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Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

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

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr3.indd   4 20.07.18   12:07
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Milí čtenáři, 

léto zvolnilo naše obvyklé tempo 
a může se zdát, že čas plyne pomaleji.  
Vše je ovšem jen v  našich hlavách 
a stoickým klidem dnes oplývá málo-

kdo. Pokusit se o něj však můžeme všichni. Pokud k tomu 
přispěje i některá z doporučených kulturních akcí, je 
napůl vyhráno.
Mezinárodní varhanní festival, který se již tradičně ko-
ná v Bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském, je 
myslím dobrou volbou. V letošním roce si budete moci 
poslechnout umělce z Portugalska, Islandu nebo Dánska. 
Inspirativní záležitost.
Expozice v  nově otevřeném Museu skla v  barokním 
letohrádku Portheimka na Smíchově je věnována dílu 
předních osobností naší sklářské tvorby i začínajícím vý-
tvarníkům. V současnosti je obohacena o výstavu význam-
né americké umělkyně, a proto neváhejte s návštěvou.
V Botanické zahradě v Troji si můžete dopřát procházku 
mezi africkými sochami a užít si zbytek léta naladěni 
na exotickou kulturu. Vždyť z Afriky jsme vyšli, tak proč 
se tam alespoň na chvíli zase nevrátit.
Přeji vám klidné dny a příjemné zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  AUGUST SEDLÁČEK – CESTA DO HLUBIN 
NAŠÍ HISTORIE (175 let)

Český historik, heraldik, sfragistik (znaky pečetí) a genealog 
August Sedláček se narodil 28. 8. 1843 v Mladé Vožici v ro-
dině úředníka na statku. Když byl otec přeložen v roce 1850 
jako soudce okresního soudu do Počátek (čp. 12), dochodil 
tu August obecnou školu. 

Hlavní školu absolvoval v Jindřichově Hradci, pokračoval na gym-
náziu v Jihlavě a maturoval na Píseckém gymnáziu (1863). Poté 
studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1863–1867). 

Po studiích působil 
coby středoškolský 
profesor děje-
pisu v Litomyšli 
( 1 8 6 7 – 1 8 6 9 ) , 
Rychnově nad 
Kněžnou (1869–
1875) a Táboře 
( 1 8 7 5 – 1 8 9 9 ) . 
V roce 1899 odešel 
do penze a přestě-
hoval se do Písku, 
kde pracoval jako 
městský archivář. 
Dokladem toho, 
že již od mládí měl 

rád historickou topografii a kastelologii, je monografie Dějiny 
královského krajského města Písku nad Otavou (1911–1913), 
ale především patnáctidílný soubor Hrady, zámky a tvrze Krá-
lovství českého (1882–1927), jehož přípravě zasvětil více než 

20 let života. V archivech dohledal či objevil neuvěřitelné množ-
ství informací, které se staly základem pro mnohé badatele, 
kronikáře nebo nadšence. August Sedláček zemřel 15. ledna 

1926 v Písku v požehnaném věku 83 let a pohřben byl na dnes 
již bývalém píseckém hřbitově.
Pro mne bylo setkání s jeho dílem něčím neuvěřitelným. Zvláště 
když uvážím, že jsem tehdy ještě neměl možnost jeho 15svazko-
vé dílo vlastnit. Jen jsem si ho mohl občas vypůjčit od jednoho 
moudrého pána. Každý další díl byl zážitkem na cestě do dáv-

ných časů, jejichž příběhy se mi odehrávaly doslova před očima. 
Dodnes mi vytane na mysl řada míst, která jsem navštívil coby 
zříceniny, podobně jako hrad Potštejn, ale kresba, jakási roman-
tická hmotová rekonstrukce Adolfa a Karla Liebscherových, mi 
dávala možnost uvidět hrad Potštejn v době jeho největší slávy. 
August Sedláček je pro mne přesně tím odborníkem, který žil 
v dobách před internetem a vše, co napsal či zpracoval, musel 

poctivě „vysedět“ v archivech. Dodnes se setkávám s množstvím 
textových kompilátů, které vycházejí z jeho díla a které internet 
šíří jako poznatky objevné toho či onoho autora. Taková je už 
prostě doba. August Sedláček tu ale mohl být ještě dalších sto 
let a stále by měl o čem psát. Přesto i za to „málo“, díky Vám, 
pane Sedláčku.

Luděk Sládek

August Sedláček, Humoristické listy, ročník 1882, č. 42 

Hrady, zámky a tvrze Království českého – 15 svazků, 1931

Hrad Karlštejn

Hrad Potštejn

4  kalendárium
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1. 8. 1933 (85 let)
Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 
1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). 
Specializoval se na dějiny raného středověku ve střední 
a východní Evropě a na filozofii dějin. Je autorem koncepce 
mezinárodní výstavy „Střed Evropy kolem roku 1000“.

9. 8. 1833 (185 let)
Český historik, archivář, profesor na Univerzitě Karlově 
a akademik Československé akademie věd Václav 
Vojtíšek se narodil 9. srpna 1883 v Praze (zemř. 22. 8. 
1974). Ve svém díle se zaměřoval hlavně na pomocné 
vědy historické, zejména kodikologii a heraldiku. Dále se 
věnoval dějinám měst.

11. 8. 1613 (405 let)
Nařízení obcí pražských z počátku 17. století je zajíma-
vým svědectvím hygienických poměrů v české metropoli 
oné doby. Bylo nařízeno, aby „sousedé nechovali nečistých 
hovad, sviňského dobytka, smrdutých kozlů, nečistých 
psů, neboť taková hovádka sebou nesou nákazy z domu 
do domu“.

17. 8. 1503 (515 let)
Vzkvétající Menší Město (dnešní Malá Strana) bylo roku 
1503 postiženo požárem, při kterém bylo zničeno 60 domů 
v jeho východní části, domy byly nahrazeny novou pozdně 
gotickou zástavbou. Za necelých 40 let zničil obrovský 
požár celé dvě třetiny gotického Menšího Města pražského.

18. 8. 1658 (360 let)
Český spisovatel, historik a překladatel náboženské litera-
tury kněz Jan František Beckovský se narodil 18. srpna 
1658 v Německém Brodu (zemř. 26. 12. 1725). Pod titulem 
Poselkyně starých příběhův českých opravil některé ne-
přesnosti a chyby kroniky Václava Hájka z Libočan. 

1198
(820 let)

Přemysl Otakar I.
15. 8. 1198

korunován českým 
králem

1753
(265 let)

Josef Dobrovský
* 17. 8. 1753
† 6. 1. 1829

český jazykovědec 
a zakladatel slavistiky 

v českých zemích

1818
(200 let)

Václav Bolemír 
Nebeský

* 18. 8. 1818
† 17. 8. 1882

český obrozenecký 
básník

  DRUHÁ PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVA (190 let)

Od 1. 8. do 2. 9. 1828 proběhla ve Vusínovském domě v Mas-
né ulici v Praze druhá Česká výstava průmyslová, která prý 
vzbudila zvláště u cizinců velký ohlas. Byli překvapeni vyso-
kým stupněm dokonalosti českého průmyslu.

Průmyslová výroba v Čechách v  19. století nebyla utěšená, 
ale i přes nezdravé ekonomické poměry se rozvíjela a sílila. 
První Všeobecná průmyslová výstava se konala v roce 1791 

a téměř upadla v zapo-
mnění. Druhá výstava 
byla svým rozsahem 
nevelká, ale úspěšná. 
Současně probíhaly 
první snahy o založení 
spolku k  povzbuzení 
průmyslu v  Čechách, 
které jsou připisovány 
hraběti Josefu Diet-
richsteinovi. Příznivá 
situace nastala v roce 
1826, kdy se stal 
prezidentem guber-

nia Karel Chotek, jenž se postavil do čela snah o povznesení 
českého průmyslu. Bylo navrženo každoroční pořádání výstav 
za účelem posílení konkurenceschopnosti českých výrobců 
a renovace zastaralých výrobních metod. Do čela výstavního 
výboru byl nominován hrabě Josef Dietrichstein. Třetí zemská 

výstava průmyslová proběhla v roce 1829, která měla poprvé 
svoji porotu. Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách byla 
založena 1. března 1833 a jejím úkolem bylo podporovat nové 
formy podnikání pořádáním přednášek a výstav, organizováním 
kurzů pro učně a tovaryše, vydáváním knih a časopisů. 

-aba-

První průmyslová výstava se konala v areálu Klementina v Praze

Hrabě Karel Chotek (1783–1868)

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  ČESKÝ ESKYMÁK ESKYMO WELZL (150 let)

Když v sobě máte silnou touhu po opravdové svobodě 
a  k  tomu toulavé boty, tak rozhodně nemůžete prožít 
obyčejný život. Když Jan Eskymo Welzl v září 1948 umírá 
v Dawson City, kněz do knihy pohřbů do kolonky povolání 
napíše: průzkumník a vynálezce.

To by bylo ale málo. Krom jiného byl také dobrodruh, cestovatel, 
obchodník, lovec, zlatokop, vypravěč, snílek a možná i bloud. 

Narodil se v Zábřehu na 
Moravě 15. 8. 1868 a po 
vyučení zámečníkem ve 
Zvoli a smrti matky ho 
doma už nic nedrželo. 
Postupně se objevuje 
v  Americe, v  Austrálii 
a  koncem 19.  století 
putuje po Sibiři či Al-
jašce. Po ztroskotání 
lodi (1924) je zadržen 
úřady USA a vyhoštěn 
do Evropy. Z Hamburku 
si koresponduje s  Ru-
dolfem Těsnohlídkem, 
který z jeho dopisů se-

staví knihu Eskymo Welzl. V Československu se objevuje v roce 
1928, a dokonce se setkává s prezidentem Masarykem. Dostává 
se mu velké popularity díky vyprávění příběhů, které zachytí 

a knižně vydají Edvard Valenta a Bedřich Golombek, např. v kni-
ze Třicet let na zlatém severu. Doma ale nevydrží dlouho. Ani 
ne o rok po šedesátce vyráží opět na milovaný sever do Kanady. 

-liban- 

Jan Eskymo Welzl (1932)
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  INVAZE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY 
(50 let)

V úterý 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny došlo k prvnímu 
překročení státní hranice Československa vojsky Varšavské 
smlouvy, čímž byl fakticky ukončen demokratizační proces 
pražského jara. 

Ráno 21. srpna byla obsazena letiště včetně Ruzyně, pro zajištění 
transportu okupačních vojsk a jejich techniky. Naše armáda měla 
od iniciátorů akce rozkaz neklást odpor. Postupně se k obyvatel-

stvu začaly šířit zprávy o útoku jednotek Varšavské smlouvy. Čes-
koslovenský rozhlas odvysílal provolání Všemu lidu ČSSR a později 
i průběh masakru civilistů na Vinohradské třídě. Následně přešel 
do ilegality a postupně hlásila zprávy utajená studia po celé zemi. 
Podařilo se obnovit i televizní vysílání z improvizovaných studií, 

například z areálu ČKD Praha. Při vysílání se objevil slogan: „Jsme 
s vámi – buďte s námi!“ V ulicích našich měst se pohybovalo při-
bližně 6 000 tanků a obrněných vozů, následovaných pozemními 
jednotkami v odhadovaném počtu až 500 000 mužů. Invaze vedla 
k emigraci přibližně 100 000 lidí do konce roku 1969. Během 
prvního měsíce invaze přišlo o život 104 osob. Tak začal více než 
20 let trvající nechtěný pobyt sovětských vojsk na našem území.

Miroslav Foltýn

Hořící tank v pražských ulicích, srpen 1968

Demonstrace proti okupaci ČSSR v Helsinkách

6  kalendárium

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_lidov%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvac%C3%AD_dopis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Provol%C3%A1n%C3%AD_V%C5%A1emu_lidu_%C4%8CSSR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boj_o_rozhlas_(1968)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohradsk%C3%A1


fot
o ©

 Jo
se

f J
an

 Va
nč

ur
a

19. 8. 1873 (145 let)
Český malíř a profesor kreslení Ludvík Vacátko se narodil 
19. srpna 1873 v Simmeringu (zemř. 26. 11. 1956). Byl 
vynikajícím znalcem anatomie zvířat, nejraději maloval 
koně, zvěř a bitevní scény. Byl asistentem Luďka Marolda 
při tvorbě panoramatického obrazu Bitva u Lipan.

20. 8. 1878 (140 let)
Český prozaik, básník, překladatel, publicista a nakladatel 
kněz Jakub Deml se narodil 20. srpna 1878 v Tasově 
(zemř. 10. 2. 1961). Jeho dílo je považováno za předchůdce 
moderních literárních směrů, zejména surrealismu. Jeho 
tvorbu významně ovlivnilo přátelství s Otokarem Březinou.

22. 8. 1878 (140 let)
Český filosof, prozaik, básník a dramatik Ladislav Klíma 
se narodil 22. srpna 1878 v Domažlicích (zemř. 19. 4. 
1928). Mezi jeho nejznámější díla patří expresionistický 
román Utrpení knížete Sternenhocha z roku 1928. Jeden 
z jeho citátů zní: „Krása, toť destilovaná užitečnost!“

28. 8. 1918 (100 let)
Český výtvarník, animátor a režisér Václav Bedřich se na-
rodil 28. srpna 1918 v Příbrami (zemř. 7. 3. 2009). Režíroval 
slavnou znělku Večerníčku, nejstarší stále používanou 
televizní znělku vůbec. Z večerníčků režíroval např. Maxipsa 
Fíka, Zvířátka pana Krbce a Boba a Bobka. 

30. 8. 1518 (500 let)
Na shromáždění v Karolinu byla vyhlášena jednota 
Starého a Nového Města (pražského), tedy jejich 
spojení pod jedinou správou. Iniciátorem spojení a jejím 
prvním představitelem byl Jan Pašek z Vratu (1470-1533), 
představitel konzervativního prokatolického křídla české 
politiky.

1848
(170 let)

František Kmoch
* 1. 8. 1848

† 30. 4. 1912
český dirigent 

a skladatel dechové 
hudby

1948
(70 let)

Jan Palach
* 11. 8. 1948
† 19. 1. 1969

student, který se na 
protest proti okupaci  

ČSSR upálil 

1978
(40 let)

Pražské metro 
12. 8. 1978

zahájen pravidelný 
provoz na trase A

  EMILKA (45 let)

Legenda české železnice odchází na odpočinek. Elektrické 
jednotky řady 451 z let 1964–1968 a 452 z let 1972–1973 
definitivně mizí z kolejí. Tyto vlaky se staly ikonou pražské 
příměstské dopravy. 

Vlaky přezdívané Emilka, pantograf nebo panťák, nově také ža-
botlam představují nejstarší typy českých elektrických souprav 
pro kapacitní příměstskou osobní železniční dopravu. Ve své době 
znamenaly revoluci, oproti vlakům taženým lokomotivami měly 

značné zrychlení a odpadl též posun při změně směru jízdy. A byly 
vlastně i prvními nízkopodlažními vlaky. Dnes z vyrobených 62 
kusů jezdí pouze jedna na městské lince S41 z Prahy-Libně do 
Roztok u Prahy a má před sebou poslední kilometry. Původně 

se počítalo s výrobou až 180 jednotek. V roce 2010 převedly 
České dráhy jednu jednotku do svých muzejních sbírek v Depu 
historických vozidel Lužná. Čtyřvozová jednotka váží 184 tun, 
je dlouhá 95,29 m a pohání ji stejnosměrný motor s odporovou 
regulací výkonu. Maximální rychlost byla 100 km/h a nabízela 
300 míst k sezení a 380 k stání. Po roce 2000 je začaly nahrazovat 
nové elektrické jednotky řady 471, dnes marketingově nazývané 
CityElefant. S nadsázkou lze říct, že žábu nahradil slon.

Pavel Edvard Vančura

Souprava 451

Souprava 451
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  PAROL MÁ TAK STRAŠNĚ POTVORÁCKOU 
POVĚST, AŽ JE TO ZÁBAVNÉ
Rozhovor s Ondřejem Pavelkou, 
představitelem Parola ve hře Dobrý konec 
všechno spraví, která je uváděna na Letních 
shakespearovských slavnostech

Hrajete postavu Parola, což není zrovna výlupek ctnosti. 
V čem Vám Parolův charakter přišel nejzajímavější?
Říkáte, že není výlupek ctnosti? Vidíte, to je zajímavé. Postavy tak 
o něm hovoří a chovají se k němu tak, jak říkáte, že není výlupek 
ctnosti. Ale proč je potvora, to zatím nevím. Asi proto, že Shake-
spearovy postavy jsou vždy mnohoznačné, vrstevnaté, lomené, 
a proto jsou zajímavé. Parol má tak strašně potvoráckou pověst, 
až je to zábavné. Ale jak víme, pověst se nemusí slučovat s tím, 
jaký člověk doopravdy je.

Kromě hraní i režírujete. Nemáte občas tendenci do toho 
Janu Antonínovi Pitínskému mluvit? Nebo Vám slušnost 
a ostych nedají?
Je to pro mě opravdu velká radost, že mohu s panem režisérem 
pracovat, vždyť se známe již od Ochotnického kroužku, kde jsem 
viděl jeho skvělou inscenaci Matka. To bylo pro mě velké zjevení. 
Takže vím, že pan režisér je duše otevřená.

Je to vaše první zkušenost se Shakespearovskými slavnost-
mi, nebo už jste na této scéně v minulosti nějakou roli hrál?
Ten čas se opravdu zbláznil. Je to přesně 18 let, kdy jsem poprvé 
hrál na Slavnostech v inscenaci Zkrocení zlé ženy. Ta inscenace 

byla hlavně zajímavá tím, že parta kolem Petruchia, kterého jsem 
hrál, byli Češi a parta kolem Kateřiny byli Slováci. Jistě si dovedete 
představit, že to jazykově bylo velmi napínavé a neslo to s sebou 
i značnou dávku drzého humoru.

Navštěvujete Letní shakespearovské slavnosti i jako 
divák?
Naposledy jsem viděl od SKUTRu skvělý Sen noci svatojanský.

Hrajete v divadle, ve filmu i v televizních seriálech. Jsou 
to pro Vás rozdílné disciplíny, případně dáváte nějaké 
z nich přednost?
Když dlouho točím, jsem rád, když přijde nabídka z divadla, a je 
to i naopak.

V létě se všichni snažíme trochu vypnout. Kde a u čeho se 
nejlépe odreagujete Vy?
Kniha, víno, příroda...

Připravila Johana Turnerová

8  rozhovory
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  CHTĚL JSEM DNEŠNÍ USPĚCHANOU 
DOBU PŘENÉST DO ČASU GENTLEMANŮ
Rozhovor s Angelem Purgertem

Fotograf Angelo Purgert (1965) je držitelem mnoha mezi-
národních ocenění. Jeho snímek nazvaný Dáma s psíkem byl 
dokonce zařazen do stálé sbírky Národního muzea fotografie 
České republiky. On sám se ale nejvíce těší z pomoci dětem 
skrze své charitativní fotografické projekty. Jeden z nich – 
První republika se letos v květnu dočkal také speciálního 
knižního vydání, díky kterému můžete dětem pomoci i vy.

Co Vás přivedlo k foto-
grafování?
Tím prvním impulsem 
byl pravděpodobně můj 
táta, který fotografoval 
na legendární fotoaparát 
Flexart a neustále ho nosil 
u sebe. Když mi bylo asi 
jedenáct let, tak jsem si 
ho od něj půjčil a poprvé 
spatřil krásy tohoto světa 
za hledáčkem fotoaparátu. 

Jaké objekty nejraději fotografujete? 
Nejraději fotografuji objekty, které jsou architektonicky něčím zají-
mavé, což je například v Praze Staré a Nové Město. Snímky z těchto 
míst se objevily i v knize To nejlepší z Prahy, na které jsem se podílel 
fotograficky i koncepčně. Spousta uliček, kaváren a hotýlků z těchto 
historických čtvrtí, zejména z období secese, se momentálně na-
chází také v mé nově vydané knize První republika. 

Kniha fotografií První republika Vám vyšla koncem květ-
na. Jak tento projekt vznikal? 
Charitativní projekt První republika vznikal v letech 2009 až 2018 
a spolupracovalo na něm bez nároku na honorář bezmála 160 lidí 
včetně 60 partnerů. V rámci projektu bylo od roku 2010 pořádáno 
také 25 výstav u nás i v zahraničí. Díky výtěžku z těchto výstav 
jsme pak mohli finančně podpořit nejen onkologická oddělení 
dětských nemocnic, dětské domovy, kojenecké ústavy v Čechách, 
ale také ústav pro mentálně a fyzicky postižené děti ve Lvově 
a mnoho dalších. Některé fotografie rovněž získaly několik me-
zinárodních ocenění. Myslím, že je to skvělá odměna pro všechny, 
kdo se na projektu podíleli. Co se týče samotné publikace, tak 
kniha vyšla jak v běžné edici, tak i v luxusní limitované edici 100 
kusů, jež je ručně vázaná v pravé kůži. 

Proč jste si vybral právě období první republiky?
Nechci toho čtenářům mnoho prozrazovat, protože tato odpověď 
je i na zadní straně knihy, ale ve zkratce jsem chtěl tu dnešní 
konzumní a uspěchanou dobu přenést v retrospektivě do času 

gentlemanů, krásných účesů, make-upů a doplňků dam a také 
architektonického řemesla se smyslem pro detail, což se bohužel 
již v dnešní době téměř vytratilo.

První republika ale není Vaším jediným charitativním 
projektem...
První republika sice není mým jediným charitativním fotografic-
kým projektem, ale tím prvním ano. Po ní následovaly charitativní 
fotografické projekty Jiný svět a Portréty osobností. 

Berete fotoaparát do rukou i ve svém volném čase? 
Abych se přiznal, tak ve volném čase prakticky nefotím. To spíše 
fotí moje manželka. Ve chvílích volna se věnuji především své 
rodině a pak mám jako koníčka sportovní karate, kam dvakrát 
týdně docházím i se svou rodinou. Občas také relaxuji a hledám 
inspiraci v takovém polosrubu v trampské osadě u řeky Sázavy. 

Jaké jsou Vaše další fotografické aktivity?
Jsem majitelem Fotoškoly Angelo, která nabízí ucelený výukový 
program jak pro začínající, tak i pro pokročilé a profesionální fo-
tografy. Rovněž pro ně pořádáme jedno či více denní tematické 
fotoworkshopy. Právě minulý měsíc proběhl náš Fotoworkshop 
v Českém Švýcarsku na téma portrét, fashion, glamour a akt.

Tereza Blažková

Poslední snímek z celého projektu nazvaný Hollywood
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  YPSILONKA DIVÁKY BAVÍ JIŽ 55 LET

Tradiční pražská scéna Studio Ypsilon si letos připomene 
55 let od svého vzniku. Během divadelních prázdnin pro-
bíhají v  divadle opravy jevištní techniky a revitalizace 
diváckých prostor i zázemí. Do nové sezony vstoupí proto 
slavnostně, a tak trochu v novém kabátě. Oficiálně divadlo 
zahájí novou sezonu v pondělí 17. září 2018 ve 12.00 hu-
debně-tanečním programem v pasáži Olympic a slavit bude 
s diváky a hosty celý týden.

Ypsilonka už na počátku a za celou dobu své existence se stala 
nedílnou součástí české divadelní historie, a to jak svou poetikou, 
tak metodou kolektivní improvizace. Zúčastnila se různých diva-
delních festivalů a pravidelně vyjížděla do zahraničí. Za více než 
půl století vzniklo na stovky inscenací, improvizovaných večerů, 
happeningů  a dalších. Současně divadlem prošlo nesčetně výraz-
ných osobností, a i když už není možné se dnes setkat se všemi, 
některé jsou s ní téměř od počátku až dodnes. Vedle ředitele Jana 
Schmida, je takovou osobností například herečka Jana Synková 
nebo skladatel Miroslav Kořínek.
V rámci oslav bude na programu kmenová Prodaná nevěsta i ju-
bilejní 100. repríza Fausta a Markétky, po které je ještě plánovaná 
beseda s diváky a hosty, a to nejen o historii Ypsilonky, oslavách 
výročí, ale také o jejím dalším směřování i o směřování divadel 

či kultury obecně. Dále uvede Varieté Freda A., a to navíc jako 
partnerské představení televizního festivalu Zlatá Praha, který si 
současně letos připomíná rovněž 55 let existence. Do dramaturgie 
týdenních oslav divadlo zařadilo i jednu z nejnovějších inscenací 

Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi 
a týden zakončí komedií Hlava Medúzy, kterou má na repertoáru 
od roku 1996. U příležitosti výročí také ještě vyjdou dvě publikace. 
V červnu divadlo vydalo knihu Jana Schmida Improvizace, náhoda 
a jiné vyhlídky. V plánu je také příprava druhé, tentokrát obrazové, 
publikace s fotografiemi z inscenací z posledních pěti let. Titul 
by tak měl volně navazovat na Cestu Ypsilon aneb Od počátku 
k dnešku, která vyšla v roce 2014. Přijďte slavit s Ypsilonkou!

Za tým Ypsilonky poskytla informace Aneta Filipová

Inscenace Faust a Markétka
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  SOBÍ HORA
Karin Tidbecková

Magické povídky spojující svět severské mytologie a nadpřiroze-
na, jejichž autorka je považována za mimořádný objev na scéně 

světové fantasy. Pozoruhodná 
sbírka třinácti povídek, tak 
zvláštních, že je velmi obtíž-
né vypudit je z mysli. Zasahují 
do světa fantasy, magického 
realismu, science fiction 
i severských lidových pověstí 
s imaginárními bytostmi. 
Některé z těchto příběhů jsou 
značně znepokojivé, ale záro-
veň humorné a neuvěřitelně 
zvláštní. Výrazný autorský 
rukopis Karin Tidbeckové má 
schopnost vyvolat v nás inten-

zivní pocit odcizení vůči světu, o němž jsme se domnívali, že ho 
známe, a nasměrovat k trhlině v něm, z níž se může vynořovat 
leccos nepředstavitelného. 
cena: 229 Kč
www.albatrosmedia.cz

  NOVÝ TAJNÝ DENÍK HENDRIKA GROENA, 
85 LET
Hendrik Groen

Holandský stařík je zpět! Pokračování hořkosladkého románu, 
který se stal světovým bestsellerem. Členové klubu Staří-ale-ne-

-mrtví přivítali dva nováčky, 
aby zaplnili mezery, které 
zůstaly po Gritje a Eefje. 
Grietje Hendrik na uzavře-
ném oddělení pro pacienty 
trpící Alzheimerovou choro-
bou pravidelně navštěvuje, 
ona ho však nepoznává. Po 
těchto návštěvách Hendrik 
stále častěji přemítá o živo-
tě a smrti a myslí na svou 
milovanou Eefje, která mu 
velice chybí. „Láska má má-

lokdy šťastný konec,“ zaznamená si. Hendrik se ale nevzdává! 
Se svými akčními přáteli obnoví po několikaměsíční pauze svůj 
anarchistický klub a podniknou řadu bláznivých výletů. 
cena: 369 Kč
www.albatrosmedia.cz

  ZDRAVÍ JE V NAŠÍ HLAVĚ
Jarmila Mandžuková

Všeobecně se ví, že naše zdraví ovlivňuje životní styl, dědičnost 
a životní prostředí. Ale kromě těchto faktorů existuje velmi 

úzký vztah mezi zdravím 
a emocionálním stavem 
neboli psychikou člověka. 
Dlouhodobý stres, život 
pod tlakem a negativní 
emoce se odrážejí na 
našem zdravotním stavu. 
Uvádí se, že až 80 procent 
nemocí ovlivňuje naše psy-
chika. Často postačí změna 
postoje k tomu, aby člověk 
pocítil znatelnou úlevu i na 
fyzické úrovni. Kniha zná-
mé autorky a propagátorky 

zdravého životního stylu (Domácí lékař jinak, Bylinky – léčivá moc 
přírody) je návodem ke zdraví a vitalitě.
cena: 259 Kč
www.brana.cz

  BERTA A JAN HLEDAJÍ KEŠKY
Michal Tuháček

Dají se ještě dnes najít poklady? Jistěže ano, kolem nás jich jsou 
tisíce. Stačí jen stát se jejich nadšeným hledačem. Řeč je o celosvě-
tovém fenoménu – hře, která se nazývá geocaching – a u nás se jí 
po česku říká keškování neboli chytání kešek. Postačí vám k tomu 

i nejobyčejnější 
chytrý telefon 
nebo navigace 
s  funkcí GPS, 
dobré boty a chuť 
vyrazit ven za ni-
kdy nekončícím 
dobrodružstvím. 
Úspěchy v téhle 
hře totiž nelze 

jen tak vysedět v křesle obýváku, ty se musí poctivě vychodit 
na čerstvém vzduchu. Tato knížka všem zájemcům ukáže, jak 
se stát kačerem (tj. lovcem kešek), jak najít, ale i zamaskovat 
ukrytý poklad nebo jak se vyhnout obávaným mudlům. Ale hlav-
ně – nasměruje všechny lovce pokladů na ta nejatraktivnější 
místa v celé České republice, která stojí za návštěvu, ať už s GPS 
hledačkou nebo bez ní. A to vše s krásnými a veselými ilustracemi 
Petry Cífkové.
cena: 259 Kč
www.knizniklub.cz
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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 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 
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 vy-
šehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy 
i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomí-
náme 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

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 
a proč je nad sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
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22. 8. / ST

OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO PETSCHKA.   Projdeme 
se oblastí Bubenče od krásné funkcionalistické stavby Richarda 
F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára 
i od dvojice 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“. Začátek 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 

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

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 
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 Ďáb-
lice. 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 Škr-
landová 
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26 „Hradčanská“ (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 DO-
PRAVY 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 

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 
využít předprodeje vycházek. Podmínkou účasti je tram-
vajenka nebo časová jízdenka na  metro (90  minut). 
Začátek akce v 11:00 na stanici tramvaje č. 1, 2, 18, 20, 25, 

www.kampocesku.cz  pozvánka Prague City Tourism  15



PROHLÍDKA V ANGLICKÉM JAZYCE /20:00 / 250 KČ
4. 8. / SO Josefina Jelínková 
11. 8. / SO JUDr. Jiří Vytáček
18. 8.  / SO Helena Pavlíková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V SRPNU 2018

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 

vzniknul název Hybernské ulice? Na závěr si budeme povídat 
o secesní budově nádraží hlavního a ukážeme zajímavé ar-
chitektonické 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 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
25. 8. / SO Bc. Antonín Baloun 
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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 stře-
dočeského města Slaný. V něm se v sobotu 14. 7. koná každoroční 
Slánský okruh – závod historických vozidel, který pojedou vyzna-
vači 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 protivzduš-
né 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 průvodce 
Prahou a cestovního ruchu. Termíny kurzů: 11. 9. 2018 – 7. 4. 
2019 nebo 15. 9. 2018 – 19. 5. 2019. Přihlášky přijímáme 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

počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické 
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 po-
skytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům 
nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probí-
hajících 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 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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