jednou 
z hlavních propagátorek tehdejšího režimu.

11. 6. 1888 (130 let)
Klub českých turistů byl založen v Praze 11. 6. 1888. 
V letech 1918–1938 existoval pod názvem Klub česko-
slovenských turistů, v letech 1948–1990 byl zakázán 
a sloučen se sjednocenou tělovýchovou. Svou činnost 
obnovil v roce 1990. Prvním předsedou byl zvolen Vojtěch 
Náprstek.

12. 6. 1848 (170 let)
V Praze vypukly tzv. svatodušní bouře. Po mši u sochy 
sv. Václava se dav vydal ke králodvorským kasárnám, 
z nichž vyšli ozbrojení vojáci a vyvolali první srážky. 
Zazněla výzva ke stavění barikád a při pouličních bojích při-
šla o život kněžna Windischgrätzová, stojící u okna paláce.

1653
(365 let)

Ferdinand IV. 
Habsburský

18. 6. 1653 
v Řezně korunován 

na uherského 
a českého krále

1898
(120 let)

Jan Kříženecký
19. 6. 1898

poprvé promítl filmy 
v Pavilonu českého 

kinematografu

1923
(95 let)
Jiří Lír

* 19. 6. 1923
† 20. 8. 1995
český herec

  VYHLÁŠENÝ MINIATURISTA (200 let)

Malíř a fotograf Jan Adolf Brandejs (Brandeis) se narodil 
9. 6. 1818 v Týništi nad Orlicí. Byl jedním z nevýznamnějších 
tvůrců akvarelových miniaturních portrétů v Čechách. Podo-
bizny zákazníků z řad šlechty byly jeho specialitou.

Vyučený malíř porcelánu se dále vzdělával na Akademii výtvarných 
umění v Praze a poté zamířil do zahraničí. Studoval v Mnichově a Pa-

říži, kde kopíroval 
díla slavných mistrů, 
které roku 1854 vy-
stavil pro dobročinný 
prospěch v Jednotě 
výtvarných umělců. 
Jeho tvorbu ovlivnil 
zejména vídeňský 
portrétista Alexan-
der Clarot, který 
byl velmi žádaným 
malířem rakouské 
aristokracie. Po ná-
vratu do Prahy se 
živil jako akvarelový 
portrétista. Mezi 
jeho zákazníky pat-

řili Thun-Hohensteinové, Aehrentalové, Chotkové, Clam-Gallasové, 
Schwarzenbergové a další významné osobnosti té doby. V roce 
1861 si za podpory knížete Rudolfa Thurn-Taxise otevřel foto-
ateliér v ulici V Jámě a po určitých zkušenostech s daugerotypií 
(první prakticky 
užívaný celkový 
fotografický pro-
ces) začal kom-
binovat portrétní 
fotografii a malbu. 
Zaujal nápaditou 
a  čistou kompo-
zicí a v  časopise 
Lumír byl nazván 
„nejpřednějším 
podobiznářem“. 
Své fotografie také 
koloroval paste-
lovými barvami. 
Brandejsova žán-
rová tvorba byla 
ovlivněna fran-
couzským školením. K jeho nejstarším akvarelovým podobiznám 
ze studijních let patří „Podobizna dámy“ z roku 1840. Jan Adolf 
Brandejs zemřel 13. 11. 1872 v Praze.

Alice Braborcová

Josef Mukařovský: Jan Brandejs, 1873

Jan Adolf Brandejs, Portrét Františka Václava 
Pštrosse, před 1872
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  BÁJEČNÝ MUŽ S KLIKOU (160 let)

Připomeňme si výročí narození muže, který se nesmazatelně 
zapsal do dějin české kinematografie. Mohl se stát zapo-
menutým estrádním umělcem, ale naštěstí se stal jedním 
z báječných mužů s klikou.

Viktor Ponrepo se narodil 6. června 1858 v Praze jako Dismas 
Šlambor. Vyučil se pozlacovačem, ale již od dětství byl fascinován 
světem kouzel a magie. Nakonec opustil dráhu pozlacovače a začal 
se věnovat trikům a kouzelnictví. Zvrat v Ponrepově životě nastal 
na Jubilejní výstavě 1891 v Praze, kde ho nadchl vystavený Ediso-
nův fonograf a v dřevěné boudě Kříženeckého promítání prvních 
filmových záběrů. Pořídil si svůj vlastní fonograf a používal ho při 
představeních. Později zakoupil i promítací přístroj a v té době 

si také zvolil umělecký pseudonym Viktor Ponrepo. V roce 1901 
získal povolení k provozu kina a v září 1907 založil první stálé kino 
v domě U Modré štiky v Karlově ulici v Praze. Ponrepo „kinařením“ 
doslova žil, diváky osobně vítal, filmy vtipně uváděl i komentoval. 
Sám natočil i úvodní znělku, ve které se v cylindru ukláněl všem 
v sále. Za války ale přišla krize a zájem diváků ochládal. Ponrepo 
si proto založil obchod a půjčovnu filmů, ale moc se mu nedařilo. 
Po válce se zájem o film začal vracet, ale ve 20. letech nastala 
další krize, a tak Ponrepo zažádal v roce 1924 o obnovení své 
kouzelnické licence. Viktor Ponrepo umírá, jako mnoho jiných 
průkopníků, na hranici chudoby, 4. prosince 1926 a je pohřben 
na Vinohradském hřbitově. 

Marcela Kohoutová

Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor

  ŠIŘITEL HUMORU MOUDRÉHO (80 let)

Český ilustrátor, režisér a scenárista Vladimír Jiránek (6. 6. 
1938 – 6. 11. 2012), je dodnes nezaměnitelný svým „ruko-
pisem jednoduché linky“. Byl ale také karikaturistou, který 
dokázal v 80. letech minulého století na stránkách Dikobrazu 
vyvolat závislost po moudrém humoru. 

Jeden z prvních absolventů přeloučského gymnázia žil od roku 
1956 opět v Praze, kde se narodil a kde v roce 1962 absolvoval 
na Filozofické fakultě UK žurnalistiku. Poté se věnoval kreslení 

portrétů. Po okupaci 1968 končí na černé listině tehdejších moci-
pánů a nějaký čas nesmí publikovat. V polovině 70. let se prosadil 
zprvu jako scénárista a režisér krátkých filmů, často oceňovaných. 

Ilustroval řadu 
knih, a své kresby 
mohl vystavovat 
od roku 1976. 
V  80. letech se 
ale vrátil zpět 
ke kresbě a ilu-
straci a po roce 
1990 se věnoval 
především poli-
tické karikatuře. 
Mezi bezpočtem 
ocenění, která 
za svůj život zís-
kal, si dovolím 
zmínit alespoň 
to z  roku 1998. 
Získal Cenu Karla 
Poláčka v  kate-

gorii „Humor moudrých“. Nic naplat, nesmazatelně se zapsal do 
povědomí řady generací večerníčky „Pat a Mat“ (1976) nebo „Bob 
a Bobek – králíci z klobouku“ (1978).

Lucie Sládková
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Pat a Mat jako maskoti

Bob a Bobek na obálce knihy z Edice ČT
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15. 6. 1483 (535 let)
V červnu zasáhla Čechy a nejvíce Prahu morová epi-
demie, kdy denně umíraly i desítky lidí. Král Vladislav 
Jagellonský ujel před morem z Prahy do Třebíče, kde se jako 
mladý člověk oddával dvorským kratochvílím. Morové rány 
stíhaly české země od 14. až do poloviny 18. století.

17. 6. 1863 (155 let)
Básnířka a spisovatelka Růžena Jesenská se narodila 
17. 6. v Praze (zemřela tamtéž 14. 7. 1940). Povoláním uči-
telka používala pseudonym Eva z Hluboké či Martin Věžník. 
Vedle E. Krásnohorské a M. Čacké patří k předním českým 
spisovatelkám. Její neteř Milena byla přítelkyní F. Kafky.

18. 6. 1848 (170 let)
Pražské červnové povstání bylo spontánní nepřiprave-
nou vzpourou. Bylo ukončeno 18. 6. vyhlášením stavu ob-
ležení (stanné právo) a strůjci nepokojů začali být zatýkáni. 
Tento stav byl odvolán 20. 7. a situace se v českých zemích 
uklidnila. Revoluce pak probíhala především ve Vídni.

29. 6. 1438 (580 let)
Albrecht II. Habsburský byl roku 1438 korunován za 
českého krále jako Albrecht I. Korunu převzal v Praze z ru-
kou olomouckého biskupa Pavla z Miličína a Talmberka. Již 
28. září 1421 se v Praze oženil s českou a uherskou princez-
nou Alžbětou Lucemburskou, dcerou císaře Zikmunda.

30. 6. 1868 (150 let)
Český orientalista a cestovatel profesor Alois Musil se 
narodil 30. 6. 1868 v Rychtářově u Vyškova. Vystudoval 
bohosloví v Olomouci, studoval i v Jeruzalémě a Bejrútu. 
Díky svému nadání ovládal 35 arabských nářečí. Významně 
se zasloužil o založení Orientálního ústavu v roce 1922.

1928
(90 let)

Radoslav Jiří Kinský
* 14. 6. 1928

† 12. 10. 2008
český šlechtic, 

zakladatel reprodukční 
imunologie

1928
(90 let)

Štefánikova 
hvězdárna
24. 6. 1928

slavnostně otevřena 
na Petříně v Praze

1958
(60 let)

Vladimír Dlouhý
* 10. 6. 1958
† 20. 6. 2010

český herec a držitel 
dvou Českých lvů

  BUDIŽ SVĚTLO V ULICÍCH… (295 let)

První stálé osvětlení ulic v hlavním městě bylo uvedeno 
do provozu 28. 6. 1793. Olejové lampy byly instalovány na 
trase Hradčanské náměstí, Nerudova, Karlův most, Karlova, 
Celetná a Prašná brána.

Úplně první veřejné osvětlení v Praze však bylo zaznamenáno již 
ve 14. století. Tím byl oheň, který plál v železných pánvích na Sta-
roměstském náměstí. Do té doby sloužily k osvětlení ulic jen louče 
či ohniště. Za vlády císaře Rudolfa II. byly díky jeho nařízení osvět-
leny nárožní domy pomocí kovových košů, ve kterých hořely ohně, 
upevněné na jejich průčelích. Olejové lucerny, které osvětlily část 
Královské cesty, lze tedy považovat za první stálé veřejné osvětlení 

v Praze. Celkem bylo rozmístěno 121 sloupů, které se zažínaly při 
setmění a při rozednění zhasínaly. V lampách se používal lněný 
olej a koncem 18. století se jejich počet rozrostl až na 600. V roce 
1824 se začaly vyrábět argandické olejové lampy s větší svítivostí. 
Roku 1844 byla v Praze zahájena éra plynových lamp, které byly 
postupně instalovány v dalších čtvrtích – v Karlíně, na Žižkově (kde 
si město postavilo vlastní plynárnu), na Starém a Novém Městě, na 
Malé Straně a Hradčanech. Celkem bylo vztyčeno 2 652 plynových 
lamp. První pokus osvětlit město elektrickou energií se uskutečnil 
28. 2. 1883 na Staroměstském náměstí a neprovedl ho nikdo jiný 
než František Křižík pomocí svých obloukových lamp. 

-aba-

Plynový kandelábr, Loretánská ulice, Hradčany
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rozhovor
  PRAŽSKÉ KLARINETOVÉ DNY ZVOU NA 
VIRTUÓZNÍ KONCERTY, ZAZNÍ I HRA NA 
KARTÁČ

Už posedmé a hned s pěti koncerty pro veřejnost v krásných 
historických sálech se letos během volných dní začátkem 
července představí Pražské klarinetové dny. Klarinet je prý 
ze všech nástrojů nejvíc podobný lidskému hlasu. Takže umí 
nejen pískat, ale i křičet, žertovat, hromovat a sametově 
hladit. Co všechno letos na koncertech uslyšíme a proč mla-
dé klarinetové virtuózy přitahuje právě Praha, prozradila 
spoluorganizátorka projektu Radka Prošková.

Co vlastně Pražské klarinetové dny všechno obnášejí?
Především jde o mistrovské kurzy, na které se sjedou špičkoví 
mladí hudebníci, současní nebo budoucí sólisté ve hře na kla-
rinet. Renomovaní lektoři, k nimž letos patří Michel Lethiéc 
z pařížské konzervatoře a Harri Mäki ze Sibeliovy akademie 
v Helsinkách, k nám přitahují lidi z celého světa. Projekt je vý-
jimečný i v tom, že nabízí osobní přístup - lektoři dávají účastní-
kům individuální hodiny, kde pracují na konkrétním repertoáru. 
Hudební fakulta AMU, která nám poskytuje velkorysé zázemí 
v palácích na Malostranském náměstí, má navíc i nahrávací 
studio, což bývá pro frekventanty úplný luxus. Účastníci kurzů 
mají také výjimečnou příležitost vystoupit na koncertech pro 
veřejnost, navíc v tak nádherných prostorách, které centrum 
Prahy nabízí. 

Jaké koncerty letos chystáte? 
O zahajovací koncert 1. července se postará Belfiato kvintet, 
složený ze členů předních českých orchestrů, kteří jako sólisté 
získali už mnohá ocenění. Hned 2. července následuje kon-
cert Ladies First mladých umělkyň z Polska, které vystoupily 

už třeba ve slavné newyorské Carnegie Hall, amsterdamské 
Royal Concertgebow nebo v Opeře v Sydney. Temperamentní 
hudebnice přednesou skladby výrazných polských autorů a na 
konci zazní i vzácně prováděný kousek, při němž struny klavíru 
rozezní například kartáč.

Kartáč asi potěší milovníky moderny. Uslyšíme i starší 
hudbu?
Právě takovou muziku, zahranou na vzácné dobové nástroje - ba-
rokní klarinety, basetové rohy a unikátní clarinet d’Amore - před-
staví 3. července německý soubor Clarimonia Ensemble z Bamber-
ku. Ten se věnuje provádění zapomenutých či znovunalezených 
děl z oblasti klarinetové tvorby.  Tradičně nejpopulárnější událostí 
pak bude koncert The Best of, pro něž účastníci společně nastu-
dují nejrůznější „klarinetové šlágry“, aby si je pak s nadšeným 
publikem užili – uskuteční se 4. července v kostele sv. Vavřince 
v Hellichově ulici. 6. července se vydáme ještě na zámek Štiřín, 
kde se koná slavnostní závěrečný koncert Klarinet napříč Evropou.

To zní docela náročně: kolik lidí Pražské klarinetové dny 
vlastně organizuje? 
S Irvinem Venyšem, známým klarinetistou a pedagogem Hudební 
fakulty AMU, který se o projekt zasadil v jeho současné podobě 
i rozsahu, tvoříme jen dvoučlenný tým. A v době konání nám 
produkčně pomáhá jeden mladý nadšený pár, Viktorie Vášová 
a Pepa Dvořák. Ale po těch letech už víme, jak na to, a účastníci 
naši „komorní atmosféru“ oceňují. Chceme, aby projekt zůstal 
cenově přístupný účastníkům ze Střední a Východní Evropy. A také 
publiku nabízíme koncerty jen za symbolické vstupné – 100 Kč 
a jen 50 Kč pro seniory a studenty. Nutná je jen rezervace předem 
na clarinetproject@gmail.com, abychom nepřekročili kapacitu 
sálů. Kouzlo dechových nástrojů bychom tak i letos rádi zpřístup-
nili všem, kteří je dokáží rozdávat i vnímat. 

pro redakci připravila Magdalena Bičíková

Clarimonia Ensemble s Irvinen Venyšem a Harri Mäkim, foto © Michael 
Romanovský

Radka Prošková, foto: archiv Radky Proškové
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redakce zve
  DOTKNI SE ZVUKU PKF – PRAGUE 
PHILHARMONIA

Turné s Jonasem Kaufmannem a další koncerty v Německu, 
Francii, Rakousku, Ománu nebo Číně či historicky druhé 
pozvání pro český orchestr na prestižní mezinárodní hu-
dební festival ve francouzském Besançonu. To vše čeká PKF 
– Prague Philharmonia v  jubilejní 25. koncertní sezoně 
2018–2019. Vedle toho však tradičně obohatí pražský kul-
turní život o více než 50 koncertů a edukačních programů. 

ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS (A)
Z Prahy přes Vídeň, Paříž do Los Angeles. Tudy bude křižovat 
Orchestrální cyklus (A), který v příští sezoně najde opět útočiště 
ve Dvořákově síni Rudolfina, s výjimkou zahajovacího koncer-
tu ve Španělském sále Pražského hradu. Hlavní programové 

linie směřují jednak 
k  dílu Ludwiga van 
Beethovena a jeho 
současníků, jednak 
ke skladatelům, 
kteří našli ve 30. 
letech minulého 
století útočiště 
v  americkém Los 
Angeles a jsou spjati 
s  rozvojem filmové 
hudby. V  programu 
tak dostává výraz-
ný prostor tvorba 
brněnského rodáka 
a prvního držitele 
Oscara za původní 
hudbu k filmu, Ericha 
Wolfganga Korngol-

da, Igor Stravinskij, George Gershwin, Arnold Schönberg či jejich 
následovník John Williams. Program tradičně okoření porce hudby 
francouzské, která našla s příchodem nového šéfdirigenta Emma-
nuela Villauma své stálé místo v programech PKF. Zazní Ravel, 
Debussy, Rameau, Gluck či Requiem Gabriela Faurého. Českou 
hudbu reprezentují stěžejní díla Dvořáka, Smetany, Karla Husy 
a Jana Hanuše. Cyklus představí řadu skvělých umělců a netra-
diční nástrojové sestavy: americko-mexickou sopranistku Ailyn 
Pérez, francouzské klavírní duo Helène Mercier a Louis Lortie, 
harfenistku Kateřinu Englichovou v duu s hobojistou Vilémem 
Veverkou, koncert pro čtyři lesní rohy s excelentními hornisty 
v  čele s  Radkem Baborákem, Adama Plachetku s  Kateřinou 
Kněžíkovou a další. Do čela orchestru se v příštím roce postaví 

výrazné dirigentské osobnosti. Vedle Emmanuela Villauma to 
bude umělecký ředitel The English Concert a čestný člen Královské 
hudební akademie v Londýně, Harry Bicket, a jedinečný dirigent 
a skladatel David Newman, jehož hudbu můžete znát například 
z filmů Válka Roseových, Hoffa nebo Doba ledová. 

KOMORNÍ CYKLUS (K)
Již první reakce z řad posluchačů i kritiků na program Komorního 
cyklu (K) potvrdily, že v příští sezoně se PKF – Prague Philharmo-

nia svou dramaturgií 
skutečně trefila „do 
černého“. Všech 
10  koncertů se 
navíc „stěhuje“ do 
exkluzivních prostor 
barokního refektáře 
Profesního domu 
MFF UK na Malo-
stranském náměstí. 
Představí se špičkové 
soubory seskupené 
kolem hráčů PKF: 
České noneto, Escu-
alo Quintet, který 
nabídne latinsko-
-americký program, 
Belfiato Quintet 
s klavíristou Lukášem 

Klánským, talentované Quasi Trio, které studuje u světoznámého 
Tria Wanderer v Paříži, a řada dalších. Cyklus ozdobí také recitály 
koncertních mistrů PKF Jana Fišera a Lukáše Pospíšila.

KRÁSOU DNEŠKA K VÝROČÍ ČESKÉ 
STÁTNOSTI
Ve světě je PKF – Prague Philharmonia synonymem češství a do-
kladem českého talentu. Proto se i ona logicky připojuje k oslavám 
výročí české státnosti, a to velkolepým pětidílným projektem, 
který nabídne průřez tvorbou vybraných českých autorů v kon-
textu světového hudebního vývoje 20. století. Cyklus vyvrcholí 
ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze světovou premiérou 
celovečerní performance ve stylu site-specific, jež umělecky 
propojí jedinečný hudební svět Clarinet Factory a orchestru PKF 
– Prague Philharmonia. Součástí každého večera bude debata 
s významnými muzikology a historiky, kteří uvedou jednotlivé 
epochy nejen do hudebního, ale také do historického kontextu. 
Pozvání přijali mimo jiné Petr Blažek, Pavel Žáček, Pavel Kosatík, 
Vlasta Reittererová, Viktor Pantůček a Eduard Stehlík. Závěrečné-
mu koncertu bude předcházet panelová diskuse, kterou povede 
zakladatel Respektu, investigativní novinář a signatář Charty 77, 
Jaroslav Spurný.

pro redakci připravila Iva Nevoralová

Lenka Řeřichová – flétna; foto © Pavel Hejný

Vojtěch Nýdl – klarinet; foto © Pavel Hejný
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  POETICKÝ POHÁDKÁŘ

Jeho směřování životem bylo osudem vedeno po vícero lite-
rárních kolejích. Původně se nechal unášet na vlně lyrického 
básnictví, avšak okolnosti ho následně přiměly vydat se také 
cestou překladu, kterou hojně oživoval skládáním písňových 
textů a především psaním knížek pro děti. Ty mu vynesly 
úspěch nejen u malých čtenářů, ale také u jejich rodičů. Ni-
kdo totiž nedokázal objasnit záhadu ztrácejících se ponožek 
s takovou hravostí a vtipem jako Pavel Šrut. 

Spisovatel Pavel Šrut se narodil 3. dubna 1940 v Praze. Po matu-
ritě absolvoval kurz na Hospodářské škole pro zahraniční obchod 
a v šedesátých letech také anglistiku a hispanistiku na Filosofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Své jazykové i ekonomické znalosti 

se rozhodl uplatnit 
nejprve v podniku 
zahraničního ob-
chodu Ferromet. 
Posléze si vyzkou-
šel i práci rekvizitá-
ře Filmových studií 
Barrandov. Od roku 
1968 se po tři roky 
zabýval literatu-
rou jako redaktor 
v  nakladatelství 
Naše vojsko. V roce 
1971 se rozhodl 

působit na volné noze. Koncem devadesátých let pak zastával 
funkci redaktora v literární redakci Českého rozhlasu Vltava, pro 
jehož posluchače například připravoval relaci Vyňatá slova v české 
a světové poezii.

První básně, sklá-
dané na pivních 
účtenkách a táccích, 
začaly Pavlu Šrutovi 
vycházet od roku 
1960 v  časopisech 
Kulturní tvorba, Host 
do domu, Literární 
noviny či Plamen. 
Knižní prvotinou 
se v roce 1964 stala 
básnická sbírka Noc 
plná křídel. V  době 
normalizace směla 
jeho poezie vychá-

zet pouze v samizdatu. Z nutnosti se proto stal překladatelem. 
Českým čtenářům zpřístupnil tvorbu španělských avantgardních 
básníků, Johna Updika, Dylana Thomase či Roberta Gravese. Jeho 
doménou se však stalo psaní písní, kterých otextoval více než 
150, například pro Michala Prokopa, Petra Skoumala, Vladimíra 
Mišíka či Luboše Pospíšila. Největší popularity dosáhla dnes již 
legendární píseň Kolej Yesterday.
Hravost, lehkost, humor a jazykovou vynalézavost se snažil zúročit 
v poetické i prozaické tvorbě pro děti. Verše psával do omalovánek, 
leporel nebo časopisů Čtyřlístek, Sluníčko a Mateřídouška, kde 
publikoval také pod 
pseudonymem Petr 
Kramín. První pohád-
ku napsal v roce 1964 
pro rozhlas a nesla 
název Na silvestra 
v  Helemichli. Mimo 
jiné spolupracoval 
také na pokračování 
televizních Večerníč-
ků Bob a Bobek nebo 
O Kanafáskovi.
Za dětskou tvorbu byl 
dvakrát zapsán na 
Čestnou listinu IBBA. 
Rovněž získal nejednu Zlatou stuhu a v roce 2009 obdržel Mag-
nesii literu za první díl populární trilogie Lichožrouti, na které se 
ilustracemi podílela Galina Miklínová. Pavel Šrut byl držitelem 
Ceny Jaroslava Seiferta, Ceny Karla Čapka a také Státní ceny za 
literaturu a překlad. 
Pavel Šrut zemřel po dlouhé nemoci v pátek 20. dubna 2018 ve 
věku 78 let.

Tereza Blažková
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knižní tipy
  STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Komentované vydání
Alois Jirásek, Eduard Burget

Staré pověsti české Aloise Jiráska patří k nejčtenějším textům české 
literatury a staly se pevnou součástí národní kultury. Snad každý 

zná příběhy o praotci 
Čechovi, kněžně Libuši 
či Horymírovi a Šemí-
kovi nebo výroky jako 
„země zaslíbená, zvěře 
a ptáků plná, medem 
oplývající“ a  „město 
vidím veliké, jehož 
sláva hvězd se bude 
dotýkat“. Toto anoto-
vané vydání obsahuje 
úplný text Starých 
pověstí českých do-

plněný fundovanými komentáři. Ty upozorňují na zdroje, z nichž 
autor vycházel, podávají podrobnější informace o místech, osobách 
a událostech v pověstech zmiňovaných, a odkazují na další díla, 
literární, výtvarná, hudební či filmová, která z Jiráskových pověstí 
čerpají. V poutavé grafické úpravě s bohatým obrazovým materiá-
lem tak získávají známé příběhy další rozměr a potěší jak čtenáře, 
kteří je už dobře znají, tak ty, kteří se s nimi seznamují poprvé.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

  KOSTEL PANNY MARIE NA PRAŽSKÉM 
HRADĚ
Dialog nad počátky křesťanství v Čechách 
Ivo Štefan, Martin Wihoda

Kostel Panny Marie na Pražském hradě patřil k nejhledanějším 
památkám Čech již od druhé poloviny 19. století. Do bouřlivé 

názorové výměny nad jeho 
polohou a významem se 
postupně zapojili snad 
všichni přední znalci rané-
ho středověku. Mariánský 
svatostánek totiž naposledy 
zmiňuje tzv. Dalimilova kro-
nika, jejíž vznik bývá zpravi-
dla kladen nedlouho za rok 
1300. O něco později kostel 
zanikl a jeho poloha upadla 
v zapomnění. Objevit se 
jej podařilo až výzkumem, 

který roku 1950 vedl Ivan Borkovský. Nevelký objekt zakončený 

apsidou o rozměrech zhruba 7,5 × 6 m byl však natolik poničen, 
že se jeho původní podoba i stavební vývoj vzpírají jednoznačné 
interpretaci. Osmička archeologů, historiků, lingvistů, religionistů 
a uměleckých historiků (Iva Adámková, Nora Berend, Jiří Dynda, 
Jan Frolík, Jana Maříková-Kubková, Dalibor Prix, Ivo Štefan a Mar-
tin Wihoda) se nyní zamýšlí nad možnostmi a mezemi výkladu 
a pokouší se provázat Borkovského objev s christianizací Čechů.
cena: 239 Kč
www.nln.cz

 MŮJ ROK 1978
Michaela Tučková, Martin Ježek

Udělejte si výlet do roku 1978 a zavzpomínejte na dobu, kdy disko 
bylo ještě v plenkách.  Zavzpomínejte na rok, kdy jste se narodili, 

nebo který vám utkvěl v pa-
měti. O čem se psalo v novi-
nách, kolik stál lístek do kina 
nebo jaké byly módní trendy? 
Připomeňte si dobovou re-
klamu i knihy, které se četly 
v roce 1978. Začal se natáčet 
Bob a Bobek, na obrazovkách 
se objevila Nemocnice na 
kraji města a naše země za-
žila největší úspěch v oblasti 
kosmonautiky, když se Vladi-

mír Remek stal prvním československým kosmonautem vyslaným 
do vesmíru.
cena: 299 Kč
www.albatrosmedia.cz

  PODIVUHODNÁ ENCYKLOPEDIE ZVÍŘAT
Adrienne Barmanová

Ušatci a dlouhokrcí, lovci a ochočení, peciválové, gladiátoři, 
mistři v  maskování, velesvůdníci, pichlavci... Švýcarská vý-
tvarnice Adrienne Barmanová do své podivuhodné encyklo-

pedie vybrala a nakreslila 
přes šest set druhů zvířat 
z celého světa a vymyslela 
pro ně čtyřicet vtipných 
a překvapivých tříd. Zvířata 
uspořádala podle velikosti, 
barev, zvláštních dovednos-
tí či charakteristických rysů. 
Objevte nový, neobyčejně 
zábavný pohled na živočiš-
nou říši mimo obvyklé ška-
tulky zoologie! Pro čtenáře 
od šesti let.

cena: 349 Kč
www.hostbrno.cz

Ušatci a dlouhokrcí, lovci 
a ochočení, peciválové, 
gladiátoři, mistři v maskování, 
velesvůdníci, pichlavci…

Švýcarská výtvarnice Adrienne 
Barmanová do své podivuhodné 
encyklopedie vybrala a nakreslila přes 
šest set druhů zvířat z celého světa 
a vymyslela pro ně čtyřicet vtipných 
a překvapivých tříd. Zvířata uspořádala 
podle velikosti, barev, zvláštních 
dovedností či charakteristických rysů. 
Objevte nový, neobyčejně zábavný 
pohled na živočišnou říši mimo 
obvyklé škatulky zoologie!

6+

349 Kč
ISBN 978-80-7577-397-5

Podivuhodná 
encyklopedie zvířat

Adrienne 
Barmanová
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Vydejte se na pražské radnice 
s nejvýhodnější vstupenkou!

Kupte si Town Hall Pass a navštivte 
Novoměstskou a Staroměstskou 
radnici. Podívejte se do jejich 
interiérů a užijte si krásné výhledy 
z radničních věží, na Staroměstskou 
radnici můžete dokonce dvakrát! 
Rozložte si návštěvu do tří dnů 
a vyhněte se frontám, Town Hall 
Pass vám zaručí přednostní odba-
vení.
prague.eu/staromestskaradnice
nrpraha.cz



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 ČERVNU 2018

2. 6. / SO

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO.   Komentovaná prohlídka jednoho 
z největších kostelů v Praze. Tato původně gotická, později barok-
ně přestavěná stavba dnes patří mezi pět pražských bazilik minor. 
Pokud situace dovolí, podíváme se také do prostoru konventu 
minoritského řádu. Začátek akce ve 14:00 před kostelem v ulici 
Malá Štupartská, Staré Město. Cena 120/80 Kč (%) + na místě 
bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín 
Marchal CSc.
PRŮHONICKÝ PARK. Památka UNESCO, kde na jaře postupně 
rozkvete okolo 8000 rododendronů. Seznámíme se s historií rodu 
Sylva Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od zámku ko-
lem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, na hlavní vyhlídku, k opra-
venému glorietu a lučními partiemi se vrátíme zpět k zámku. 
Délka trasy cca 3 km. Začátek akce ve 14:40 u pokladny hlavního 
vstupu do Průhonického parku (nejbližší zastávka aut. č. 363, 
385 „Průhonice“ – autobusy jedou od stanice metra C „Opatov“). 
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do parku 
80/50 Kč. Pavla Lešovská
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. Josefina Jelínková 

3. 6. / NE

STAVOVSKÉ DIVADLO.   Návštěvníky zveme na prohlídku vy-
braných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde 
kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde 
sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského diva-
dla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana 
Barešová
SBOR ČESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE HUSITSKÉ V KARLÍNĚ.   Pro-
hlídka sboru Československé církve husitské s unikátní křížovou 
cestou od Františka Bílka. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce v 11:00 před vchodem do budovy, Vítkova 13, Praha 8, 
Karlín (nejbližší zastávka tram. č. 3, 8 „Karlínské náměstí“). Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 

5. 6. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ 
STRANA III.   Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v po-
slední době zkultivovány. Pokračování cyklu další samostatnou 
částí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu 
Vlašské a Šporkovy ulice na Malé Straně (v blízkosti zastávka 
autobusu č. 192 „Šporkova“). Cena 120/80 Kč. Milada Racková 

6. 6. / ST

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III.   Novinka! Tentokrát se 
podíváme do malé, terasovité zahrádky veřejnosti běžně nedo-
stupné, položené pod  jižními zahradami Pražského  hradu. Její 
zvláštností je krásný výhled na město. Typovým protikladem je 
rajská zahrada jednoho z pražských klášterů, určená pro nerušené 
rozjímání. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstu-
penky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:45 
v podloubí na nároží Tomášské a Sněmovní ulice. Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková

7. 6. / ČT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO IV.   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 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 
120/80 Kč. Marcela Smrčinová

9. 6. / SO

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. 
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13. 6. / ST

KOSTEL SV. DUCHA.   Komentovaná prohlídka kostela s výkladem 
o zajímavé historii místa a zaniklého benediktinského kláštera. 
Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela (z ulice E. Krásno-
horské, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán 
příspěvek na kostel 40 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

14. 6. / ČT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STA-
RÉ MĚSTO IV.   Opakování vycházky ze dne 7. 6. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na  40  osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic 
Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

15. 6. / PÁ

HAVLÍČKOVY SADY.   Při procházce Havlíčkovými sady si povíme, 
jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím 
Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme 
si drobné stavby v parku - Grottu, Pavilon s historickým kužel-
níkem i Viniční altán. Procházku zakončíme ve vinném sklípku, 
kde můžete ochutnat víno z Viničních Hor. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 17:00 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

16. 6. / SO

NORDIC WALKING: Z UHŘÍNĚVSI DO KOLOVRAT.   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 do okolí Uhříněvsi a Kolovrat, kde byla vybudována síť 
vycházkových okruhů pro malé i velké výletníky. Historie těch-
to lokalit, které jsou dnes součástí Prahy 22, je spojena z doby, 
kdy byla ve správě johanitů v Uhříněvsi i nedaleká tvrz, zalo-
žena pány z Kolovrat. Terén vycházkového okruhu má přírodní 
charakter, cesty jsou lemovány množstvím stromů a části trasy 
vedou podél potoka Říčanky, který na svém toku vytváří sousta-
vu rybníků. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vy-
cházky 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 
na Novém náměstí v Uhříněvsi před budovou Městského úřadu 
(bus č. 213 jede od stanice Metra A „Želivského“, busy č. 226, 
227 jede od metra C „Háje“, bus č. 229 jede od metra A „Depo 
Hostivař“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP.   Projdeme krásným 
údolím Dalejského potoka, abychom zjistili, jak člověk pozna-
menal svojí prací přírodu. Bude nás zajímat firma Barta a Tichý 
i rodina Hergetů a samozřejmě také Buštěhradská dráha. Začátek 
akce v 10:00 na zastávce tramvaje č. 5, 12, 20 „Poliklinika Barran-
dov“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 

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)
PAMĚTNÍ DESKY JAKO PŘIPOMÍNKY NAŠÍ MINULOSTI: ULI-
CE ŽITNÁ, JEČNÁ A ŠTĚPÁNSKÁ.   Prostřednictvím pamětních 
desek, kterých bychom v Praze našli celou řadu, si připomeneme 
historii důležitých pražských komunikací na Novém Městě i život 
významných osobností, které zde působily. Ukážeme si pamětní 
desky, které mnohdy jako chodci míjíme zcela bezděčně a ony 
nás přitom upozorňují na významné události a slavná jména, 
která bychom neměli zapomenout. Např. spisovatelek B. Něm-
cové, M. Pujmanové a T. Novákové. Desky připomínající tragické 
osudy otce i syna Rašínů, J. Opletala. Neopomeneme ani na malíře 
F. Ženíška, J. Věšína a sochaře J. Mařatku i slavného A. Dvořáka. 
Uvidíme i to, co pamětní desky předcházelo. Začátek akce ve 14:30 
u věže Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Vladimír Trnka
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

10. 6. / NE

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budo-
vy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 
25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová 
VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA.   Vycházka za krásami raného baro-
ka nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku 
a historii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek akce ve 14:00 
na  zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“.  
Cena 120/80 Kč (%). Bc. Monika Koblihová 
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY.   Vycházka 
připomene události, které začaly 27. května 1942 a vstoupily 
do české historie jako Heydrichiáda. Při návštěvě památníku si 
prohlédneme také kostel sv. Cyrila a Metoděje. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Cyrila a Metoděje 
v  Resslově ulici na  Novém Městě pražském. Cena 120/80 Kč. 
PhDr. Jaroslava Nováková 

11. 6. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STA-
RÉ MĚSTO IV.   Opakování vycházky ze dne 7. 6. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na  40  osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic 
Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
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18. 6. / PO

MODLITEBNA CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V DEJVI-
CÍCH S PROCHÁZKOU PO OKOLÍ.   Navštivte s námi a prohlédně-
te si moderní modlitebnu Církve československé husitské, ukrytou 
před zraky kolemjdoucích ve vnitrobloku. Objevíme stavbu se 
zajímavou výzdobou a následně se vydáme na vycházku praž-
skými Dejvicemi. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
ve Wuchterlově ulici 3, Dejvice, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

19. 6. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MA-
LÁ STRANA III.   Opakování vycházky ze dne 5. 6. 2018. PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu Vlašské 
a Šporkovy ulice na Malé Straně (v blízkosti zastávka autobusu 
č. 192 „Šporkova“) Cena 120/80 Kč. Milada Racková 
PALÁC LUCERNA A PRVNÍ PRAŽSKÁ KINA.   Palác Lucerna patří 
bez nadsázky k nejpamátnějším místům novodobé české histo-
rie. Kromě jiného zde bylo také jedno z nejstarších kin v Praze. 
Při prohlídce paláce se podíváme na jeho zajímavá zákoutí, ale 
věnovat se budeme také historii pražské kinematografie.  POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 hodin u vchodu do 
pasáže Rokoko z Václavského náměstí. Jednotná cena 120 Kč. 
PhDr. Jaroslava Nováková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250  Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

17. 6. / NE

RUDOLFINUM.   Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozant-
ní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především 
k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji 
seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou 
úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudol-
fina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
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 14:00 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
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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

26. 6. / ÚT

MODERNÍM KARLÍNEM OD ROHANSKÉHO OSTROVA.   Karlín 
se stal v  roce 1817 historicky prvním pražským předměstím. 
Z klidného předměstí se začal koncem 19. století v souvislosti 
s rozvojem průmyslu měnit v tovární čtvrť. Od devastující povodně 
v roce 2002 probíhá v Karlíně intenzivní výstavba. Nové objekty se 
budují převážně mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Vznikl zde 
např. projekt moderních budov River City  Prague, který je posta-
ven na myšlence energeticky úsporného provozu a stojí zde také 
architektonicky vysoce ceněná budova Main Point Karlin. Dále se 
jedná o přestavby nebo dostavby starých továrních objektů. Jak se 
čtvrť v současnosti mění a vzkvétá, můžete posoudit na vycház-
ce od Rohanského ostrova. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 „Karlínské náměstí“ 
(ve směru k Florenci). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

27. 6. / ST

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III.   Opakování vycházky ze 
dne 6. 6. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:45 v podloubí na nároží Tomášské a Sněmovní ulice. Cena 
120/80 Kč. Milada Racková
FRANTIŠEK PALACKÝ – PŘEDNÁŠKA.   Jedna z nejzajímavěj-
ších osobností české společnosti 19. století si určitě zaslouží naši 
pozornost. Chtěl být básníkem, ale stal se z něj uznávaný historik, 
aktivně se zapojil do politického dění, ale nepovažoval se za poli-
tika. Jeho dílo ocenili jak Češi, tak i mnozí Němci. Připomeneme 
si životní osudy muže, který svými názory nepochybně přispěl 
k národnímu sebeuvědomění. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková 

28. 6. / ČT

VINICE PRAŽSKÉHO HRADU.   K půvabům Pražského hradu patří 
také vinice, zakládané od 10. století až do současnosti. Otevírají 
se z nich krásné výhledy a mají zajímavou historii. Prohlídku 
začneme nad Jelením  příkopem a ukončíme nad Opyší. POZOR! 
– omezený počet účastníků na  40  osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zastávce 
tramvaje č. 22, 23 „Pražský hrad“ (ve směru do centra). Cena 
120/80 Kč. Milada Racková

30. 6. / SO

ZÁMEK TROJA.   Zámek Troja, římská vila s nádhernými nástrop-
ními malbami, bohatou sochařskou výzdobou a obklopená ba-
rokní zahradou a mnoha fontánami, slouží dnes jako výstavní 

20. 6. / ST

ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH.   
Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých 
barokních bastionů byly před první světovou válkou postave-
ny i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické 
dvojvily podle projektu J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, 
R. Stockara, E. Králíčka a dalších. A připomeneme si též pozůstatky 
oněch barokních hradeb i už neexistující vojenský kostelík Panny 
Marie. Začátek akce v 16:30 u Bílkovy vily (Mickiewiczova ulice 
1). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

21. 6. / ČT

VEČERNÍ 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 18:30 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

23. 6. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. 
Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém ja-
zyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín 
Baloun

24. 6. / NE

Z POHOŘELCE NA MALEBNÝ NOVÝ SVĚT.   Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu!
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 
Lorety 110 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková

25. 6. / PO

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 
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Cestou na Nový svět si povíme, odkud sledoval hvězdy Tycho Bra-
he, ukážeme si majestátní Černínský palác, loretánskou zvonkohru 
nebo domov pražských kapucínů. Společně zavítáme k jediné 
roubence v centru Prahy a ukážeme si nejkrásnější zdejší domečky. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 na zastávce 
tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). 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, 
invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících 
kurzů PCT a  průvodcům PCT.  Zaplacené vstupné se 
nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení 
akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupen-
ka 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 červen 2018 bude zahájen v  pátek 
25. května 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních 
centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc červenec-
-srpen 2018 bude zahájen v pondělí 25. června 2018.

prostor Galerie hlavního města Prahy. V  rámci komentované 
prohlídky si prohlédneme zámecké interiéry i zahradu. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:15 u pokladny zámku. 
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zámku 
40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 
LETNÍ 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 14:00 u kaple sv. Rocha v Olšanské 
ulici. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
Z POHOŘELCE PŘES PETŘÍN DO KINSKÉHO ZAHRADY.   Na vy-
cházce se seznámíme s jedním z nejstarších osídlených míst 
dnešní Prahy -  Pohořelcem. Během našeho putování do zahrady 
Kinských si budeme vychutnávat jedinečné výhledy na město. 
Na jedné straně se tulí domky k hradbě Strahovského kláštera 
a na druhé straně se nacházejí rozložité paláce s podloubím.  
Prolíná se zde historie se současností a upravená vyhlídka u so-
chy Panny Marie z exilu poskytuje jedinečný pohled na Prahu, 
rozloženou v širokém zvlněném terénu. Na Příkladu technických 
památek na vrcholu Petřína si připomeneme rozvoj průmyslu 
a celkový rozmach národního a společenského života v českých 
zemích koncem 19. století. Začátek akce ve 14:00 na zastáv-
ce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve  směru z  centra). 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. 
Josefina Jelínková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V ČERVNU 2018

23. 6. / SO

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

24. 6. / NE

Z POHOŘELCE NA MALEBNÝ NOVÝ SVĚT.   Pojďte s námi obje-
vovat malebná zákoutí Nového světa na pražských Hradčanech! 
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WEB ČESKOSLOVENSKO

V roce 2018 slavíme 100. výročí založení Československé repub-
liky. Na stránkách www.prague.eu/cs/ceskoslovensko vám 
přinášíme informace o akcích, které se k tomuto výročí v Praze 
konají. Najdete zde i zajímavosti o vzniku republiky a stručné 
profily nejdůležitějších osobností, které se o něj zasloužily. Mů-
žete si zde také stáhnout speciální katalog Praha:1918-1992 
nebo doprovodnou brožuru Praha:1918-2018. 

CYKLOHRÁČEK 

Cyklohráček letos vyjel do své 5. sezóny a akcí v okolí jeho trati se 
to jen hemží. Na začátku června můžete vyrazit na festival Okoř 
se šťávou, který se koná v podhradí zříceniny hradu v sobotu 2. 6. 
Od stejného dne zahajuje svou sezónu Muzeum studené války 
a protivzdušné obrany v Drnově, které se nachází nedaleko sta-
nice Podlešín. O víkendu 15. - 16. 6. se v královském městě Slaný 
koná každoroční akce pivních slavností Slánský tuplák. O týden 
později, tj. v sobotu 23. 6. můžete s výletním vlakem vyrazit do 
areálu zámku v Kolči, kde se chystá další ročník Medové poutě. 
A nakonec již tradičně poslední sobotu v měsíci, tentokrát 30. 6., 
vyrazí odpolední Cyklohráček až k Železničnímu muzeu Zlonice. 
O všech akcích se dozvíte také na novém facebookovém profilu 
Cyklohráčku - www.facebook.com/cyklohracek.
www.cyklohracek.cz

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ  
CENTRUM MŮSTEK
Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 - Staré Město 

  denně 9:00 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město

  denně 9:00 - 19:00

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

  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

PRAŽSKÉ VINICE 2018

Hlavní město Praha vás zve 9. a 10. června 2018 na putování 
městskými i soukromými vinicemi, které již podruhé otevírají 
své brány veřejnosti. Seznamte se s jejich historií i současností 
a objevte kouzlo těchto pozapomenutých koutů Prahy!!  
Poznejte autenticitu a výjimečnost vín z pražských vinic. Jedi-
nečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou 
památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístup-
nými, navíc poskytnou nevšední výhledy na město. Budou se 
konat komentované vycházky a prezentace jednotlivých praž-
ských vinic a jejich produkce. Více informací najdete na www.
prague.eu/cs/vinice nebo v nové speciální brožuře Pražské 
vinice 2018, kterou si můžete zdarma stáhnout na webu nebo 
vyzvednout na jednom z turistických informačních centrech 
Prague City Tourism, případně v budově centrály PCT na Ar-
besově náměstí. 
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