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Milí čtenáři, 

vítám vás v nové kulturní sezoně, která 
pomalu, ale jistě začíná. Na snesitelné 
teploty si sice ještě zřejmě dlouho po-
čkáme, ale čekání si můžete zpříjemnit 

na některé z nadcházejících akcí.
Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha patří k stá-
licím podzimní kulturní nabídky a slibuje opět vrcholné 
hudební zážitky. Tipy na některé z koncertů a akcí najdete 
v rubrice Redakce zve a celý program v sekci Hudební 
festivaly.
Jedinečnou retrospektivu díla našeho nejvýznamnějšího 
malíře Františka Kupky připravila Národní galerie společně 
se zahraničními muzei a na jeho práce se můžete těšit 
od 7. září ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně. Vřele 
doporučuji.
K  závěru léta patří i vinobraní a speciálně vás pozvu 
tentokrát do Grébovky, která láká na atraktivní hudební 
a doprovodný program, který se ponese v duchu oslav 
100 let české státnosti. Burčák z vlastních vinic poteče 
proudem. Akce se koná 21. a 22. září.
Přeji příjemné babí léto.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  BROKOFF A KARLŮV MOST (330 let)

Ferdinand Maxmilián Brokoff se narodil 12. září 1688 do 
umělecké rodiny. Byl synem sochaře a řezbáře Jana Brokoffa 
a bratrem Michala Jana Josefa Brokoffa. Společně patřili 
k nejvýznamnějším představitelům vrcholného českého 
barokního sochařství.

Ferdinand pokračoval v  rodinné tradici a po vyučení v  dílně 
svého otce se prosadil jak v  Čechách, tak i v Evropě. Během 

svých cest se seznámil 
s rakouským architektem 
Johannem Bernhardem 
Fischerem z  Erlachu, se 
kterým spolupracoval na 
významných dílech pro 
Vídeň a slezskou Vratislav. 
U nás je znám především 
svými sousošími na Karlo-
vě mostě. Vytvořil ale také 
mariánský morový sloup 
na Hradčanském náměstí, 
náhrobky či sochy pro řadu 
pražských kostelů. Jeho 

tvorbu najdeme na zámku v Duchcově nebo Hoříně u Mělníka. 
Věnoval se také dřevořezbě a vytvořil cykly pro kostely sv. Haš-

tala a sv. Havla v Praze. Celý život zasvětil svému poslání sochaře 
a řezbáře. Zemřel bezdětný 8. 3. 1731 na souchotiny a pohřben byl 
u kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském. 

-aba-

Ferdinand Maxmilián Brokoff, Jan Vilímek
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  KLASIK ŠVABINSKÝ (145 let)

Profesor Maxmilian Theodor Jan Švabinský, český malíř 
a rytec, se narodil 17. září 1873 v Kroměříži. Stal se jedním 
z nejvýznamnějších českých umělců 20. století, jehož talent 
se projevil již v raném mládí.

Syn svobodné šestnáctileté matky vyrůstal v péči její rodiny a již 
od dětství snil o tom býti umělcem. V době studia na reálném 
gymnáziu v Kroměříži vystavoval své první kresby v oknech místní 
lékárny. V roce 1891 byl přijat na pražskou Akademii výtvarných 
umění a nastoupil do ateliéru Maxmiliána Pirnera, kde se brzo 
proslavil kvalitou a precizností své portrétní práce. Na jeho por-

trétech se můžeme setkat s mnoha významnými osobnostmi té 
doby. Mezi nejznámější obrazy patří Splynutí duší, Kulatý portrét, 
Chudý kraj, Kamélie, Rajky nebo Velká rodinná podobizna. Navrhl 
i několik ČS bankovek a poštovních známek. Je autorem návrhů 
tří vitrážových oken v katedrále sv. Víta. Švabinský byl dvakrát 
ženat, podruhé s ženou svého švagra, která se mu stala inspirací 
pro grafickou řadu Máj. Věnoval se také pedagogické činnosti a byl 

členem výtvarného 
spolku Mánes. Roku 
1918 se stal jedním 
ze zakládajících členů 
Sdružení českých gra-
fických umělců Hollar. 
Byl členem vídeňské-
ho spolku umělců 
Hagenbund nebo 
Société Nationale des 
Beaux-Arts v Paříži. 
Velkou měrou se po-
dílel na zviditelnění 

českého výtvarného umění v celé Evropě. V roce 1945 byl jmenován 
národním umělcem, stal se rytířem Řádu čestné legie a s Janem 
Preislerem, Antonínem Slavíčkem a Milošem Jiránkem patří k zakla-
datelům našeho moderního výtvarného umění 20. století. Zemřel 
v Praze 10. února 1962 a pochován byl na Vyšehradském hřbitově. 

Alice Braborcová 

Autor předlohy Max Švabinský

4  kalendárium
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1. 9. 1598 (420 let)
Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město 
roku 1598, kdy byla postavena i renesanční Hradčanská 
radnice. Poddanským městem byly již od 14. století a sa-
mostatným městem do roku 1784, kdy se za Josefa II. staly 
součástí sjednoceného Královského hlavního města Prahy.

3. 9. 1673 (345 let)
Císař Leopold I. položil základní kámen k dostavbě 
chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Dle pověsti tak učinil, 
protože kdo chrám dostaví, dokáže odvrátit turecké nebez-
pečí. To se dozvěděli i Turci a začali svolávat vojska. Leopold 
následně slíbené finance věnoval na posílení armády.

6. 9. 1843 (175 let)
Novinář, spisovatel, politik a autor sentimentálních 
politických písní Karel Tůma se narodil 6. září 1843 v Praze 
(zemř. 9. května 1917). Jeho první ženou, s níž měl čtyři 
syny, byla dcera F. L. Čelakovského. Celých 45 let byl redak-
torem Národních listů, kam psal politické úvodníky.

14. 9. 1873 (145 let)
Český fyzik prof. PhDr. Václav Felix se narodil 14. září 1873 
v Německém (Havlíčkově) Brodu (zemř. 19. února 1933). 
Byl profesorem obecné a technické fyziky na Císařské 
a královské české vysoké škole technické v Praze. Pro aka-
demický rok 1917–1918 byl zvolen jejím rektorem.

16. 9. 1858 (160 let)
Český divadelní režisér a výtvarník Gustav Schmoranz 
se narodil 16. září 1858 ve Slatiňanech (zemř. 21. prosince 
1930). Vystudoval architekturu. Od roku 1887 byl pro-
fesorem Umělecko-průmyslové školy v Praze, ředitelem 
Národního divadla v Praze byl v letech 1900 až 1922.

1723
Karel VI.
(295 let)

5. 9. 1723
slavnostně 

korunován na 
českého krále

1743
Josef Bohumír 

Mikan
(275 let)

* 3. 9. 1743
† 7. 8. 1814

český lékař a botanik

1763
František Josef 
ze Šternberka 

a Manderscheidu
(255 let)

* 4. 9. 1763
† 8. 4. 1830

český šlechtic

  SOLITÉR MEZI MALÍŘI (125 let)

Malíř Josef Matička se narodil 13. září 1893 v Tejnce u Prahy. 
Ve svém díle se snažil odrážet podstatu českého národa a slo-
žitost jeho osudů. Spolu s Josefem Ladou a Janem Zrzavým 
patří mezi „solitéry“ českého výtvarného umění, kteří svou 
tvorbou dokonale vybočují z dobových schémat.

Od dětství rád maloval, ale protože po maturitě v roce 1912 nebyl 
přijat na Akademii výtvarných umění, začal studovat na České 
vysoké škole technické. V roce 1919 se na přednáškách prof. V. V. 
Štecha na AVU seznámil s Annou Theinovou z litomyšlské židovské 

rodiny, se kterou se v roce 1923 vzali. Tuberkulóza páteře Josefovi 
znemožňovala výkon povolání, a když se v roce 1930 z nemoci 
zotavil, k architektuře se už nevrátil. Začal se plně věnovat ma-
lování. Ve 30. letech se stal členem Sdružení výtvarníků v Praze. 

Josefův výtvarný projev 
ovlivnily impresionismus 
a kubismus, ale od 40. 
let přichází s vlastním 
originálním pojetím 
vycházejícím z lidového 
umění. V září 1944 byla 
Anna deportována do 
internačního tábora 
Hagibor v Praze a odtud 
byla transportem AE2 
4. 2. 1945 převezena do 
terezínského ghetta pod 
číslem 255. Josef byl 
pardubickým gestapem 
také dopraven na Hagi-

bor. Válku oba přežili a přestěhovali se do Litomyšle, kde se Josef 
až do své smrti 7. 7. 1976 věnoval malování. Jeho posmrtnou 
masku odlil sochař Olbram Zoubek a také vytvořil sochu Múzy 
nad malířovým hrobem v Litomyšli.

Marcela Kohoutová 

Manželé Matičkovi před Průmyslovým palácem v Praze v roce 1929

Malý Josef se svojí babičkou

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  STAROMĚSTSKÉ PRIVILEGIUM (680 let)

Jedna z nejvýznamnějších pražských památek, Staroměstská 
radnice, byla založena na základě privilegia, které udělil 
král Jan Lucemburský 18. září 1338 obyvatelům Starého 
Města pražského. V privilegiu schválil koupi domu kupce 
Wolflina od Kamene, a tak položil pomyslný základní kámen 
budoucí stavby. 

Historickou budovu radnice tvoří komplex postupně slučovaných 
budov, původně románských staveb měšťanských domů, mezi 
kterými byly tzv. masné krámy a další obchody. Nejstarší z těchto 
domů byl nárožní věžový dům kupce Wolflina, přebudovaný na 

radniční věž. K severní straně domu byl na místě starších objektů 
koncem 14. století připojen trakt s gotickým podloubím a repre-
zentačním sálem v patře. Směrem západně od věže byly postupně 
připojovány a upravovány další domy. Ve 14. století byl v patře 
věže zřízen orloj s astronomickými hodinami, kalendářní deskou 
a průvodem apoštolů. Rozsáhlé úpravy přineslo 18. století, kdy 

se po spojení čtyř měst pražských (1784) stala radnice sídlem 
jednotné úřední správy města. Když 7. 5. 1945 radnici ostřelovali 
a zapálili nacisté, zcela zničeno bylo východní i severní křídlo 
a těžce poškozena byla také věž s orlojem a kaple. V přízemí byl 
zničen archiv hl. m. Prahy, knihovna i cenné historické sbírky. 
Dnes je nejcennější památkou radnice a středem všeho bývalého 
dění radní síň (též radní světnice) z druhé poloviny 15. století. 
Zajímavostí je renesanční trojdílné okno s nápisem Praga caput 
regni (Praha hlava království), vytvořené po roce 1526. 

-aba- 
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  PRAŽSKÁ DEFENESTRACE 1483 (535 let)

Pražskými nepokoji za vlády krále Vladislava Jagellonského 
vrcholí neshody kališníků a katolíků. Když Staroměstskou 
radnici ovládli katolíci a umírnění kališníci, tvrdá opatření 
počítají s vyvražděním či vyhnáním jejich odpůrců. Plán sta-
novil den odplaty na půlnoc z 24. na 25. září. Převrat však 
plánovali také kališníci, kteří stranu katolickou jen předešli.

Kališnickým radikálům postačila záminka, že katolíci chtějí pře-
kazit svatováclavské posvícení. Proto 24. září kolem osmé ranní 
vzali útokem Staroměstskou radnici. Zraněn byl jeden radní a také 
purkmistr Jan od Klobouků sudlicí na nohou. Když dělal mrtvého, 

kališníci jej vyhodili z okna, což také přežil. Na Novoměstské rad-
nici však byli konšelé pobiti a svrženi z oken. Jen jeden se spasil 
útěkem a další byli zajati. Na Malé Straně dva sousedé skončili ve 
vězení. Rozvášněný dav se poté vrhl na kláštery či Židy a 26. září 

obsadil Vyšehrad a Pražský hrad, aby je nenapadly jejich posádky. 
Odpoledne okolo páté se začalo v městech pražských popravovat. 
Převrat přispěl k omezení moci krále a zabránil obnovení před-
husitských poměrů. 

Josef Grof

Detail pohledu na Nové Město pražské

Pohled na Prahu, dřevoryt M. Wohlgemutha, 1493, výřez

6  kalendárium



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s 

19. 9. 1618 (400 let)
Benediktinský mnich Matouš Ferdinand Sobek 
z Bílenberka se narodil 19. září 1618 v Rajhradě (zemř. 
29. dubna 1675). Byl opatem u sv. Mikuláše na Starém 
Městě pražském, světícím biskupem pražským, prvním 
biskupem královéhradeckým (1659–1668) a arcibisku-
pem pražským (1668–1675). 

21. 9. 1943 (75 let)
Český herec, komik a bavič, básník a kreslíř Jiří Wimmer 
se narodil 21. září 1943 v Praze (zemř. 25. ledna 2001). 
Herec s přezdívkou „Klobouk“ byl mnohostranně nadaný, 
především komediálním směrem. Vytvořil komickou dvo-
jici s Karlem Černochem, s nímž vystupoval i v televizi.

22. 9. 1938 (80 let)
V ČSR se na protest proti ústupkům Německu uskutečnila 
generální stávka, jejímž výsledkem byl pád Hodžovy 
vlády a nastolení úřednické vlády vedené generálem 
Janem Syrovým (22. 9. – 30. 11.). Stal se tak 11. předse-
dou vlády Československa. Dvakrát byl ministrem národní 
obrany ČSR.

25. 9. 1868 (150 let)
Český básník, dramatik, překladatel, libretista a diva-
delní režisér Jaroslav Kvapil se narodil 25. září 1868 
v Chudenicích (zemř. 10. ledna 1950). Byl spoluzakla-
datelem pražského divadla Uranie (1898). Roku 1897 
uvedl v Národním divadle svou divadelní hru Princezna 
Pampeliška.

29. 9. 1843 (175 let)
Český lingvista a polyglot Čeněk Šercl se narodil 28. září 
1843 v Berouně (zemř. 4. prosince 1906). Pro své rozsáhlé 
znalosti evropských i asijských jazyků si již v mládí 
vysloužil přezdívku „český Mezzofanti“. Jeho hlavním 
oborem byl sanskrt, celkem ovšem ovládal 45 jazyků.

1913
Věra Ferbasová

(105 let)
* 21. 9. 1913
† 3. 8. 1976

česká komediální 
herečka

1918
Martin Růžek

(100 let)
* 23. 9. 1918

† 18. 12. 1995
český herec, člen 

činohry Národního 
divadla v Praze

1923
Luba Skořepová

(95 let)
* 21. 9. 1923

† 23. 12. 2016
česká herečka, členka 

činohry Národního 
divadla v Praze

  OBSAZENÍ PRAHY 1448 (570 let)

Ani po bratrovražedné bitvě u Lipan nezavládl v zemi klid. 
Malá, leč vlivná katolická menšina toužila po restituci cír-
kevního majetku rozchváceného v čase revoluce. Kališníci 
naopak trvali na dodržování basilejských ( jihlavských) 
kompaktát. 

Dlouhé roky bezvládí prodloužila smrt králů Zikmunda (1437), 
jeho nástupce Albrechta (1439) a nezletilost Ladislava „Pohrobka“. 
Vůdcem kališnických frakcí se stal Jiřík z Kunštátu a Poděbrad 
(23. 4. 1420 – 22. 3. 1471), který věděl, že Praha v rukou umír-
něných husitů Menharta z Hradce je problém. Kališnický sněm 
v Kutné Hoře ustavil „kališnickou jednotu“, do jejího čela zvolil 
24. 6. 1448 Jiříka a přijal usnesení zmocnit se Prahy. Když 1. září 
1448 stanulo 9 000 Jiříkových bojovníků u Běchovic a Počernic, 
radní Starého a Nového Města zpanikařili. V časných ranních ho-
dinách 3. září 1448 Jiřík klamným manévrem zaútočil na Prahu 

v prostoru Karlova. Hradby však prolomil nedaleko vyšehradské 
brány Špička, kde hlídali dva obránci. Samotnou bránu hlídalo 
asi 20 mužů. Během několika hodin byla Praha včetně Pražského 
hradu obsazena a Jiřík vjel triumfálně do města. Rabování sice 
zakázal, to ale nezabránilo pražské spodině vydrancovat pražské 
ghetto. Obsazení Prahy bylo jasným poselstvím Jiříka, budoucího 
zemského správce a českého krále.

Antonín Fridrich
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Mohutná brána Špička na Vyšehradě
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rozhovor
  RODAČKA Z OSTRAVY ŘEDITELKOU 
DIVADLA V PRAZE

Romana Goščíková – rodačka z Ostravy, absolventka herec-
tví na Pražské konzervatoři a divadelní vědy na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy a nejmladší ředitelka divadla – od 
června 2017 Divadla Radka Brzobohatého. Před jedenácti 
lety, kdy se stala ředitelkou zájezdového Divadla Různých 
Jmen, to znělo líp, ale pokud vím, ještě pořád to platí.

Jak herečka přijde k divadlu na Václavském náměstí? 
Po deseti letech budování a vedení zájezdového divadla jsem se 
potřebovala posunout dál, mít stálou scénu, kde se budeme moci 
profilovat a růst, nejen jezdit z místa na místo. Takže v době, kdy 
jsme v Divadle Radka Brzobohatého začali formou pronájmu hrát 
představení Stvoření světa – bez cenzury, jsem se již po něčem 
rozhlížela. Když mne pak paní Gregorová oslovila s nabídkou, slo-
vo dalo slovo a po roce dojednávání podmínek jsem od ní Divadlo 
Radka Brzobohatého koupila. Tedy značku, vybavení a inscenace, 
abych byla přesná. Prostory jsou v pronájmu.

Odvážné, investovat do něčeho tak nejistého jako je kul-
tura, navíc v Praze, kde jsou divadel desítky... Rozhodně 
je to výzva! A odvážnému štěstí přeje. Divadlo Různých 
Jmen se zaměřovalo převážně na zpracování klasických 
titulů, Divadlo Radka Brzobohatého zase na komedie, 
jaké máš plány teď Ty? 
Naším cílem je vytvořit divadlo typu londýnského West Endu či 
newyorské Broadwaye – divadlo, kde si na své přijde divák nároč-
nější, muzikálový i ten, který touží hlavně po zábavě. Pracovně také 
této nové tváři DRBu říkáme „divadlo fenoménů“, protože vybíráme 
něčím výjimečná díla české i světové dramaturgie (v české premi-
éře uvádíme nejlepší současnou britskou situační komedii Řádí 
jako tajfun), adaptace slavných filmů či románů (např. Orwellovo 
1984), osudů velkých osobností – (např. Freddie, skrze nesmrtelné 
hity kapely Queen živě hrané skupinou Queenie, vyprávějící životní 
příběh jedné z největších hudebních legend 20. století – Freddieho 
Mercuryho). V minulé sezóně jsme zavedli řadu „Přijďte na klasiku!“, 

v rámci které jednou měsíčně uvádíme kromě 1984 aneb Velký bratr 
Tě sleduje!, Maryšu, Petra a Lucii a teď v říjnu přibude Lakomec. 
Představení z této řady uvádíme i dopoledne pro školy, abychom si 
pěkně vychovali budoucího večerního diváka.

Jak bys hodnotila uplynulou sezónu a co nové ses naučila? 
Že to bude náročná sezóna, jsme věděli všichni, s některými útoky 
jsem, já naivní, úplně nepočítala, takže zde jsem se dost poučila, 
hlavně o lidech, ale ve výsledku myslím, že jsme vše zvládli na 
výbornou a že pět premiér mluví za vše. Mám prostě dobrý tým :-)

Máš čas ještě vůbec hrát?
Ano, to je to, co mne nabíjí a dává sílu i navzdory nelehkým situa-
cím. V minulé sezóně jsem nazkoušela tři novinky, včetně zpívání 
ve Freddiem, což byla výzva největší, protože stoupnout si na 
jeviště vedle zpěváků jako je Jirka Korn, Přemek Pálek, Roman 
Tomeš a samozřejmě Michael Kluch/Freddie, není žádná legrace.

Zbývá při takovém vytížení ještě čas na osobní život? 
V loňském roce ses vdala...
Ano, vdala, a jak můj manžel (režisér Karel Janák, pozn. red.) říká, 
od té doby mě moc neviděl. Naštěstí se ale potkáváme při práci, 
protože u mne už podruhé režíroval. Navíc Kája je také pořád 
v jednom kole, takže si nemáme co vyčítat. A za intenzivní dřinu 
se odměňujeme cestováním, letos se nám povedly skoro čtyři 
týdny v národních parcích USA, a světe div se – bez počítače! :-)

Janek Cingroš

Romana Goščíková s Michaelem Kluchem ve Freddiem

Romana Goščíková jako Maryša s kolegy

Romana Goščíková s manželem Karlem Janákem
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  CO SI NENECHAT UJÍT NA FESTIVALU 
DVOŘÁKOVA PRAHA?

S končícím létem se můžeme těšit na novou koncertní sezó-
nu. Její zahájení tradičně patří festivalu Dvořákova Praha, 
který je nejen oslavou díla našeho z nejslavnějších sklada-
telů, ale i hudby samotné. Program vyniká vycizelovanou 
dramaturgií i pečlivým výběrem interpretů od hvězdných 
sólistů po přední světové orchestry. Těšit se můžeme na mo-
numentální duchovní díla Antonína Dvořáka, hudbu Wolf-
ganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta, Franze Liszta 
i celé řady autorů 20. století v čele s Leonardem Bernsteinem. 
Co by vám nemělo v programu uniknout?

SVATEBNÍ KOŠILE – SLAVNOSTNÍ 
ZAHÁJENÍ
Verše jedné z nejslavnějších českých básní máme všichni tzv. pod 
kůží. Uhranula i Antonína Dvořáka a její zhudebnění prožitek až 
hororové Erbenovy balady ještě více umocňuje. Roli dívky bude 
zpívat Kateřina Kněžíková, mrtvého milého ztvární Richard Sa-
mek a v roli vypravěče je doplní Svatopluk Sem. Doprovodí je 
Český filharmonický sbor Brno a Česká filharmonie pod vedením 
dirigenta Jakuba Hrůši. (Rudolfinum, 7. září)

JANINE JANSEN
Výtečná nizozemská houslistka, která jako malá beze zbytku 
naplňovala definici zázračného dítěte a už od útlého věku jí 
patří světová koncertní pódia. Na festivalu společně s orches-
trem Camerata Salzburg vzdá hold Leonardu Bernsteinovi, jehož 
100. výročí narození si celý hudební svět letos připomíná. (Ru-
dolfinum, 8. září)

KRYSTIAN ZIMERMAN

Mimořádná příležitost slyšet naživo legendárního mistra světo-
vého piana, který obecně koncertuje velmi málo. V jeho podání 
se můžeme těšit na symfonii Věk úzkosti Leonarda Bernsteina. 
Opět tak budeme slavit 100. výročí narození geniálního sklada-
tele, navíc s osobou z nejpovolanějších, neboť v mládí Zimerman 
s Bernsteinem osobně spolupracoval. (Rudolfinum, 20. září)

SHARON KAM
Sympatická a charismatická izraelská klarinetistka obdařená mi-
mořádným talentem je kurátorkou letošní komorní řady festivalu. 
Zve na pět koncertů, ve kterých představí svůj pestrý hudební 
svět. Do Prahy přiveze celou řadu výtečných hudebníků z různých 
koutů světa a vy se můžete těšit na mimořádná a neopakovatelná 
hudební setkání, která se dějí jen tady a teď. (10.–17. září)

LUŽANSKÁ MŠE
Mše, kterou původně Dvořák složil pro kapli zámku v Lužanech, 
zazní v téměř neuváděné autorově verzi pro Rudolfinum. Speciál-
ně pro festival ji nastuduje Orchestra of the Age of Enlightenment 
doprovázený cambridžským sborem Choir of King’s College. Jako 
sólisté vystoupí Markéta Cukrová, Pavla Vykopalová, Aleš Voráček 
a Roman Hoza. (Rudolfinum, 16. září)
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Sharon Kam, foto © Maike Helbig
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  LOUTKÁŘ SRDCEM I DUŠÍ

Do podivuhodného světa divadla ho uvedl bohémský dě-
deček Adolf, jenž se snažil svého vnuka vzdělávat v kultuře 
i v životě. Naučil ho číst, hrát mariáš, koupil mu loutkové 
divadlo a také ho vodil do Říše loutek. Setkání s pimprlaty 
se mu stalo natolik osudné, že je až s podivem, že se nakonec 
etabloval v činoherním herectví.

Ilja Racek se narodil 24. června 1930 v Praze do rodiny středo-
školského profesora. Nebylo tedy divu, že jeho studijní kroky 
vedly právě na gymnázium. Cesta to byla nejen pro tatínka, 

ale především pro samotného studenta velmi trnitá. Z věčných 
reparátů a toulek za školou se Ilja snažil vysvobodit přihláš-
kou na konzervatoř. Napoprvé však u talentových zkoušek 
neuspěl. Podruhé zkusil štěstí v  roce 1947 a na vysněnou 
Pražskou konzervatoř, která se o rok později přetransfor-
movala na DAMU, byl nakonec přijat. Během studií statoval 
v Národním divadle a také se prvně objevil před kamerou ve 
filmu Návrat domů. 
Za své první angažmá si Ilja Racek zvolil v roce 1950 Krajské 
oblastní divadlo v Olomouci, přestože získal nabídku z Divadla 
na Vinohradech. Olomouckých divadelních prken si ale dlouho 
neužil. Musel nastoupit vojenskou službu. Naštěstí se dostal 
do Armádního uměleckého souboru a mohl spolupracovat 

také s Emilem Františkem Burianem. Protože však nechtěl ko-
operovat s StB, byl nakonec poslán do Komárna k Pomocnému 
technickému praporu. Po vojně se opět vrátil do olomouckého 
divadla, kde ztvárnil mimo jiné také Shakespearova Hamleta 
či Romea. V roce 1960 odešel do Divadla E. F. Buriana, kde 
strávil šest sezon. Odtud pak byl angažován do Divadla na 
Vinohradech a jako jeho člen zde setrval téměř čtvrt století. 
Režiséři jej obsazovali do rolí rváčů, buřičů či psychologicky 
složitých postav. Své působení zde začal rolí ve Strindbergově 
dramatu Královna Kristina. Následovaly úlohy v Čechovových 
hrách, Williamsově Noci s leguánem, Sofoklově Oidipovi, Bul-
gakově Mistru a Markétce, v dramatizaci Grayova románu Král 
krysa či opět v Shakespearově Hamletovi. Začátkem 90. let 
odešel Ilja Racek do důchodu, avšak na vinohradská prkna se 
vracel do roku 2013 jako stálý host. Diváci jej mohli vidět hos-
tovat také v Divadle Na Zábradlí, ve Viole, Městských divadlech 
pražských či v Divadle v Řeznické. Za své herecké umění získal 
v roce 2007 Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství. 

Mnoho rolí ztvárnil také ve filmu a v televizi. Když však přišel 
zákaz účinkovat ve všech médiích kvůli nepodepsání Antichar-
ty, vrátil se ke své celoživotní lásce – loutkám. Jezdil s Diva-
dlem dětí Albatros po školách, kde hrál pohádky. Připomněl 
si tak doby, kdy za války hrával pro karlínské děti a také jak 
začínal coby jedenáctiletý kluk v Říši loutek jako osvětlovač. 
Ilja Racek zemřel po dlouhé nemoci ve čtvrtek 2. srpna 2018 
ve věku 88 let.

Tereza Blažková

Ilja Racek s Cenou Thálie v roce 2007

10  ohlédnutí



knižní tipy
  DOBRODRUŽSTVÍ JMÉNEM ORIENT
Karel Jordán

Tři mimořádné životy, tři dramatické osudy, tři dodnes platné 
vzkazy. Společná biografie tří zajímavých postav éry „belle 

époque“, krásných časů, 
které skončily krvavě. 
Hledání spojitostí mezi 
událostmi starými více 
než sto let a stále vý-
bušnou situací v onom 
nádherném i nešťastném 
kusu planety. Vraťme se 
alespoň na chvíli do jen 
zdánlivě romantických 
dob odvážných mužů 
a  jejich napínavých pří-
hod. Karel May (1842–

1912) – německý autor povídek a románů ze severní Afriky 
a Blízkého východu, ve kterých se stal Karou ben Nemsím. Alois 
Musil (1868–1944) – katolický duchovní a mezinárodně proslulý 
český orientalista, u nás dlouho opomíjený a nyní znovu objevo-
vaný a Thomas E. Lawrence (1888–1935) – britský archeolog, 
vojenský zpravodajec, pouštní gerilový válečník, hrdina právem 
řečený „z Arábie“. Vyprávění o jejich dobrodružném snění, obje-
vitelském cestování i vlasteneckých činech.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

  PERNŠTEJNSKÉ ŽENY
Pavel Marek

Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dy-
nastie. Autor představuje pernštejnské ženy v předivu rodinných 

vazeb i ve vztahu k vlád-
noucí dynastii, a to přede-
vším k jejich habsburským 
patronkám. Využívá přitom 
svědectví badateli dosud 
opomíjených písemností 
uložených v českých i  za-
hraničních archivech. Kniha 
poskytuje vyvážený pohled 
na poslední období dějin 
pernštejnského rodu. Přiná-
ší podrobné informace o ži-
votních osudech Polyxeniny 

matky i sester a nový pohled na samotnou Polyxenu.
cena: 499 Kč
www.nln.cz

  OBRÁZKOVÝ GLOBUS
Leon Gray, ilustrace Sarah Edmondsová

Vydejte se na cestu kolem světa a nechte se nadchnout krásami 
ciziny. Je to snadné! Nemusíte si balit kufr, prošlápnout boty ani 

kupovat letenku, 
stačí si sestavit 
téměř půl metru 
velký glóbus, roz-
točit ho a pomocí 
názorných ikon 
a  průvodcovské 
brožurky pro-
zkoumat zákoutí 
planety Země. Box 
obsahuje Knížku 
pro malé objevitele 
a všechny součást-

ky potřebné k sestavení otočného glóbusu! 
cena: 499 Kč
www.kniha.cz

  ZROZENÍ REPUBLIKY – NÁRODNÍ 
REVOLUCE 1918
František Emmert

Unikátní a graficky nadstandardně zpracovaná publikace vy-
cházející ke stému výroční založení Československé republiky. 

Přehlednou a  sro-
zumitelnou formou 
provází čtenáře 
nejvýznamnějšími 
okamžiky českých 
dějin na počátku 
20. století, které 
vyvrcholily obno-
vou státnosti. Je 
určena pro všechny 
zájemce o moderní 
dějiny. Mapuje čin-
nost zahraničního 
odboje vedeného 

T. G. Masarykem i nejdůležitější domácí události v revolučním roce 
1918, zejména na podzim. Přípravy a průběh národní revoluce navíc 
dokumentuje také na četných unikátních fotografiích, které jsou 
vkusně provázány s textem.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz
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Pojďte s námi ukázat Prahu, 
staňte se průvodcem/kyní!
Prague City Tourism otevírá kurzy pro 
průvodce Prahou a průvodce cestovního 
ruchu. Počet míst je omezen, tak neváhejte 
a přihlaste se. Začínáme v září 2018. Těšit 
se můžete na přednášky z historie, dějin 
umění, instruktáže na památkových 
objektech nebo například na metodiku 
cestovního ruchu.

Pro více informací pište na adresu
studijni@prague.eu nebo volejte na 
+420 221 714 125.

Praguecitytourism.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 ZÁŘÍ 2018

1. 9. / SO

KLÁNOVICE – MINULOST A SOUČASNOST.   Na vycházce si před-
stavíme tuto dodnes vyhledávanou pražskou přírodní lokalitu 
s nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy, 
kde se mezi moderní výstavbou dochovala do dnešních dnů řada 
původních vil, které jsou připomínkou slavné lázeňské minulosti. 
Začátek akce ve 14:00 na železniční zastávce Praha – Klánovice 
(vlak jede z Masarykova nádraží ve 13:01 a následně ve 13:31, 
autobusy č. 221, 303 jedou od stanice metra B „Černý most“). 
Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

2. 9. / NE

MALEBNÉ DOMY MALÉ STRANY ANEB KDE BYDLEL T. G. MA-
SARYK A DALŠÍ.   Procházka okolím Malostranského náměstí při-
pomene slavné zdejší stavby i osobnosti s nimi spojené. Ukážeme 
si např., kde na Malé Straně bydlel první československý prezident 
se svojí rodinou. Začátek akce v 16:00 na rohu ulice Tomášské a Ma-
lostranského náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 

4. 9. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO V.   Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. 
Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová 

8. 9. / SO

NORDIC WALKING: TRAMPSKÉ OSADY NA HRANICÍCH PRAHY.    
Český tramping slaví v roce 2018 sto let od svého vzniku. Tramping 

se zrodil v době první světové války a ovlivnil životy velkého po-
čtu lidí, generaci hudebníků, spisovatelů, malířů i vrcholových 
sportovců. S  jeho historií je možné se seznámit na  současné 
výstavě probíhající v Letohrádku Kinských v Praze na Smíchově, 
ale je velice lákavé vyjít do pražské přírody a přesvědčit se, že 
trampské osady jsou zde a fungují i v dnešní době. Mají svého 
šerifa, osadní vlajku na stožáru, tenisová hřiště a v osadě Tornádo 
i stejnojmennou hospodu trampského rázu. Trampská osada Kazín 
je pojmenovaná po nedalekém skalním ostrohu a přehlédnout 
ho nelze, od roku 1868 je totiž označen velkým nápisem „KAZÍN“.  
Během vycházky mineme přívoz Kazín-Mokropsy a budeme dá-
le putovat po pravém břehu řeky Berounky k osadě Pod akáty 
a k restauraci pana Kubíčka. Berounku z pražské čtvrti Lipence 
přejdeme po lávce pro pěší do města Černošice a z vlakového 
nádraží dojedeme zpět do Prahy. Zapůjčení holí na místě po dobu 
instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlast-
nící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 
na konečné stanici autobusu č. 241 „Lipence“ (autobus č. 241 
odjíždí ze stanice metra B „Smíchovské nádraží“). Cena 120/80 Kč. 
Marie Hátleová
VE STRAŠNICÍCH NESTRAŠÍ I.   Ve Strašnicích skutečně žádná 
strašidla nepotkáme, ale můžeme se podívat, jak bydlely za první 
republiky střední vrstvy. Na příkladu Masarykovy kolonie, která je 
jediným společným projektem Josefa Gočára a Pavla Janáka, Ko-
lonie svobody od Františka Alberta Libry a kolonie zaměstnanecké 
Strojvůdce si připomeneme oblibu zahradních měst. Začátek akce 
ve 14:00 na zastávce tram. č. 7, 22 „Průběžná“ (ve směru do Straš-
nic). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

9. 9. / NE

LETENSKÝ MONTMARTRE.   Projdeme se severní částí Letné 
a povídat si budeme především o malířích a sochařích, kteří zde 
žili, studovali či tvořili. Zavzpomínáme i na Lídu Baarovou. Víte, 
které jídlo měla v oblibě? Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 
1, 8, 12, 25, 26 „Letenském náměstí“ (ve směru na Hradčanskou). 
Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Strahovská obrazárna patří k nej-
významnějším uměleckým sbírkám na našem území. Prohlídka 
obrazárny zahrnuje stálou expozici s významnými díly od gotiky 
až po romantismus 19. století od předních domácích a evropských 
umělců. Součástí obrazárny je i klenotnice otevřená v roce 2016, 
ve které jsou vystavena cenná díla uměleckého řemesla. Závěr 
prohlídky patří návštěvě expozice věnované sv. Norbertovi, která 
je umístěna v unikátních románských sálech kláštera. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy lva na ná-
dvoří Strahovského kláštera (u vstupu do Strahovské obrazár-
ny). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné snížené 
vstupné do obrazárny 20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

10. 9. / PO

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY IV.   Novinka! Tentokrát 
si v rámci cyklu utajených zahrad se svolením bratří kapucínů 
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druhé světové války. Co se v krizových dnech na sklonku září 1938 
v Praze dělo a jak probíhala „cesta k Mnichovu“? POZOR! – ome-
zená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 
5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

20. 9. / ČT

DO DEJVIC ZA SV. VOJTĚCHEM.   Na vycházce zavítáme do Ar-
cibiskupského kněžského semináře, v jehož areálu navštívíme 
trojlodní baziliku sv. Vojtěcha. Dozvíme se něco o historii této 
monumentální budovy a  projdeme se po  okolí dejvického 
studentského kampusu. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 15:00 na zastávce tram. č. 20, 26 „Thákurova“ (ve směru 
Divoká Šárka). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STA-
RÉ MĚSTO V.   Opakování vycházky ze dne 4. 9. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na  40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla 
IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

21. 9. / PÁ

FRANTIŠEK KAVÁN: MALÍŘ ČESKÉ KRAJINY.   Přijměte po-
zvání na komentovanou prohlídku výstavy, která představuje 
průřez tvorby Františka Kavána (1866-1941) v Galerii Koopera-
tiva, kde je k vidění 141 jeho děl. Jedná se o jednu z největších 
retrospektiv od jeho smrti. Výstava „František Kaván, český rok 
v krajinách“ obsahuje obrazy jak z veřejných, tak ze i soukro-
mých sbírek. Na přípravě expozice Kavánových obrazů se podí-
lela Národní galerie v Praze a několik dalších institucí, zejména 
Krkonošské muzeum v  Jilemnici, které vlastní nejrozsáhlejší 
kolekci autorových prací. Návštěvníci zde najdou známá plátna 
i obrazy po desetiletí nedostupné či ztracené, některé v nových 
i nečekaných souvislostech. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 před výstavním sálem v 1. patře budovy Main Point 
Karlin (Galerie Kooperativy), Pobřežní 21, Praha 8 - Karlín. Cena 
120/80 Kč. Monika Švec Sybolová 

22. 9. / SO

STAVOVSKÉ DIVADLO.   Návštěvníky zveme na prohlídku vybra-
ných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi 
dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla 
melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 11:30 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, 
Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová
HRADČANY A NOVÝ SVĚT.   Jak to bylo v minulosti se třetím 
z historických pražských měst, jehož vývoj byl předurčen blíz-
kostí královské rezidence? I císař Rudolf II. si uvědomoval jeho 
důležitost. Sobotní procházka nám odpoví na mnohé otázky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na tramvajové 

prohlédneme zahrady a rajské dvory jejich kláštera, které nejsou 
veřejnosti běžně přístupné. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Za-
čátek akce v 15:30 před kostelem Panny Marie Andělské na Lore-
tánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě příspěvek na klášter 
dobrovolný. Milada Racková 

11. 9. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA IV.   Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase 
Letenská – Cihelná – Míšeňská. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 16:00 na zahradním prostranství stranice metra 
A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. Milada Racková 
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 Vám 
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

12. 9. / ST

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

17. 9. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STA-
RÉ MĚSTO V. Opakování vycházky ze dne 4. 9. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na  40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla 
IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

18. 9. / ÚT

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY IV. Novinka! Opakování vy-
cházky ze dne 10. 9. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Za-
čátek akce v 15:30 před kostelem Panny Marie Andělské na Lore-
tánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě příspěvek na klášter 
dobrovolný. Milada Racková

19. 9. / ST

PRAHA V ROCE 1938 – PŘEDNÁŠKA.   Před osmdesáti lety byla 
v Mnichově podepsána dohoda, která předznamenala události 
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29. 9. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor Ná-
rodního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hle-
diště i hlavního foyer. V 11:00 prohlídka pro děti. Ve 12:00 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 11:30, 12:30, 13:00 a ve 13:30 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena 
prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
ŘEVNICE – MĚSTEČKO NA SVAZÍCH BRDSKÝCH HŘEBENŮ.    
Už v první pol. 20. stol. se Řevnice staly vyhledávaným  místem 
pro rekreaci i bydlení. V tu dobu zde bylo založeno Lesní divadlo, 
kde vedle ochotníků působili i herci Národního divadla, a kde se 
dodnes v létě konají festivaly. Řevnice si zamiloval i architekt 
Eduard Sochor, který zde založil novou vilovou čtvrť a také zde 
v roce 1947 zemřel. Jeho hrobka se nachází na místním hřbito-
vě. Žil a tvořil tu Ignát Herrmann, jezdila sem na letní byt Hana 
Benešová a naše tenisová legenda Martina Navrátilová začínala 
na místním tenisovém kurtu svoji závratnou kariéru. S těmito 
a dalšími zajímavostmi se seznámíme při naší procházce. Začátek 
akce v 10:15 na železniční zastávce „Řevnice“ po příjezdu vlaku 
(vlak odjíždí z Prahy - Hlavního nádraží v 9:37). Cena 120/80 Kč 
(%). Pavla Lešovská

30. 9. / NE

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.    Celková prohlídka klášterního 
areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty 
a budovy 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 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V ZÁŘÍ 2018

29. 9. / 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 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT) 

30. 9. / NE

KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Zábavné povídání 
o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slav-
ného Vyšehradu. Vycházka v exteriérech Vyšehradu. Na závěr čeká 
děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet 

zastávce č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč 
(%). PhDr. Jaroslava Nováková

23. 9. / NE

RŮZNÉ SVĚTY.   Na rozhraní Břevnova a Střešovic uvidíme luxusní 
vily od předních architektů, kolonii úřednických rodinných domů 
pro střední vrstvy i bytové nájemní domy. Jen letmo nahlédne-
me do zbytku starých Střešovic a do romantických Střešoviček. 
Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. č. 1, 2 „Vojenská nemoc-
nice“ (ve směru do centra). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková  
OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ.    Vydejte se s námi 
poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí význam-
né ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti 
těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spoje-
ného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo 
Spojených států amerických. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová  

24. 9. / PO

PRAŽSKÝ KARLÍN.   Od klasicistního předměstí po moderní 
River City. Současný Karlín je místem, kde stále vzniká moder-
ní architektura, která překvapí. Na vycházce si připomeneme 
Dienzenhoferovu Invalidovnu i mnohé klasicistní bloky domů 
a zastavíme se u zcela nové kubistické architektury současných 
švýcarských autorů, u areálů Corso, Danube House, Nile Hou-
se, Amazon Court, Diamond River, i u Main Point Karlin, který 
v prestižní soutěži MIPIM Awards zvítězil v kategorii nejlepších 
kancelářských budov. Začátek akce v 16:45 na zastávce tram. 
č. 3, 8 „Invalidovna“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

25. 9. / ÚT

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE I.   Slovo pasáž se u nás objevilo 
poprvé ve fejetonu Jana Nerudy z r. 1860 po jeho příjezdu z Paříže. 
V Praze se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou 
Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvor-
ků. My se jimi propleteme od horní části Václavského náměstí 
až k Platýzu. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.  Začátek akce v 16:00 
u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Pavla Lešovská

26. 9. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA IV.   Opakování vycházky ze dne 11. 9. 2018. Tentokrát 
projdeme dvorky na trase Letenská – Cihelná – Míšeňská. PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zahradním 
prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková  
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právě na Staroměstské radnici. Začátek prohlídky v 17:00 v Sále 
architektů (4. patro Staroměstské radnice).  Kapacita přednášky: 
100 osob. Přednáší PhDr. Jaroslava Nováková. 
REPREZENTAČNÍ PROSTORY PRAHY.   Na tematické prohlídce 
poznáte místa, kde se odehrává ceremoniální život Prahy. Navští-
víte slavnostní i běžně nepřístupné obřadní síně Staroměstské 
radnice a zavítáte do pompézních interiérů Rezidence primátora 
na Mariánském náměstí, kde se oficiální akty konají především. 
Začátek prohlídky v 18:30 před vraty Staroměstské radnice. Ka-
pacita prohlídky 35 osob.

14. 9. / PÁ

PODZEMÍ RADNIČNÍCH BUDOV.   Tematická prohlídka o květ-
nových událostech roku 1945. Jak vypadaly poslední dny druhé 
světové války na pražské radnici? Na unikátní prohlídkové trase 
sestoupíte do běžně nepřístupných podzemních prostor radnič-
ních budov, odkud bylo částečně řízeno pražské povstání, a poprvé 
v historii budete moci projít podzemním tunelem mezi Staro-
městskou radnicí, Novou radnicí a Novou úřední budovou. Výklad 
doplní řada dobových fotografií a videí. POZOR! Prohlídka je 
určena pouze dospělým a fyzicky zdatným jedincům – tra-
sa zahrnuje průchod zúženými a sníženými prostory, její 
součástí je i lezení po žebříku. Nutností vlastní svítilna!! 
Začátek prohlídek v 11:00 a ve 14:00 před vraty Staroměstské 
radnice. Kapacita prohlídek 20 osob na skupinu.
PRIMÁTOR OTAKAR KLAPKA.   Přednáška připomene osobnost 
primátora Klapky v souvislosti s historií protektorátní Prahy. Ob-
dobí, v němž stanul v čele města, patří v historických kapitolách 
metropole k těm nejsložitějším. Nacistické zvůli se jen těžko mohl 
zavděčit svým vlasteneckým postojem. V tomto duchu také ří-
dil politiku města. Začátek přednášky v 17:00 v Sále architektů 
(4. patro Staroměstské radnice). Kapacita přednášky 100 osob. 
Přednáší PhDr. Jaroslava Nováková.

15. 9. / SO

ZA  OSOBNOSTMI STAROMĚSTSKÉ RADNICE.    Tematická 
prohlídka s programem pro děti. Dobrodružné putování malých 
návštěvníků interiéry Staroměstské radnice. Významné osobnosti 
z dějin radnice, tajemné hádanky, výpravné scény i honba za klíči 
od truhly s pokladem budou součástí netradiční prohlídkové trasy, 
odkud nikdo neodejde s prázdnou. Program zpestří i vystoupení 
trubačů.  POZOR!! Dítě nebo skupinu dětí smí doprovázet 
pouze jeden dospělý příslušník. Začátky prohlídky pro děti 
ve věku 5-8 let v 9:00 a v 11:00 před vraty Staroměstské radnice. 
Začátek prohlídky pro děti ve věku 9-12 let ve 13:00 a v 15:00 
před vraty Staroměstské radnice. Kapacita prohlídky 30 osob 
na skupinu. 
PRAŽSKÝ ORLOJ: DĚJINY, ZAJÍMAVOSTI A RESTAUROVÁNÍ.    
Stručné dějiny Staroměstského orloje, osudové okamžiky v jeho 
historii, rozšířené omyly a mýty budou tématem přednášky Petra 
Skály. Pražský orlojník představí i průběh restaurování orloje, které 
přineslo řadu patrných i běžnému návštěvníkovi neviditelných 

účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Táborskou bránou (první 
brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

RADNICE DOKOŘÁN 2018

Prague City Tourism Vás zve na  4. ročník oslav výročí 
založení Staroměstské radnice v Praze. Přijďte ve dnech 
13. – 18. září a prohlédněte si (nejen) Staroměstskou 
radnici jako nikdy předtím!
Zavítáte do reprezentačních sálů Staroměstské radnice a jejího 
podzemí, zcela výjimečně si prohlédnete svatební síně a budete 
moci sestoupit i do kanalizace pod radnicí. Mimořádnou součás-
tí prohlídky budou běžně nepřístupné sklepy radničních domů 
na Malém náměstí a unikátní podzemní tunely mezi radničními 
budovami, otevřou se netradiční vyhlídky na náměstí i čerstvě 
zrestaurovaný mechanismus orloje. Navštívíte Rezidenci primá-
tora, bývalou Andělskou kolej i Novoměstskou radnici. Součástí 
programu budou bloky tematických přednášek (rekonstrukce věže 
radnice, osobnosti z dějin, architektura), hudební vystoupení 
(populární i chrámová hudba) i speciální akce (odhalení oltáře). 
Mimořádný program bude patřit i dětem.
Radnice dokořán 2018 se koná pod záštitou primátorky hlavní-
ho města Prahy Adriany Krnáčové, radního pro kulturu hlavního 
města Prahy Jana Wolfa a starosty městské části Praha 1 Oldři-
cha Lomeckého. Akci pořádá Prague City Tourism ve spolupráci 
s Magistrátem hlavního města Prahy. Na realizaci akce se podílí 
Úřad městské části Praha 1, Pražské vodovody a kanalizace, No-
voměstská radnice a Galerie Ambit.
ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ!! Prohlídky a přednášky v rámci 
akce „Radnice dokořán“ jsou zdarma a  k  účasti je 
nutná bezplatná registrace v eshopu Prague City Tour-
ism na  adrese eshop.prague.eu v  sekci „Mimořádné 
akce“. Rezervační systém se otevírá v pondělí 27. srpna 
2018 v  9:02 na  adrese eshop.prague.eu – v  kategorii 
Mimořádné akce. Zájemci uvedou do  formuláře svoje 
jméno a kontakt, pokud budou na akci stále volná místa, 
systém provede rezervaci. Při příchodu na místo srazu se 
zájemci pouze ohlásí u organizačního pracovníka, kde bu-
dou uvedeni na jmenném seznamu. Zájemci, kteří by měli 
zájem o prohlídku 16. 9. Cizinecký vstup pod radnicí, musí 
provést svoji registraci na webu společnosti Pražských 
vodovodů a kanalizací na www.pvk.cz 
Více informací na adrese prague.eu/radnicedokoran nebo 
na telefonu 236 002 629. 
Použití kartičky 5 + 1 na akce zdarma neplatí!! Za akce 
zdarma nebudou vydávána bonusová kolečka!!

13. 9. / ČT

JIŘÍK Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD.   Přednáška o životních osu-
dech, politickém vlivu a především významu českého krále, který 
byl jako jediný náš panovník zvolen do čela Českého království 

16  pozvánka Prague City Tourism

http://www.pvk.cz


REKONSTRUKCE VĚŽE OČIMA FOTOGRAFA.   Jak se fotí oprava 
věže Staroměstské radnice a jejího orloje? Přednáška renomova-
ného fotografa Martina Frouze Vám zprostředkuje pohledy za le-
šení i do dílen jednotlivých restaurátorů. Uvidíte proměnu celé 
stavby v průběhu oprav i restaurování jednotlivých technických 
a výtvarných detailů, a to i v místech, kam se běžný návštěvník 
nedostane. Povídání doplní množství exkluzivních snímků, které 
vznikaly po celou dobu rekonstrukce. Začátek přednášky v 17:00 
v Sále architektů (4. patro Staroměstské radnice). Kapacita před-
nášky 100 osob.
VEČERNÍ PROHLÍDKA NOVOMĚSTSKÉ RADNICE.    Komen-
tovaná prohlídka dominanty Karlova náměstí – Novoměstské 

změn. Začátek přednášky v 10:00 v Sále architektů (4. patro 
Staroměstské radnice). Kapacita sálu 100 osob.
REKONSTRUKCE VĚŽE RADNICE Z POHLEDU AUTORA.   Před-
náška o projektu na rekonstrukci středověké věže Staroměstské 
radnice představí historickou stavbu nejen jako památku s množ-
stvím významných architektonických pozoruhodností, ale ukáže 
i její význam v dějepisných souvislostech. Výklad architekta Petra 
Malinského, autora projektu rekonstrukce věže, doplní řada foto-
grafií a plánového materiálu z realizace díla. Začátek přednášky 
ve 14:00 v Sále architektů (4. patro Staroměstské radnice). Ka-
pacita sálu 100 osob. 
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mariánského sloupu bude přednášet sochař Petr Váňa, autor novo-
dobé kopie sloupu. Začátek přednášky v 18:30 v Sále architektů (4. 
patro Staroměstské radnice). Kapacita sálu 100 osob. 
KONCERT V BROŽÍKOVĚ SÁLE.   Jedinečné vystoupení na netra-
dičním místě v symbolickou dobu – takový bude koncert v Broží-
kově sále. Repertoár v aranžmá pro smyčcové kvarteto představí 
slavné skladby současné populární hudby z dílny tuzemských 
i zahraničních autorů. Společně s Unique Quartet vystoupí jako 
host večera zpěvačka a muzikálová herečka Dasha za doprovodu 
svého dvorního klavíristy Martina Kumžáka. Začátek koncertu 
ve 20:30 v Brožíkově sále (2. patro Staroměstské radnice). Ka-
pacita sálu 200 osob. 

18. 9. / ÚT

BÝVALÉ KAPLE VE STAROMĚSTSKÉ RADNICI.   Na tematické 
prohlídce navštívíte někdejší sakrální prostory Staroměstské rad-
nice. Prohlídka čtyř běžně přístupných i nepřístupných kaplí bude 
završena vstupem na půdu kaple Panny Marie. Tento prostor se 
návštěvníkům otevře poprvé v historii. Začátek prohlídky v 9:00 
před vraty Staroměstské radnice. Kapacita skupiny 30 osob. 
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ OLTÁŘE PANNY MARIE.    Buďte 
svědky historického momentu! Do kaple Panny Marie ve Sta-
roměstské radnici se po více než 73 letech vrací původní oltář. 
Novogotické dílo architekta Josefa Mockera bylo vážně poško-
zeno útokem nacistů v roce 1945. Nyní hlavní město provedlo 
jeho náročnou rekonstrukci a  dominanta radniční kaple se 
vrátí na své místo. Součástí aktu bude i uložení prstě z bojiště 
u Zborova do kamenného podstavce oltáře. Začátek akce v 15:00 
v kapli Panny Marie (1. patro Staroměstské radnice). Kapacita 
skupiny 30 osob.
KONCERT CHRÁMOVÉHO SBORU V KAPLI.   Obnovená kaple 
Panny Marie se stane dějištěm hudebního koncertu sboru, který 
svým vystoupením symbolicky zakončí oslavy 680 let od založení 
Staroměstské radnice. Bude přehlídkou skladeb duchovní hud-
by v průřezu od časů středověku přes dobu skladatelů Vivaldiho 
a Mozarta až po tvorbu aktuální. Zpívá chrámový sbor Václav. 
Začátek koncertu v 19:00 v kapli Panny Marie (1. patro Staro-
městské radnice). Kapacita koncertu 50 osob. 

VÝZVA

Plánujete sňatek? Spojte tuto významnou událost s narozeninami 
Staroměstské radnice a staňte se součástí dějin významné kulturní 
památky. Váš obřad se uskuteční během oslav výročí založení rad-
nice 16. září 2018 za pozornosti návštěvníků akce Radnice dokořán 
2018 a médií. Zápůjčku svatebních šatů a služby matriky zajistíme. 
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 775 443 438.
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 hra-
dí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno 
dětem do  15 let, studentům do  26 let, seniorům nad 

radnice – po setmění. Jak dnes vypadá někdejší dějiště první 
pražské defenestrace? Tu a další významné momenty z historie 
připomene návštěva historických sálů a věže národní kulturní 
památky, která si letos připomíná 670 let od svého založení. 
Začátek prohlídky ve 20:00 na nádvoří Novoměstské radnice. 
Kapacita prohlídky 25 osob. 

16. 9. / NE

1338-2018 – MILNÍKY Z DĚJIN RADNICE.   Hlavní bod programu 
Radnice dokořán 2018. Speciální komentované prohlídky Vám 
představí celý areál Staroměstské radnice včetně míst, která jsou 
běžně nepřístupná. Zavítáte do reprezentačních sálů radnice a je-
jího podzemí, navštívíte vyhořelé torzo východního křídla budovy, 
zcela výjimečně si prohlédnete i svatební prostory Staroměstské 
radnice a sestoupíte do temného podzemí domu U Minuty. Prohlíd-
ky doplní doprovodný program – významné momenty a postavy 
z dějin radnice připomenou divadelní scény (volba Jiřího z Podě-
brad, poprava českých stavů, pražské povstání) i tematické projekce 
(dobové fotografie a videa), součástí budou i hudební vystoupení 
(varhanní a středověká hudba, bubeníci), fotokoutek na vyhlídkové 
terase, smilebox (tematické foto na počkání), známé osobnosti, 
ukázka svatebního obřadu a zákulisní informace z pořádání svateb 
a jejich historie. Nebude chybět ani vědomostní kvíz o ceny – je-
ho nejúspěšnější řešitelé se podívají do čerstvě zrestaurovaného 
mechanismu orloje! Začátek prohlídek v 8:00, 8:50, 9:50, 10:40, 
11:40, 12:30, 13:30, 14:20, 15:20 a 16:10 před vraty Staroměstské 
radnice. Kapacita prohlídky 40 osob na skupinu. 
CIZINECKÝ VSTUP POD RADNICÍ.   Komentovaná prohlídka tzv. 
Cizineckého vstupu pod Staroměstskou radnicí – někdejšího re-
prezentačního vstupu do pražské kanalizace, kde se ve spojné 
komoře stékají tři městské stoky. Dílo je vzácnou technickou 
památkou a architektonickým unikátem. POZOR! Prohlídku 
Cizineckého vstupu je nutné registrovat zvlášť na adrese 
www.pvk.cz Začátek prohlídky v 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30 
před brankou oplocení věže Staroměstské radnice. Kapacita 
prohlídky 25 osob na skupinu. 

17. 9. / PO

PŘESTAVBY A DOSTAVBY STAROMĚSTKÉ RADNICE.   Přednáška 
o nekonečném příběhu české moderní architektury – soutěžích 
na  přestavbu/dostavbu Staroměstské radnice. Za  posledních 
120 let se jich konalo rovných osm. Ačkoliv žádná z nich nevedla 
k realizaci, představují zajímavou přehlídku měnících se architek-
tonických trendů a názorů na památkovou péči. V rámci přednášky 
Vás architekt Petr Kučera všemi soutěžemi provede a představí 
nejzajímavější návrhy. Začátek přednášky v 17:00 v Sále architektů 
(4. patro Staroměstské radnice). Kapacita sálu 100 osob.
PŘÍBĚH MARIÁNSKÉHO SLOUPU.   První barokní socha v Če-
chách, klíč k českému sochařství – to je socha Immacolaty od Jana 
Jiřího Bendla. Socha inspirovaná vzory vrcholného italského baroka 
se v roce 1650 stala v centru Prahy zcela moderním dílem, které 
ovlivnilo a inspirovalo vznik dalších soch v tomto duchu. O příběhu 
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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 chcete i v průběhu září vyrazit na výlet speciálním vla-
kem pro malé i velké – Cyklohráčkem, dejte si pozor na výluku 
na Pražském Semmeringu (odkloněn Prokopským údolím a přes 
Rudnou u Prahy).
V pátek 28. 9. proběhne na hradišti Budeč již 14. ročník Svato-
václavských slavností. K vidění budou řemeslné dílny, divadla, 
šermířské ukázky a pro návštěvníky jsou připraveny komentované 
prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla. Nejbližším stanicemi Cyklo-
hráčku jsou Zákolany nebo Kováry. 
V sobotu 29. 9. je odpolední Cyklohráček prodloužen do Zlonic, 
kde si výletníci mohou prohlédnout železniční muzeum.  
Více informací na www.facebook.com/cyklohracek nebo cyk-
lohracek.cz

ČESKOSLOVENSKÝ FESTIVAL
Oslavme společně století od vzniku republiky!
7. – 9. září 2018

Hudba, zpět, tanec, folklór, osobnosti, gastronomie, program pro 
děti, soutěže ke stoletému výročí!
Region Pointy – Slovenská republika/Betlémská kaple – Česká 
republika/Karolinum
Staroměstské náměstí so 8. září 10:30 – 22:00, ne 9. září 
10:30 – 18:00
Více informací na www.ceskoslovenskyfestival.cz

KURZ PRŮVODCE PRAHOU  
A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce o prů-
vodcovskou 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 ne-
bo do naplnění kapacity kurzu. Více informací na: www.praguecity-
tourism.cz/cs/nase-cinnost/kurzy-propruvodce/profil-absolventa
Kontakt: studijni@prague.eu

65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíha-
jících 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 na měsíc září 2018 bude zahájen v pondělí 27. srp-
na 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech 
PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc říjen 2018 bude 
zahájen úterý 25. září 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

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

www.kampocesku.cz  pozvánka Prague City Tourism  19

http://www.facebook.com/cyklohracek
http://www.ceskoslovenskyfestival.cz
http://www.dpp.cz
mailto:vlastiveda@prague.eu

	_GoBack
	_GoBack



