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

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

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

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

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

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

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

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

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

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

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

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

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

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

Heraldika PP.indd   2 16. 12. 2016   20:09:53
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Milí čtenáři, 

zřejmě nám pomalu, ale jistě, mizí 
některá z  ročních období. Ze zimy 
rovnou do léta a naopak. Jen doufám, 
že se v brzké době nedočkáme palem 

kolem cest a velbloudů v ulicích. Naproti tomu melouny 
na našich zahrádkách v létě potěší. 
Vraťme se ale ke kulturnímu dění v Praze i dalších 
regionech, které i přes prázdninové měsíce neutuchá.
Festival barokní hudby Letní slavnosti staré hudby se 
v letošním roce zaměřil na hudbu Středomoří a poslech-
nout si skladby italského středověku, Orientu a písně 
zpod Vesuvu je myslím to pravé ořechové pro horké letní 
dny. Podrobný program najdete v rubrice Koncerty.
V letních měsících nezahálí ani Národní muzeum, které 
v rámci oslav 200. výročí založení pořádá zajímavé akce. 
Smetanu na Vltavě v Českém muzeu hudby nebo Piknik 
z Nového světa u letohrádku Amerika lze zažít během 
července. Více v rubrice Muzea.
V červencovém vydání najdete i pozvánky do našich 
regionů a určitě je z čeho vybírat.
Přeji všem našim čtenářům příjemnou dovolenou in-
spirovanou kulturními zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  PRVNÍ DÁMA ZE ŽIŽKOVA (85 let)

Žena pevných zásad a neomylného instinktu, první manžel-
ka prezidenta Václava Havla Olga, se narodila 11. července 
1933 v Praze. Její noblesa, přímost a neutuchající zájem 
o druhé jí přinesly velkou oblibu u českého národa.

Vyrůstala v proletářském prostředí v mnohačetné domácnosti 
a od dětství neměla lehký život. Po absolvování měšťanské 
školy se vyučila v Baťově továrně, kde se jí stal vážný úraz. I přes 
nepřízeň osudu si dokázala najít čas na návštěvu knihoven a se 
svojí matkou pravidelně navštěvovaly divadelní i filmová před-
stavení. Získala celoživotní silný vztah k literatuře, absolvovala 
herecké kurzy a hrála ochotnické divadlo. S Václavem Havlem se 
seznámila počátkem 50. let, a i přes rozdílnost povah a původu 

se sblížili a byli si navzájem velkou životní oporou. Olga se velmi 
dobře zorientovala v pražském intelektuálním prostředí a po 
roce 1968 se aktivně zapojila do disidentského hnutí. Mezi prv-
ními podepsala Chartu 77 a stala se spoluzakladatelkou Výboru 
na obranu nespravedlivě stíhaných. Dobu izolace v 70. letech 
manželé Havlovi prožili na své chalupě v Hrádečku, která byla 
jejich útočištěm a místem setkání mnoha významných osob-
ností tehdejšího disentu. Po listopadu 1989 se stala po volbě 
Václava Havla prezidentem první dámou ve svobodném Čes-
koslovensku. V této roli se zpočátku moc necítila, ale postupně 
si našla svoje uplatnění v charitě a založila dodnes fungující 
organizaci Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Zhoubná 
nemoc ukončila předčasně její život. Zemřela 27. ledna 1996 
a stovky lidí vzdaly hold této neobyčejné ženě, jejímž krédem 
bylo, že člověk má dělat to, nač má sílu.

Alice Braborcová

 MÍSTO MEDICÍNY HERECTVÍ (95 let)

Umíte si představit, že by oblíbená česká pohádka Pyšná 
princezna měla jiného představitele krále Miroslava? A při-
tom chybělo málo a Vladimír Ráž se mohl stát lékařem. Naše 
filmografie i česká divadla by tak nejspíš přišly o charisma-
tického a skvělého herce. 

Vladimír Ráž se narodil 1. července 1923 v Nejdku u Karlo-
vých Varů. Snil o studiu medicíny, ale když nacisté v roce 1942 
zavřeli vysoké školy, musel hledat jiné uplatnění. Začal tedy 
studovat na dramatickém oddělení pražské konzervatoře. První 
angažmá získal v Realistickém divadle, od roku 1954 byl členem 
Národního divadla. Postupně se od milovníků propracoval až 
k charakterním postavám. Filmovat začal už během studií, a tak 
po čase přišla Pyšná princezna a s ní Alena Vránová. Přeskočila 
jiskra a byla z toho láska – jenže to mělo háček, oba totiž nosili 
snubní prstýnky a Ráž už měl syna. Zrodil se skandál, který byl 

řešen na nejvyšší politické úrovni, protože to bylo během tu-
hých padesátých let. Naštěstí to oba zamilovaní přestáli a mohli 
se vzít. Jenže pohádka se nekonala – přestože měli společ-
ně dceru Markétu, jejich soužití nakonec skončilo rozvodem. 
Charismatický herec se pak oženil ještě jednou a stal se otcem 
další dcery. Vladimír Ráž se kromě pohádek a mnoha filmů 
objevil v bezpočtu televizních inscenací a v několika seriálech, 
například v seriálu Hříšní lidé města pražského nebo Sňatky 
z rozumu. Jeho kultivovaný projev se uplatnil i v dabingu, kde 
dodnes jeho hlasem promlouvá Lex Barker jako Old Shatterhand 
v nezapomenutelných mayovkách. Ještě tři dny před svou smrtí 
točil televizní seriál Zdivočelá země. Představitel krále Miroslava 
odešel do hereckého nebe 4. července 2000. 

Marcela Kohoutová
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Vladimír Ráž s Marií Tomášovou v inscenaci Dnes ještě zapadá slunce nad 
Atlantidou z roku 1965 
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3. 7. 1938 (80 let)
Do provozu byl uveden pražský pouliční rozhlas, který 
sehrál významnou roli v rámci Pražského povstání na 
sklonku druhé světové války. Před polednem 5. května 
1945 hlásal: „Českoslovenští občané: Hitlerovo Německo je 
rozdrceno. Třetí říše přestala existovat! Pryč s válkou!“

3. 7. 1948 (70 let)
Staroměstský orloj byl v červenci 1948 znovu uveden do 
provozu po velkém úsilí zejména bratří Veseckých poté, co 
byl během Pražského povstání v posledních dnech druhé 
světové války těžce poškozen. Orloj je poprvé doložen 
v listině z 9. 10. 1410. Hodiny na věži jsou zmiňovány již 
roku 1402.

5. 7. 1908 (110 let)
Národní technické muzeum bylo založeno 5. 7. 1908 
jako Technické muzeum Království českého. Své první ex-
pozice otevřelo 28. 9. 1910 ve Schwarzenberském paláci na 
Hradčanském náměstí. Dnes sídlí NTM v budově na Letné, 
postavené v letech 1938 až 1941 dle návrhu architekta 
Milana Babušky.

7. 7. 1938 (80 let)
Mimořádný muzikant, vynikající sbormistr a hudební re-
žisér Pavel Kühn se narodil 7. 7. 1938 v Praze (zemř. 5. 1. 
2003). V roce 1959 založil Kühnův smíšený sbor, významné 
pražské hudebního těleso, které vzniklo přidáním muž-
ských hlasů k původně komornímu ženskému sboru. 

9. 7. 1578 (440 let)
Ferdinand II. Habsburský, císař římský, král český, 
uherský a chorvatský, markrabě moravský, arcivévoda ra-
kouský a vévoda štýrský, se narodil 9. 7. 1578 ve Štýrském 
Hradci (zemř. 15. 2. 1637 ve Vídni). Českým zemím vládl 
1619–1637, jeho korunovace byla v Praze již 29. 6. 1617.

863
(1155 let)

Cyril a Metoděj
5. 7. 863

přišli na Velkou 
Moravu

1773
(245 let)

Josef Jungmann
* 16. 7. 1773

† 14. 11. 1847
český jazykovědec, 

slovníkář, spisovatel 
a překladatel

1828
(190 let)

Quido Mánes
* 17. 7. 1828
† 5. 8. 1880

český malíř doby 
romantismu 
a realismu

  NORMALIZACE MU VZALA VŠE (105 let)

Dnes bychom vám chtěli připomenout osobnost Oty Ornesta, 
legendárního režiséra, dramaturga, překladatele a dlouho-
letého ředitele Městských divadel pražských. To, co vykonal 
pro tuzemské divadlo, se už dávno zapsalo zlatým písmem 
do jeho dějin.

Ota Ornest se narodil 6. července 1913 v Kutné Hoře do rodiny 
obchodníka Eduarda Ohrensteina. Jeho mladšími bratry byli 
básník Jiří Orten a herec Zdeněk Ornest. Vyučil se nejprve knih-
kupcem, pak studoval herectví na Státní konzervatoři. Vystřídal 
několik scén, ale v roce 1939 odešel do Velké Británie, kde půso-
bil v redakci československého vysílání BBC. Po válce nastoupil 
do pražského Realistického divadla a v letech 1950–1972 vedl 
tzv. zlatou éru Městských divadel pražských. Postupně se začal 

vymezovat vůči dogmatickému směřování KSČ a stal se stou-
pencem demokratizačního procesu. Po srpnu 1968 byl s ná-
stupem normalizace postupně odvolán ze všech funkcí, které 
zastával. Byl vyhozen z DAMU, kde učil, a nakonec musel odejít 
i z divadla. V roce 1977 byl Ornest zatčen a v procesu s V. Havlem 
a F. Pavlíčkem byl odsouzen na tři a půl roku nepodmíněně. 
Aby se dostal z vězení o něco dřív, tak si musel veřejně posypat 
hlavu popelem. Po propuštění pracoval jako redaktor Židovské 
ročenky a Věstníku rady židovských náboženských obcí. Teprve 
po pádu režimu se mohl naplno vrátit ke své milované práci v di-
vadle. V závěru života se také podílel na vzniku Divadla Ungelt. 
Z manželství s herečkou Jarmilou Smejkalovou měl Ornest syna 
Jiřího – herce a režiséra. Z dalšího manželství měl dceru Hanu 
a byl také otcem moderátorky Ester Janečkové. Jeden z našich 
nejslavnějších režisérů zemřel 4. srpna 2002 v Praze. 

Drahomíra Samková
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  PODZEMNÍ DRÁHA (120 let)

Dějiny podzemky v Praze, dnešního metra, začínají na sklon-
ku 19. století. Zřejmě prvním návrhem byla iniciativa zná-
mého pražského obchodníka Ladislava Rotta z roku 1898. 

Jeho návrh obsahoval dvě linky ve směrech Karlín – Podolí a Malá 
Strana – Vinohrady. Další zajímavý projekt pochází z rukou Vladi-
míra Lista a Bohumila Belady z roku 1926, který počítal se stavbou 
čtyř podzemních tratí. Jeden z projektů ze 30. let. 20. století se 
dočkal i zahájení realizace, tu však zhatila 2. světová válka. Ke 
stavbě nového páteřního kolejového systému došlo až v 60. letech 

minulého století, nejprve se počítalo s podpovrchovou tramvají, 
nakonec však došlo na stavbu tzv. těžkého metra ruského typu. 
9. května 1974 byl zahájen provoz na první části linky C mezi 
Florencí (tehdy Sokolovská) a Kačerovem. Do dnešních dnů došlo 

k prodloužení linky C, vybudování linek A a B a Pražané očekávají 
zahájení stavby linky D, která by spojila jih Prahy (Libuš, Písnice) 
s centrem. Její další trasování k Náměstí Republiky, či východním 
směrem na Žižkov, je předmětem dalekosáhlých debat. Plánů za 
120 let bylo mnoho a málokterý se podařilo realizovat. To zásadní 
se ale povedlo, metro v Praze jezdí!

Pavel Edvard Vančura

  POSLEDNÍ STŘET TŘICETILETÉ VÁLKY 
(370 let)

Švédské obležení Prahy začalo 25. 7. 1648 a už o den později 
se armádě generála Jana Kryštofa Königsmarcka podařilo 
obsadit Malou Stranu a Pražský hrad. Stalo se tak díky zradě 
císařského důstojníka Arnošta z Ottowaldu, který přeběhl 
ke Švédům.  

Po neúspěšném obléhání Brna Švédové ustoupili od tažení na 
Vídeň a začali stahovat svá vojska do Švédska. Zadostiučiněním za 
nezdar tažení se měla stát Praha, která nabízela bohatou válečnou 

kořist. Arnošt z Ottowaldu dal Švédům „klíč ku Praze“, když je 
nechal vniknut utajovanou stezkou do města, nejprve na Malou 
Stranu a odtud již bez větších potíží na Pražský hrad. Švédští 

žoldnéři začali ihned s rabováním. Odvezli si 12 milionů zlatých 
a nádavkem 80 osobností kvůli výkupnému. Sbírky Pražského hra-
du nevyčíslitelné hodnoty nashromážděné Rudolfem II. (rukopisy, 
obrazy italských a vlámských mistrů, sochy) Königsmarck prohlásil 
za státní kořist. Řada z nich dodnes zdobí švédský královský palác.

-lgs-

Stanice metra C – Letňany

Stanice metra A – Nemocnice Motol
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Boje o Karlův most 1648, expozice v bludišti na Petříně
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12. 7. 1908 (110 let)
K 60. výročí Slovanského sjezdu (1848) se konal v Praze 
II. slovanský sjezd za účasti zástupců všech slovanských 
národů kromě Lužických Srbů. Cílem sjezdu bylo posilovat 
vědomí slovanské solidárnosti praktickým kulturním i hos-
podářským sbližováním. Sjezdu předsedal T. G. Masaryk.

16. 7. 1783 (235 let)
Byla zrušena městská stráž (tzv. městské vojsko), která 
hlídala pražské hradby, městské brány a radnice jednotli-
vých pražských měst. Její úkoly nově převzala státní policie. 
Tento krok byl jeden z několika aktů, jež vedly k utváření 
moderní policie na konci 18. století.

23. 7. 1503 (515 let)
Uherská, česká a římská královna, manželka Ferdinanda I. 
Anna Jagellonská, dcera Vladislava Jagellonského, se 
narodila 23. července 1503 v Budíně (zemř. 27. 1. 1547 
v Praze). Ferdinand I. nechal postavit na její počest rene-
sanční belvedér, tzv. Letohrádek královny Anny.

24. 7. 1933 (85 let) 
Výstavba pražského letiště na pláni zvané Dlouhá míle 
byla zahájena roku 1933. Konstrukce letiště vyprojekto-
vaná arch. Adolfem Benšem byla na Mezinárodní výstavě 
umění a techniky v Paříži v roce 1937 oceněna zlatou 
medailí. Samotný provoz byl zahájen 5. 4. 1937.

28. 7. 1578 (440 let)
Proti enormnímu nárůstu cen byl v červenci 1578 vydán 
drahotní řád pro pražská města, který zavedl kontrolu 
cen potravin a řemeslných výrobků. Přesto ceny stoupaly 
až do devadesátých let, kdy se ustálily na poměrně vysoké 
úrovni. Zdražovalo zejména víno a hovězí maso.

1883
(135 let)

Franz Kafka
* 3. 7. 1883
† 3. 6. 1924

český spisovatel 
židovského původu

1883
(135 let)

Josef Richard Marek
* 21. 7. 1883
† 19. 6. 1951

český kreslíř, grafik, 
ovlivnil vývoj české 

knižní grafiky

1903
(115 let)

Pomník Mistra 
Jana Husa
5. 7. 1903

položen základní kámen 
na Staroměstském 

náměstí

  KDE BRÁT A NEKRÁST? (270 let)

Marie Terezie byla pověstná reformami, jež měly zkvalitnit 
nejen školství a hospodářství, ale také zachovat celistvost 
habsburské monarchie. Územním ztrátám se proto třiadva-
cetiletá panovnice rozhodla čelit berním recesem, který měl 
zlepšit nejen stav armády.

Protože byla při rozhodování ve věcech finančních i vojenských 
odkázána na souhlas zemské šlechty a církve, bylo nutné zefek-
tivnit výběr daní způsobem, který by zároveň vedl k vybudování 

a udržení stálé armády o síle 108 000 mužů. Tento nelehký 
úkol připadl nejvlivnějšímu rádci Fridrichu Vilému Haugwitzovi, 
jenž měl vypracovat plán na odstranění závislosti panovnice 
na stavovských sněmech z hlediska financí a také získat po-
třebné prostředky na vybudování armády, která by ubránila 
celou habsburskou monarchii. Vojensky ochránit bylo přede-
vším nutné české země, kterým neustále hrozil vpád pruských 
vojsk. Proto 30. 7. 1748 vešla v platnost smlouva, tzv. decenální 
reces, která schvalovala nové stanovení výše daní na deset led 
dopředu. Čechy měly přispívat částkou 4,6 milionu, Morava 
1,5 milionu a Slezsko 245 tisíc zlatých. Díky prvnímu úspěchu 
centralizačních snah hraběte Haugwitze se ročně vydělalo o pět 
milionů zlatých více.

TreBl
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Uherská a česká královna Marie Terezie 
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rozhovor
  VE ŠVANDOVĚ DIVADLE BALÍ KUFRY, 
PŘIPRAVUJÍ HOSTOVÁNÍ V USA

Divadelníci mají o prázdninách většinou volno, ale ve Švan-
dově divadle budou mít letos i v červenci a v srpnu napilno. 
Připravují výjezd do Spojených Států a proběhne tu také 
rekonstrukce. Víc o tom prozradil ředitel Švandova divadla 
a režisér Daniel Hrbek.

Jak se vám povedlo, že budete koncem září hostovat ve 
Washingtonu a pak i v New Yorku? A hrát tam budete pro 
běžné americké publikum, na dobrých místech a ve výbor-
ně vybavených sálech s až 300 místy v hledišti?
Důvodem jsou naše předchozí úspěchy tam. Už v letech 2014 
a 2015 jsme hráli na off- Broadwayi, tedy vlastně se tak trochu 
vracíme na „místo činu“. Kontakty s  americkými divadelníky 
a producenty se snažím rozvíjet dlouhodobě a výsledkem je i náš 
letošní výjezd. Naše účinkování ve Washingtonu bude největší kul-
turní akcí spojenou s tamějšími oslavami ke stému výročí vzniku 
Československa. V New Yorku bude v době našeho hostování zase 
akce Václav Havel Day. Je skvělé, že máme příležitost předvést své 
inscenace a hry v tomto kontextu - ve chvíli, kdy bude pozornost 
části americké veřejnosti upřena na naši zem a kulturu. Je to velká 
příležitost a odpovědnost. 

Na čí pozvání do Států jedete a jaké inscenace tam představíte?
Do Washingtonu nás pozvala česká ambasáda, jmenovitě kulturní 
atašé Šárka Vamberová, Georgetown University a The Laboratory 
for Global Performance and Politics. Do New Yorku jedeme hrát 
na pozvání festivalu Rehearsal for Truth, který pořádá Václav 
Havel Library Foundation. Celkem odehrajeme osm představení 
tří inscenací, které máme i na domácím repertoáru – jde o tituly 
The Good And The True, Protest/Rest a Pankrác’ 45. V New Yorku 
spolupracujeme také na uvedení scénického čtení hry Natalie 
Kocábové Pohřeb až zítra v podání newyorských herců, který tu 
představíme pod názvem The Night Before The Funeral. 

Hrát budete v angličtině?
Ano, to je podmínka, pokud chcete hrát pro americké publikum 
a oslovit ho. I proto jsme hostování připravovali téměř rok. Začali 
jsme překladem her, na němž se podílel výtečný překladatel spiso-
vatele Jáchyma Topola Alex Zucker, hercům jsme zajistili jazykové 
zkoušky s americkým lektorem a rozjeli produkci.

Kdo z herců a hereček Švandova divadla do USA pojede?
Klára Cibulková, Robert Jašków, Eva Josefíková, Tomáš Pavelka, 
Marie Štípková, Andrea Buršová, Réka Derzsi, Jacob Erftemeijer 
a Tomáš Kořének. Z Londýna se k nim připojí herci Samuel Re-
ichlin a Isobel Pravda. A ansámbl doplní herci a studenti přímo 
z New Yorku. Část dekorace převážíme letecky, což je možné díky 
vstřícnosti dopravce, který nám dává partnerskou cenu, část si 
půjčíme přímo na místě. A některé drobné části scény se dokonce 
v USA vyrobí. 

Jak akci financujete? 
Americká strana nám poskytuje prostory a ubytování, stará se 
o propagaci, zvaní V.I.P. hostů a o další věci, za což jsme vděční. 
Část nákladů ale pokrýváme sami ze zvláštního fondu, který jsme 
vytvořili ze zlepšeného hospodářského výsledku divadla. Podali 
jsme také snad všechny žádosti o podporu z veřejných zdrojů, 
o  sponzorství jednáme i s  významnými českými firmami. Já 
osobně věřím, že akce s jednoznačným mezinárodním přesahem 
a symbolickým významem pro Českou republiku bude nakonec 
v  tomto významném a jubilejním roce podpořena i grantem 
Ministerstva kultury. 

A do toho budete o prázdninách Švandovo divadlo rekon-
struovat...
Ano, ve Velkém sále chystáme rekonstrukci jeviště a jevištní tech-
niky. A změny se dočká i fasáda Švandova divadla. Začátku sezóny 
se to ale nedotkne, ta začne pro nás i pro diváky jako každý rok 
opět začátkem září. 

připravila Magdalena Bičíková

Daniel Hrbek, režisér a ředitel Švandova divadla v Praze, foto © Alena Hrbková

Na cestu do USA se chystá Klára Cibulková (s fotem manžela Tomáše Pavelky), 
Andrea Buršová, Robert Jašków, Réka Derzsi i Eva Josefíková, foto © Jozef 
Hugo Čačko
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  OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ SLAVÍ 60 LET

Českokrumlovské Otáčivé hlediště čekají v letošním roce 
oslavy 60. výročí jeho vzniku. V roce 1958 se tu odehrála 
jako první pokus inscenace Weisenbornovy hry Ztracená 
tvář a od té doby „otáčko“ navštívilo téměř 3 miliony diváků. 
Pro letošní sezónu je v plánu 8 titulů, z nichž dva budou mít 
svou premiéru. 

První novinkou bude romantický horor Dracula, který pro Otá-
čivé hlediště adaptoval tandem Martin Glaser a Olga Šubrtová, 
kteří jsou podepsáni pod diváckými hity, jako jsou Robin Hood, 

Tři mušketýři, Dekameron nebo Ženy Jindřicha VIII. V režii Martina 
Glasera hlavní roli hraběte Draculy hraje Petr Halíček, pro kterého 
je to první zkušenost před Otáčivým hledištěm. „V roli Draculy se 
cítím dobře, mám rád horory. Sice jsem se toho prostoru bál, ale 

musím říct, že jsem se zorientoval v pohodě,“ pochvaluje si herec. 
Další letošní premiérou bude dobrodružná podívaná pro celou 
rodinu Ztracený svět. Kolem točny se bude pohybovat čtrnáct 
až osmimetrových dinosaurů, chybět nebude ani zpěv a tanec. 
V několika blocích bude uveden od června až do poloviny září.

Draculu vystřídá Dekameron, oblíbená komedie podle slavného 
díla renesančního básníka Giovanni Boccaccia. Komedie o lásce, 
žárlivosti, intrikánech a napálených, s nečekanými zvraty a pře-
kvapením bude na programu na přelomu června a července.

Hudební blok zahájí jedna z nejoblíbenějších oper Rusalka v režii 
Jiřího Heřmana a v hudebním nastudování Maria De Rose. Roli 
Vodníka alternuje Štefan Kocán, který je pravidelným hostem v Me-
tropolitní opeře New York. Rusalku vystřídá operní drama G. Verdiho 
Trubadúr, v jehož hlavních rolích účinkuje řada tuzemských i za-
hraničních pěveckých hvězd. Následuje taneční divadlo Valmont 
v choreografii a režii Libora Vaculíka. Titulní roli letos převezme 
světově proslulý tanečník, první sólista Národního divadla v Praze 
Alexandre Katsapov. Blok hudebních představení zakončí Janáčkovy 
Příhody lišky Bystroušky režírované duem SKUTR. 

Na konci sezóny se před točnu opět vrátí činoherní soubor s de-
tektivní komedií Pes baskervillský. V hlavní roli Sherlocka Hol-
mese se alternují Karel Roden a Pavel Oubram, inscenaci režíroval 
filmový režisér a scénárista Petr Zelenka. O Psa baskervillského 
projevila zájem Česká televize, která ho natočí a uvede na ČT 
Art. 60 let tohoto jedinečného fenoménu učinilo z plenérového 
divadla v zámeckém parku nejnavštěvovanější letní scénu u nás.

připravila Lenka Cimlová Ostrá

Otáčivé hlediště Český Krumlov

Romantický horor Dracula

Příhody lišky Bystroušky

Taneční divadlo Valmont
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  VIZIONÁŘ SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ

Zručnost a nadání měl již v rodě. Předci Reného Roubíčka pa-
třili k šikovným řemeslníkům a on sám se narodil s atributy 
tzv. zázračného dítěte. Oplýval dokonalou vizuální pamětí 
a absolutním hudebním sluchem. Sám chtěl být v raném 
mládí hudebníkem či malířem, nakonec se z něj stala ikona 
světového sklářského umění.

Otec moderního českého sklářství René Roubíček se narodil 
23. ledna 1922 v Praze. Vyrůstal v Nuselském údolí, jako žák re-
formní obecné školy se naučil hře na několik hudebních nástrojů. 

Brzy začal i kreslit a svá 
díla vystavil už jako 
desetiletý chlapec na 
přehlídce amatérských 
malířů. Jeho talentu si 
všiml i  tehdejší rektor 
malířské akademie 
Max Švabinský. Během 
války však byly vysoké 
školy zavřeny a jediná, 
která tenkrát neměla 
statut VŠ, byla Umě-
leckoprůmyslová škola. 
Další životní dráha byla 

formována studiem ve sklářském ateliéru Jaroslava Holečka, stát-
ní zkoušku složil u prof. Josefa Kaplického. Po studiích pracoval 
v několika sklářských firmách, od druhé poloviny 60. let byl na 
volné noze. Pedagogicky působil na Akademie výtvarných umě-

ní v Praze a na odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově. 
kde také střídavě žil. Jeho vizionářský pohled na práci se sklem 
okouzlil tři generace tvůrců z celého světa. Roubíčkovy instalace 
pro světové výstavy v Bruselu a Montrealu v letech 1958 a 1967 

se staly symbolem osvobození od přesně vymezeného tvaru a ex-
pandovaly do volného prostoru. Významné jsou i jeho návrhy 
pro karlovarskou sklárnu Moser, firmy Crystalex, Preciosa a další. 
Účastnil se mezinárodních sympozií ve Švýcarsku a Japonsku, 
přednášel ve Spojených státech amerických. Jeho žena Miluše 

Roubíčková Kytková byl rovněž významnou sklářskou umělkyní. 
V 60. letech se stal poručníkem budoucího designéra Bořka Šípka, 
který vyrůstal v jeho rodině poté, co osiřel. Byl aktivním umělcem 
do posledních chvil, odešel za zvuku svého milovaného klavíru 
29. dubna 2018.

Alice Braborcová

René Roubíček, A je dopito, 2011 

René Roubíček, Montrealské sloupy, 1966-2010

René Roubíček, Mísy II, z cyklu Kovárna andělů
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knižní tipy
  RAŠELINIŠTĚ
Susanne Janssonová

Kdysi dávno tu pochovávali oběti bohům a říká se, že lidé tady 
beze stop mizejí ještě dnes. Rašeliniště je opuštěná krajina s při-

krčenými borovicemi, lukami 
zahalenými v mlze a nepev-
nou, propadající se půdou. 
Právě sem přijíždí bioložka 
Nathalie, aby dokončila expe-
rimenty pro svou doktorskou 
práci o  zeminách. Nepřijíždí 
ovšem pouze kvůli výzkumu 
– její temná fascinace mokřa-
dy souvisí s traumatickým 
zážitkem z minulosti, který ji 
doposud děsí. Jednoho dne 
je v rašeliništi nalezen muž 

v bezvědomí, jemuž – podobně jako při prastarých rituálech 
s  lidskými oběťmi – někdo naplnil kapsy mincemi. Nathalie 
a policejní fotografka Maja Lindeová společně pronikají vrstva-
mi vzpomínek i rašelinných půd až k šokujícímu odhalení dávno 
ukrytých tajemství.
cena: 329 Kč
www.hostbrno.cz

  KNÍŽECÍ ŽIVOT
Karel Hvížďala
Rozhovor s Karlem Schwarzenbergem 

Po více než dvaceti letech vychází zrevidovaný a rozšířený rozhovor 
Karla Hvížďaly s knížetem Karlem Schwarzenbergem. Ten vzpomí-

ná na svoje předky či přátele, 
charakterizuje roli současné 
šlechty či se zaobírá aktuální 
politickou i společenskou scé-
nou. Kniha má v tomto vydání 
tři hlavní části: esej o Karlu 
Schwarzenbergovi Intimus 
evropských dějin, rozhovor 
s knížetem z doby, kdy ještě 
žil v  Rakousku, doplněný 
o  interview Karla Hvížďaly 
s Karlem Schwarzenbergem, 
který spolu vedli v dalších 

patnácti letech a třetí část obsahuje Stručné dějiny knížat ze 
Schwarzenbergu a prohlášení příslušníků české historické šlech-
ty z let 1938 a 1939.
cena: 259 Kč
www.knizniklub.cz

  LOVCI MAMUTŮ
Eduard Štorch, ilustroval Zdeněk Burian

Lovci mamutů vycházejí v podobě, v jaké je dosud čtenáři neměli 
možnost poznat. Kniha právem patří k tomu nejlepšímu z dobro-

družné literatury o pravě-
ku, a to i v evropském mě-
řítku. Eduard Štorch začal 
svou vizi pravěkého světa 
literárně zpracovávat před 
více než sto lety. Postupně 
ji rozvíjel, obohacoval, tvr-
dohlavě a odvážně ji bránil 
před kritiky a pochybovači. 
V roce 1937 ji vydal v po-
době, v jaké knihu Lovci 
mamutů známe dodnes. 
Ve spolupráci s malířem 
Zdeňkem Burianem pak po 

léta hledal výtvarnou tvář dobrodružného příběhu z pradávných 
dob naší země. Jubilejní třicáté vydání obsahuje text i původní 
ilustrace z roku 1937, kniha je obohacena zasvěceným doslovem, 
podrobným edičním komentářem, výtvarným doprovodem s do-
sud nepublikovanými návrhy obálek i knižně nepublikovanou 
kapitolou Lovci mamutů po pěti letech. 
cena: 329 Kč
www.albatrosmedia.cz

 MOJE ZAHRADNÍ KUCHAŘKA
kolektiv

Sklízíte na své zahrádce jablka, cukety, bylinky a další chutné 
plody, ale chybí vám ty správné sezónní recepty? Nechte se 

zlákat tradičními 
i neobvyklými re-
cepty. Vyzkoušejte 
pampeliškové želé, 
jahodové tiramisu, 
zmrzlinu z černého 
bezu. Nebo je libo ru-
kolovo-bramborová 
polévka, tymiánový 
quiche či kaštanové 
mousse? Od jara do 
zimy budete vědět, 
co si ze své sklizně 
dobrého připravit. 
Kromě toho vám 

kniha nabízí i informace o setbě, sklizni, skladování i zpracování 
ovoce a zeleniny a mnoho dalšího. 
cena: 369 Kč
www.albatrosmedia.cz

Kdysi dávno tu pochovávali oběti bohům a říká se,
že lidé tady beze stop mizejí ještě dnes. 

HOST

Naleznou duše pohřbené
v rašelině někdy klid?

Rašeliniště je opuštěná krajina s přikrče-
nými borovicemi, lukami zahalenými 
v mlze a nepevnou, propadající se půdou. 
Právě sem přijíždí bioložka Nathalie, aby 
dokončila experimenty pro svou doktor-
skou práci o zeminách. Nepřijíždí ovšem 
pouze kvůli výzkumu — její temná fascinace 
mokřady souvisí s traumatickým zážitkem 
z minulosti, který ji doposud děsí.

Jednoho dne je v rašeliništi nalezen 
muž v bezvědomí, jemuž — podobně jako 
při prastarých rituálech s lidskými oběťmi —
někdo naplnil kapsy mincemi. Nathalie 
a policejní fotografka Maja Lindeová spo-
lečně pronikají vrstvami vzpomínek i ra-
šelinných půd až k šokujícímu odhalení 
dávno ukrytých tajemství.

Susanne Janssonová

(nar. 1972) pochází ze švédského Åmål. 
Kvůli práci v reklamě se přestěhovala do 
Göteborgu a posléze zakotvila v New Yorku, 
kde studovala fotogra� i. Po návratu do 
Švédska pracovala jako fotografka na volné 
noze a zároveň se věnovala studiu žurna-
listiky. Nyní žije se svou rodinou v městeč-
ku Lerum. Rašeliniště je její první román.

Nová výrazná autorka, úžasné prostředí a kvalitní text —
to vše, spolu s nesnesitelným napětím, čtenáře snadno naláká. 

Cestičkami protkané mlhavé rašeliniště s nádechem
nadpřirozena je jednou z postav celého příběhu. 

Marjolein Schurinková

Debut Susanne Janssonové je starý dobrý thriller. Mlžné 
rašeliniště a okolní příroda zlověstně ožívají. Hranice mezi 

životem a smrtí, přírodou a člověkem, realitou a mýty je 
zachycena obrazy, které až berou dech. Na mokřady už se 

nikdy nebudu dívat stejně jako dřív.

Accent Magazin

329 Kč
isbn 978-80-7577-462-0
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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 ČERVENCI 2018

1. 7. / NE

KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU.   Odkud se vzal název nej-
staršího pražského ostrova? Povídání o historii i o nejvýznamněj-
ších památkách tohoto romantického místa. Začátek akce v 16:00 
u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ulice Říční a Všehrdova, 
Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána 
od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela 
Smrčinová

2. 7. / PO 

KRÁLOVSKÁ ZAHRADA ANEB ROZLOUČENÍ S  ADÓNISEM.   
Vycházka vás seznámí nejen s památkami umístěnými v areálu 
Královské zahrady, ale pokusí se vám přiblížit „duši“ zahrady 
tak, jak jí rozuměli naši předkové. Proč se v minulých staletích 
lidé uchylovali k řecké mytologii? Od kdy umísťujeme květiny 
do květináčů? Co bylo heslem zahradnického cechu? Začátek 
akce v 17:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě 
(nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 
120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová

7. 7. / SO

KLÁŠTER NA SLOVANECH.   Na vycházce si připomeneme boha-
tou historii kláštera s gotickými freskami, refektářem, Císařskou 
kaplí a kostelem Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patro-
nů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vstupem 

do objektu (z ulice Vyšehradská 49, Nové Město). Cena 120/80 Kč 
(%) +  na místě bude vybíráno vstupné do kláštera 60/40 Kč. 
JUDr. Hana Barešová

8. 7. / NE

KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM.   Na vycházce 
se vypravíme do Kunratického lesa k místu, kde stával Nový hrad, 
postavený králem Václavem IV. a povíme si něco o jeho historii. 
Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce v 10:00 u výstupu z metra C „Roz-
tyly“ (směr Kunratický les). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
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 vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

11. 7. / ST

MALOSTRANSKÝ HŘBITOV.   Komentovaná prohlídka unikátní 
smíchovské památky. Během vycházky se dozvíme o  historii 
Malostranského pohřebiště a o osobnostech, které zde odpo-
čívají. Projdeme se jedinečnou galerií funerální plastiky pod 
širým nebem. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 
před vstupní brankou na hřbitov z Plzeňské ulice. Cena 120/80 Kč 
(%). PhDr. Jarmila Škochová

14. 7. / SO

NORDIC WALKING: Z PŘEDNÍ KOPANINY PŘES STATENICE DO 
HOROMĚŘIC.   Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity 
v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede zá-
klad správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté 
chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. 
Vycházku následně začneme v Přední Kopanině, kde budeme 
objevovat kostel sv. Máří Magdaleny, který podle legendy zalo-
žila kněžna Ludmila. V nedalekém rozsáhlém lesním komplexu 
přijdeme na křižovatku cest k pomníku jako vzpomínce na sv. 
Juliánu. Přírodní lokalitou sejdeme do Statenic, vsi ležící v údolí 
Únětického potoka. Odtud budeme pokračovat do Horoměřic, 
obce připomínané jako majetek strahovského kláštera. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 
30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou 
v předprodeji! Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 312 
„Přední Kopanina“ (autobus odjíždí ze zastávky „Bořislavka“ v ulici 
Horoměřická). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
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. 
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MINULOST A SOUČASNOST PRAŽSKÉHO METRA.   Při prohlídce 
některých stanic pražského metra si připomeneme historii, ale 
i aktuální novinky na jednotlivých linkách nejvytíženějšího do-
pravního prostředku v Praze. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Pod-
mínkou účasti je tramvajenka nebo časová jízdenka 
na metro (90 minut). Začátek akce v 11:00 na stanici tramvaje 
č. 1, 2, 18, 20, 25, 26 „Hradčanská“ (ve směru do Dejvic). Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

22. 7. / NE

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 k zasvěcenému sběratelství užitého umění. 
Všechny tyto rodinné zájmy se pak promítly ve výzdobě vily. Až 
nahlédnete do reprezentativních prostor vily a projdete si její 
zahradou, pochopíte, o čem 19. století bylo. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vstupem do vily Lanna 
(V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Monika Švec Sybolová 
KOSTEL SV. KLIMENTA A  POŠTOVNÍ MUZEUM.   Prohlíd-
ka původně gotického kostela sv. Klimenta, který dnes slouží 
Starokatolické církvi a následně návštěva Poštovního muzea, 
sídlícího ve Vávrově domě, někdejším obydlí pražských mlynářů 
s nástěnnými malbami Josefa Navrátila. Začátek akce ve 14:00 
před vstupem do kostela sv. Klimenta (ulice Klimentská 18, Praha 
1, Nové Město). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
vstupné do Poštovního muzea 50/10 Kč. Alexandra Škrlandová

25. 7. / ST

VRTBOVSKÁ ZAHRADA.   Prohlídka jedné z nejkrásnějších ba-
rokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším 
bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními 
zahradami. POZOR! – omezený počet účastníků na  35  osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 
před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 70/60 Kč. 
Milada Racková

28. 7. / SO

V DOHLEDU KALICHU.   Vycházku začneme prohlídkou Husova 
sboru Církve československé od Pavla Janáka a pak se projdeme 
kolem vil v okolí, které jsou dílem vynikajících architektů – Jana 
Kotěry, Kamila Roškota, Františka Alberta Libry a dalších, ale 
i sochaře Ladislava Šalouna. Začátek akce v 10:00 před budovou 
Husova sboru v Dykově ulici 1. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stani-
slava Micková
PANENSKÉ BŘEŽANY.   Malá obec, kterou prošly velké dějiny, 
patřila původně benediktýnkám z kláštera u sv. Jiří na Pražském 
hradě. Horní zámek, který nechaly sestry vystavět na přelomu 17. 

15. 7. / NE

BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETO-
HRÁDKU.   Projdeme se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, 
uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna, 
Josefa Zascheho a dalších známých architektů. U Místodržitelské-
ho letohrádku si připomeneme slávu Stromovky. Řekneme si také 
něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků. Začátek akce v 10:00 
u Pelléovy vily, Pelléova ulice č. 10, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková
NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV.   Poznejte s námi největší židov-
ský hřbitov v České republice. Na pohřebišti otevřeném v roce 
1890 odpočívá řada známých a významných osobností, v čele 
s  Franzem Kafkou, ale nalezli bychom zde i  rodinné hrobky 
předních židovských rodin. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 před hlavní bránou na hřbitov z ulice Izraelské 
(nejbližší spoj stanice metra A „Želivského“). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Zuzana Pavlovská 

17. 7. / 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 
vycházek. Začátek akce v 17:00 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 

19. 7. / ČT

TROJSKÝ ZÁMEK.   Málokterá stavba ovlivnila zámeckou ar-
chitekturu v Čechách jako právě Troja. Je to zámek nebo vila 
římského typu? Jak vypadá apoteóza Habsburků v hlavním sále 
nebo kam byli shozeni Titáni, když nad nimi zvítězili olympští 
bohové? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na komentované pro-
hlídce této jedinečné stavby. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek 
akce v 16:00 u dolní brány do zámku (od Vltavy). Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 40 Kč/ 
za osobu. Mgr. Dana Kratochvílová

21. 7. / SO 

AKCE PRO DĚTI: LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA 
PRAŽSKÉHO.   Přijďte se seznámit se staroměstskými straši-
dly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo 
straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný 
„Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodce PCT)
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chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. 
Tentokrát budeme objevovat oboru Hvězda, která byla původně 
využívána nejen ke královské honitbě, ale i při slavnostních příle-
žitostech. Během své dlouhé a dramatické minulosti zažila období 
slávy a lesku, ale i krušné časy válek. Místo je spjato i s rokem 1620 
a bitvou na Bílé Hoře, která se konala jen pár kroků odtud. Z obory 
povede naše cesta sportovním areálem parku Ladronka ke Stra-
hovskému stadionu a dále na Petřín. Zapůjčení holí na místě 
po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze 
pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! 
Začátek akce v 10:00 na konečné zastávce tram. č. 1, 2 „Petřiny“. 
Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová 
CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM.   Všichni známe Týnský 
chrám - ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné 
z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací 
Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě doleh-
nout dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do chrámu ze Staroměst-
ského náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč. JUDr. Stanislav 
Antonín Marchal CSc.     

5. 8. / 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 vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána 
od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana 
Barešová

7. 8. / ÚT

UMĚNÍ NÁHROBKU 19. A 20. STOLETÍ NA VYŠEHRADSKÉM 
SLAVÍNĚ S NÁVŠTĚVOU HROBKY.   Kurátorka pro vzdělávání 
NG v Praze na procházce Slavínem představí umělecky zajímavé 
náhrobky našich předních slavných a někdy zapomenutých ve-
likánů. Představíme si sochařské dílo T. Seidana, J. V. Myslbeka, 
F. Bílka či O. Zoubka. Ukážeme si základní typologii a ikonografii 
náhrobků od novorenesance do současnosti. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:00 u vchodu do baziliky sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán 
příspěvek spolku Svatobor 30 Kč. Monika Švec Sybolová

a 18. století se stal hospodářským a správním centrem panství. 
V blízkosti zámku vznikla na začátku 18. století kaple sv. Anny a to 
podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple 
se dnes řadí mezi osmdesát unikátních staveb tohoto umělce. 
Výstavba nového reprezentačního sídla dolního zámku začala 
až za  nového majitele r. 1828. Po  vzniku protektorátu Čechy 
a Morava se horní zámek stal sídlem státního tajemníka K. H. 
Franka a v dolním zámku bydlel zastupující říšský protektor R. 
Heydrich se svojí rodinou. Po válce se horní zámek stal na dlouhou 
dobu domovem seniorů a od roku 2017 je zde umístěn Památník 
národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek 
akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zá-
mek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). 
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné 
do objektů 65 Kč. Marie Hátleová 

29. 7. / NE

AKCE PRO DĚTI: STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Děti se 
mohou těšit na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana 
krále. Prohlédnou si starodávné síně, sestoupí do hlubokého pod-
zemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na zá-
věr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou 
prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční 
věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem 
do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. 
Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)
HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ.   Poznejte s námi tuto městskou 
čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných 
památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, 
které se zde nacházejí, o  maloměstském rázu Nového světa 
a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka 
na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

31. 7. / ÚT

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA.   Vycházka za krásami raného baroka 
nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku 
a historii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek akce v 16:00 
na zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“. Cena 
120/80 Kč (%). Milada Racková

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V SRPNU 2018 

4. 8. / SO

NORDIC WALKING: OD LIBOCKÉ BRÁNY OBOROU HVĚZDA 
NA PETŘÍN.   Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity 
v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede zá-
klad správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté 
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a proč je nad sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 9:00 u Malostranské mostecké věže ze strany Mostecké 
ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

16. 8. / ČT

PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.   Po této pro-
cházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského 
hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám 
bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

18. 8. / SO

PO STOPÁCH CTIHODNÉ MARIE ELEKTY.   Vypravte se s námi 
po stopách řádu karmelitek, cestou, kudy kráčely v roce 1656 
pod vedením ctihodné Marie Elekty až k místu založení řádového 
kláštera. Čekají nás zastavení u kostela sv. Josefa, ve Vojanových 
sadech a nakonec návštěva kostela sv. Benedikta na Hradčanech. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vcho-
dem do kostela Panny Marie Vítězné (ul. Karmelitská 9, Praha 1). 
(POZOR!! Nutná tramvajenka nebo časová jízdenka - přejezd 

11. 8. / SO

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 v 9:00 před bočním vchodem do Rudolfina 
z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

12. 8. / NE

Z POHOŘELCE K MARIÁNSKÝM HRADBÁM.   Od Pohořelce se 
vydáme kolem barokních hradčanských hradeb, přes bývalý vo-
jenský hřbitov  a seznámíme se s místy donedávna zanedbanými. 
Toto historické území se v souvislosti se stavbou tunelu Blanka 
proměnilo v příjemnou oddechovou zónu. Začátek akce v 16:00 
na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra u po-
mníku J. Keplera a T. Brahe. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

14. 8. / ÚT

AKCE PRO DĚTI: ZA LEGENDAMI SVĚTCŮ NA KARLŮV MOST.   
Karlův most zná jistě každý Čech, ale víte děti, kteří světci jej již 
několik set let střeží? Ukážeme si, koho jednotlivé sochy předsta-
vují, a budeme si vyprávět legendy, které se k nim váží. Dozvíte se 
např., proč sv. Vítu leží u nohou lvi, co provedl František Serafinský, 
že ho otec vydědil, co se zdálo za zvláštní sen svaté Luitgardě 
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22. 8. / ST

OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO PETSCHKA.   Projdeme se 
oblastí Bubenče od krásné funkcionalistické stavby Richarda F. Pod-
zemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára i od dvo-
jice pražských německých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora 
Fürtha. Připomeneme si rodinu Petschků a řekneme si, kdo byl 
Vojtěch Lanna i co byla slavná krejčovská slavnost „Slamník“. Začá-
tek akce v 16:00 před budovou Skleněného paláce, nám. Svobody 
1/728, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

25. 8. / SO

AKCE PRO DĚTI: NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Prohlídka vy-
braných 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). PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 ve slavnost-
ním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. (průvodci PCT)
MINULOST A SOUČASNOST PRAŽSKÉHO METRA.   Opakování 
červencové vycházky! Při prohlídce některých stanic pražského 
metra si připomeneme historii, ale i aktuální novinky na jednot-
livých linkách nejvytíženějšího dopravního prostředku v Praze. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 

tramvají ze zastávky „Malostranská“ na zastávku „Pohořelec“.) 
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
20 Kč. Bc. Markéta Gausová Zörnerová 
PRAHOU PO STOPÁCH UDÁLOSTÍ ROKU 1968.   Obrodný proces 
v Československu roku 1968 vstoupil do historie pod označením 
Pražské jaro. Připomeneme si důležité události tohoto období, ale 
také místa a osobnosti, které jsou s rokem 1968 spojené. Začátek 
v 16:00 před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě 
(Vinohradská 12). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

19. 8. / NE

VRTBOVSKÁ ZAHRADA.   Prohlídka jedné z nejkrásnějších ba-
rokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším 
bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními 
zahradami. POZOR! – omezený počet účastníků na  35  osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 70/60 Kč. 
Milada Racková
NEBE NAD ĎÁBLICEMI.   Vstoupíme do areálu někdejšího kří-
žovnického zámečku v Ďáblicích, prohlédneme si interiér kaple 
Nejsvětější Trojice a sv. Václava, poté zamíříme na návštěvu do 
Ďáblické hvězdárny a na závěr vejdeme do areálu hřbitova Ďáblice. 
Začátek akce ve 13:30 na zastávce autobusu č. 103 „Ďáblice“ (směr 
od metra C „Ládví»). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné vstupné do hvězdárny 25 Kč. Alexandra Škrlandová
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4. 8. / SO Josefina Jelínková 
11. 8. / SO JUDr. Jiří Vytáček 
18. 8. / SO Helena Pavlíková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V ČERVENCI A V SRPNU 2018

21. 7. / SO

LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.   Přijď-
te se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z míst-
ních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se 
stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to 
bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šes-
ti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu 
(Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). (průvodce PCT)  

29. 7. / NE

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

14. 8. / ÚT

ZA LEGENDAMI SVĚTCŮ NA KARLŮV MOST.   Karlův most zná 
jistě každý Čech, ale víte děti, kteří světci jej již několik set let 
střeží? Ukážeme si, koho jednotlivé sochy představují, a budeme 
si vyprávět legendy, které se k nim váží. Dozvíte se např., proč 
sv. Vítu leží u nohou lvi, co provedl František Serafinský, že ho 
otec vydědil, co se zdálo za zvláštní sen svaté Luitgardě a proč je 
nad sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let (v dopro-
vodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 
u Malostranské mostecké věže ze strany Mostecké ulice. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

25. 8. / 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 

využít předprodeje vycházek. Podmínkou účasti je tramva-
jenka nebo časová jízdenka na metro (90 minut). Začátek 
akce v 11:00 na stanici tramvaje č. 1, 2, 18, 20, 25, 26 „Hradčan-
ská“ (ve směru do Dejvic). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava 
Nováková
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. V 15:00 prohlídka pro děti. V 15:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
ve 14:30, 16:00, 16:30 a v 17:00 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena 
prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

26. 8. / NE

MEZI TŘEMI NÁDRAŽÍMI ANEB HISTORIE VLAKOVÉ DOPRAVY 
V PRAZE.   Společně zavzpomínáme na již neexistující nádraží 
Těšnov a seznámíme se s okolnostmi provázejícími příjezd prvního 
vlaku na Masarykovo nádraží. A zdali víte, jak vzniknul název 
Hybernské ulice? Na závěr si budeme povídat o secesní budově 
nádraží hlavního a ukážeme zajímavé architektonické prvky této 
skvostné stavby, která po postupné rekonstrukci znovu ožívá. 
Začátek akce v 10:00 před budovou Muzea hlavního města Prahy 
Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
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. Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKY STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE V ČERVENCI A V SRPNU 2018

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Zavítáme 
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami 
a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé repre-
zentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komen-
tovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou 
z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč.

PROHLÍDKA V ČESKÉM JAZYCE / 20:00 / 250 KČ
21. 7. / SO Bc. Antonín Baloun
25. 8. / SO Bc. Antonín Baloun 

PROHLÍDKA V ANGLICKÉM JAZYCE /20:00 / 250 KČ
7. 7. / SO JUDr. Jiří Vytáček 
14. 7. / SO Helena Pavlíková / 
28. 7. / SO JUDr. Jiří Vytáček 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí

  denně 10:00 – 18:00 

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

  denně 8:00 - 20:00

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

  denně 8:00 - 22:00

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

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

NOVINKY

CYKLOHRÁČEK 

Pokud nevíte, kam o letních školních prázdninách vyrazit s dětmi 
ven, vydejte se na výlet speciálním vlakem Cyklohráček, kde si 
přijdou na své jak malí, tak i velcí cestovatelé. Každou sobotu, 
neděli a státní svátky Vás dvakrát denně sveze z Prahy až do 
středočeského města Slaný. V něm se v sobotu 14. 7. koná ka-
ždoroční Slánský okruh – závod historických vozidel, který po-
jedou vyznavači veteránismu již po deváté. Výletní vlak zavítá 
opět každou poslední sobotu v měsíci i do železničního muzea 
ve Zlonicích, tentokrát tedy 28. 7. a 25. 8. 2018. Vydat se však 
můžete i na další zajímavá místa v okolí trati, jakou jsou hrad Okoř, 
Zoopark Zájezd, Muzeum včelařství v Kolči či Muzeum studené 
války a protivzdušné obrany v Drnově.
O všech akcích se dozvíte také na novém facebookovém profilu 
Cyklohráčku - www.facebook.com/cyklohracek.
www.cyklohracek.cz

KURZ PRŮVODCE PRAHOU  
A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce 
o  průvodcovskou činnost kurzy profesní kvalifikace pro prů-
vodce Prahou a cestovního ruchu. Termíny kurzů: 11. 9. 2018 
– 7. 4. 2019 nebo 15. 9. 2018 – 19. 5. 2019. Přihlášky při-
jímáme do 4. září  2018 nebo do naplnění kapacity kurzu. Více 
informací na: www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/kurzy-
propruvodce/profil-absolventa
Kontakt: studijni@prague.eu

vycházek. Začátek akce v 15:00 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100  Kč. 
(průvodci PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-
li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí 
účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 
15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, 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 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 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 zdvojeného letního programu na měsíce červenec-
-srpen 2018 bude zahájen v pondělí 25. června 2018 v 9:03 
v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) 
v Praze. Předprodej na měsíc září 2018 bude zahájen v pondělí 
27. srpna 2018.

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

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

  denně 9:00 - 19:00

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

  denně 9:00 - 19:00
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