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     LET!
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výročí 
republiky

 � PRVNÍ ZÁKON (100 let)

Tím byl zákon vydaný Národním výborem československým 
dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu českoslo-
venského. První zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů až pod 
č. 11 a jeho autorem byl JUDr. Alois Rašín.

Nechci laskavého čtenáře zatěžovat historickými daty, 
zaměřím se pouze na vznik tohoto dokumentu. Jak 
sami vidíte, zákon byl napsán tužkou, kterou vedla ruka 
Dr. Rašína po obyčejném papíře formátu A5. Je v něm řada 
škrtů a celkově působí jako nápad spontánní či narychlo 

realizovaný. Ale 
opak je pravda. 
Koncept byl sice 
napsán v  noci 
z 27. na 28. října 
1918, nikoli však 
v hospodě, jak se 
dodnes traduje, 
a  už vůbec ne-
vznikl nečeka-
ně. Jeho návrh 
připravovali již 
během srpna 
a září Rašín, Šá-
mal a  Pantůček. 
Jeho konečná 
podoba vznikla 
poté, co zavolal 

Rašínovi z Vídně Vlastimil Tusar. Informoval jej o návštěvě, 
která přišla s vědomím posledního rakouského císaře, krále 
českého atd. Karla I., a byl jí vedoucí Evidenzbureau plk. 
Maximilian Ronge, který mluvil mimo jiné o kapitulaci 
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rakousko-uherského mocnářství. Nad ránem 28. října 
Rašín dokončil svůj návrh Prvního zákona. Následně byl 
Rašínův První zákon upraven právníky Boučkem, Mei-
ssnerem a Winterem jednomyslně přijat večerní plenární 

schůzí Národního výboru a zveřejněn. Oficiální Provolání 
Národního výboru z 28. října 1918, začínající slovy: „Lide 
československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem...“, pode-
psali František Soukup, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, Vavro 
Šrobár a Alois Rašín. První zákon je zákonem recepčním, 

kterým nový státní útvar přebíral dosavadní právní řád 
mocnářství (viz článek II.). Proto pouhých pět článků, které 
nemluvily vůbec o vzniku republiky, jen o vzniku samo-
statného státu. Zajímavostí je, že rukopis Prvního zákona 
byl vykoupen v roce 1971 z antikvariátu v Karlově ulici.

Luděk Sládek

Velký státní znak z 30. 3. 1920

Rukopis Prvního zákona Aloise Rašína

Dr. Alois Rašín

Druhá část rukopisu

2 � výročí republiky



Milí čtenáři, 

oslavy 100. výročí založení republiky 
v tomto měsíci vyvrcholí. Po důklad-
né rekonstrukci bude otevřen jeden ze 

symbolů našeho národa Národní muzeum v Praze a pro-
běhnou mnohé další významné akce. K této příležitosti 
si můžete v kalendáriu přečíst o důležitých událostech 
z historie našeho státu, mj. o vydání zákona o zřízení 
samostatné československé republiky. 
28. října se uskuteční Koncert pro republiku, na kterém 
zahraje Symfonický orchestr hl. Prahy FOK pod vedením 
dirigenta Tomáše Netopila cyklus symfonických básní 
Bedřicha Smetany Má vlast, svrchovaný symbol české 
hudby. 
V Císařské konírně na Pražském hradě je již od září insta-
lována výstava pod názvem Tož to kupte! TGM a sbírka 
umění pro Hrad. T. G. Masaryk chtěl touto sbírkou dů-
stojně reprezentovat prezidentský úřad a myslím, že své 
ideje naplnil vrchovatě.
Pro pravidelné čtenáře mám ještě dvě zprávy. Pražský pře-
hled bude od tohoto vydání ve volném prodeji za 35 Kč. 
Dobrou zprávou je, že cena předplatného 26 Kč se nemění. 
Předplatné se tak stává jistotou, která Pražský přehled 
dostane až k Vám, vždy včas a levněji.
Přeji vám příjemné podzimní dny.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 � KOSTEL VE ZDI (840 let)

Kostel svatého Martina ve zdi je gotický (původně románský) 
kostel na pražském Starém Městě. Byl postaven mezi lety 
1178 až 1187 v tehdejší osadě Újezd. Stavba kostela svou 
jižní stěnou přiléhala k hradební zdi, proto název „ve zdi“.

Původní základ kostela byl jednolodní, prakticky shodný s dneš-
ním půdorysem hlavní lodi s řadou románských architektonic-

kých prvků. Vnitřek kostela byl 
pravděpodobně vyzdoben ná-
stěnnými malbami. Při stavbě 
hradeb Starého Města ve 30. 
letech 13. století byl Újezd 
rozdělen na dvě části, na úze-
mí pozdějšího Nového Města 
zůstala větší část a menší se 
stala i s  kostelem součástí 
Starého Města. Gotické sta-
vební úpravy se uskutečnily 
po roce 1350. Kostel sloužil 
v  18. století i jako obytný 

dům, novodobou rekonstrukci provedl Kamil Hilbert. Roku 1909 
byla na severní stěně presbytáře umístěna pamětní deska rodiny 
Brokoffů od Josefa Mařatky. Po první světové válce kostel připadl 
Českobratrské církvi evangelické, která provedla generální opravu.

-aba-

 �MANDÁTY ČISTOTY (420 let)

Po velké povodni v srpnu 1598 vypukl v zemi mor. Epide-
mie se nejprve objevila v Žatci, poté v Plzni, Lounech, Praze 
a nakonec ve Slaném. Černá smrt kosila lidi po tisících a dala 
barokním sochařům „vydělat“ na morových sloupech. 

V důsledku epidemie Rudolf II. vyhlásil 27. 10. 1598 mandáty 
o udržování čistoty v pražských ulicích, ale nikdo je nedodržoval. 

Sám Rudolf na-
konec roku 1599 
utekl z Hradu do 
Plzně, kde byl 
do června 1600. 
Poslední epide-
mii moru Praha 
zažila od března 
1713 do února 
1714 (13 tisíc 
mrtvých, čtvrti-

na města). Až poté začala ve velkých městech vznikat kanalizace. 
Od roku 1749 se v Čechách mor nevyskytl vůbec. 

Alois Rula

 �MONOLIT NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Jednou z dominant třetího nádvoří Pražského hradu, která 
denně poutá pozornost kolemjdoucích návštěvníků, je štíhlý, 
devatenáct metrů vysoký sloup z leštěné žuly. Jeho historie 
je nejen zajímavá, ale i dramatická.

Na počátku bylo přání prezidenta Masaryka postavit v areálu 
Hradu pomník obětem první světové války a k desátému výročí 
vzniku Československé republiky (1928). Realizací pomníku byl 
pověřen slovinský architekt Josip Plečnik, který plánoval umístit 
toto dílo v dolní třetině monumentálního schodiště v Rajské 

zahradě, přímo pod okny prezidentské rezidence. Představa au-
tora byla velkolepá: tvar bude jehlanovitý pylon zakončený na 
vrcholu symbolickou plastikou, na stěnách bude krátká báseň 
oslavující hrdinství padlých vojáků. Kámen-monolit bude vy-
tesán v mrákotínských lomech u Telče. Hned na začátku se však 
objevily problémy. Vítězný návrh vrcholové plastiky z ateliéru Jana 
Štursy představující lva vzpínajícího se nad dvojitým slovenským 
křížem byl slovenskými zástupci výběrové komise zamítnut. Ani 
další úprava neprošla a Plečnik ideu umístění plastiky na vrcholu 
sloupu nakonec zamítl. Podobná situace byla s básnickým textem 
na stěnách. Návrhy oslovených literátů nevyhověly, takže nakonec 
zvítězilo nejprostší řešení – holý kámen bez jakýchkoli dekorací. 
Další problémy, tentokrát prozaičtější, se objevily při transportu 
kamenného bloku z Mrákotína do Prahy. Nešťastnou shodou okol-
ností se kámen zlomil, Plečnik se však nevzdal. Zlomený monolit 
nakonec využil architekt Bohumil Hübschmann pro vznikající 
památník legionářů pod Emauzským klášterem na Novém Městě 
a v Mrákotíně začali tesat nový kus. I tentokrát se část odlomila, 
pro jistotu již v lomu. A tak rezignující Plečnik rozhodl umístit toto 
druhé torzo na třetí hradní nádvoří, údajně v místech, kde bývalo 
slovanské kultovní místo zvané Žiži. Za velké slávy a pozornosti 
občanů byl pomník slavnostně vztyčen v roce 1929, v roce oslav 
svatováclavského milénia. Zlacený jehlan, který dnes spočívá na 
jeho vrcholu, byl osazen v roce 1996, v době konání výstavy Josip 
Plečnik – Architektura pro novou demokracii.

PhDr. František Kadlec 

Pieter Brueghel, Triumf smrti (asi 1562)

4 � kalendárium
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1. 10. 1753 (265 let)
Počet listonošů v pražských městech se zvýšil z jednoho 
na tři a byly zřízeny dvě sběrny dopisů na Starém a Novém 
Městě, aby obyvatelé na pravém břehu Vltavy nemuseli 
nosit dopisy na poštovní úřad, který byl až do roku 1783 na 
Malé Straně. Roku 1791 byli v Praze už čtyři listonoši.

1. 10. 1863 (155 let)
V říjnu 1863 byla v Praze otevřena první městská dívčí 
škola. Roku 1867 získala ve Vodičkově ulici novou vlastní 
budovu postavenou v letech 1866–1867 v novorenesanč-
ním slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Zde 
působila do roku 1945. Dnes v budově sídlí základní škola.

6. 10. 1483 (535 let)
Velké obce tří pražských měst přijaly v říjnu 1483 politický 
program, který v Praze připouštěl výlučně kališnické 
náboženství v duchu kompaktát. Nejdůležitějším bodem 
kompaktát bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro 
všechny příslušníky utrakvistických frakcí církve.

8. 10. 1858 (160 let)
V říjnu vyvrcholil v Praze nebeský úkaz komety Donati, 
která byla objevena již 2. 6. 1858, nejjasnější byla během 
měsíce září a její jádro zmizelo v polovině října. Jedna 
z nejnádhernějších komet 19. století byla pojmenována 
podle italského astronoma Giovanniho Battisty Donatiho.

10. 10. 1883 (135 let)
Český grafik, malíř, ilustrátor a rytec Jan Konůpek se 
narodil 10. října 1883 v Mladé Boleslavi († 13. 3. 1950). 
Vystudoval architekturu a AVU v Praze. Jeho nejvýznam-
nější díla z počátku 20. století jsou ovlivněna symbolismem 
a stylizována dle secesní klimtovské ornamentiky.

1818
(200 let)

Josef Pečírka
* 11. 10. 1818
† 27. 6. 1870

český pedagog, 
založil Pečírkův 

národní kalendář

1833
(185 let)

Karel Linha
* 20. 10. 1833
† 9. 10. 1887

český právník a od 
1833 starosta Sokola

1833
(185 let)

Josef Rank
* 22. 10. 1833
† 12. 10. 1912

český slovníkář, 
vydal kapesní slovník 

novinářský

 � VYVRAŽDĚNÍ VRŠOVCŮ (910 let)

Rod Vršovců coby raná šlechta na přelomu 11. a 12. století 
měl velký vliv na události přemyslovského státu. Přemys-
lovci ale neměli rádi konkurenci a pokoušeli se vražděním 
význačných rodů upevnit si své místo. Vzpomeňme na Slav-
níkovce 28. září 995. 

Nejinak tomu bylo v případě Vršovců, které se pokusili vyvraždit 
hned třikrát – roku 1003, roku 1014 a posléze i roku 1108 ve 
Vraclavi (téměř 3 000 členů rodu). Přemyslovská cesta „za sa-
mostatností“ se odehrála na pražském tržišti v symbolické da-

tum 28. října 1108, což popsal coby očitý svědek český kronikář 
Kosmas: „Nemohl jsem se dověděti, kolik hlav z tohoto rodu bylo 
vydáno na smrt, protože nebyli zabiti ani jednoho dne, ani na 
jednom místě. Neboť jedni byli vedeni na tržiště a jako dobytek 

byli skoleni, jiní byli 
na hoře Petříně 
sťati, mnoho jich 
bylo povražděno 
v domech nebo na 
ulicích. Ale co mám 
říci o smrti synů 
Mutinových, jejichž 
smrt byla snad nad 
každou jinou smrt 
ukrutnější? Byli to 
hodní hošíci, v tvá-
ři sliční, na pohled 
líbezní, jakých by 
ani bystrý umělec 
v bílé slonovině, 
ani malíř na stěně 
nedovedl vypodo-
biti. Neboť jsme je 

viděli, jak byli žalostivě vlečeni na tržiště, a slyšeli, jak častokrát 
volali: „Máti má, máti má! až je oba krvavý kat, jako prasátka je 
drže v podpaží, podřezal nožem.“

Antonín Fridrich

Záhuba Vršovců, Josef Mathauser

Pomník Vršovců, Vraclav

www.kampocesku.cz kalendárium � 5
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 � PŘÍCHOD KLARISEK DO ČECH (785 let)

Letos si připomínáme další významné výročí, které se týká 
pražského Anežského kláštera. Roku 1233 přichází do Čech 
na žádost Anežky Přemyslovny pět italských sester z tri-
dentského kláštera sv. Kláry, aby zde pomohly založit první 
klášter klarisek na sever od Alp. 

Klášter sv. Anežky České založila přemyslovská princezna Anežka, 
sestra krále Václava I., okolo roku 1231. Původně se jednalo o dvojí 

klášter klarisek a menších bratří. K italským sestrám se záhy připojilo 
sedm urozených dívek z Českého království. Konvent klarisek a kostel 
sv. Františka pak byly slavnostně otevřeny v den Anežčina vstupu do 

řádu 25. března 1234. 
Anežka si pravidelně 
dopisovala s  později 
svatořečenou Klárou 
a šířila myšlenku života 
ve františkánské chudo-
bě. V roce 1237 udělil 
papež Řehoř IX. kláš-
teru řadu významných 
privilegií. Krom Anež-
ského kláštera v Praze 
vznikly počátkem 
františkánských dějin 
i další kláštery klarisek 
v Chebu, v Panenském 
Týnci, v Českém Krum-

lově, v Olomouci, ve Znojmě, v Opavě a v Brně. V důsledku reforem 
císaře Josefa II. byly však roku 1782 všechny zrušeny. 

-mak-
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Hábit (oděv) sester sv. Kláry

 � PRAŽSKÁ KOMENDA TEMPLÁŘŮ (785 let)

Templáři přišli do Čech patrně až ve 30. letech 13. století. 
Jejich příchod je kladen do období vlády Václava I., který 
řádu věnoval (snad roku 1232 nebo 1233) rotundu sv. Vav-
řince s kruhovou lodí a půlkruhovou apsidou z první poloviny 
12. století. Rotunda byla patrně součástí raně feudálního 
dvorce.

Templáři v okolí rotundy vlastnili další domy, pravděpodobně 
využívané vyššími členy řádu k ubytování v čase misí u královské-

ho dvora. Komenda řádu byla postavena ve 2. čtvrtině 13. stol. 
u Juditina mostu na pravém břehu Vltavy. Z archeologického prů-
zkumu východního křídla bývalého kláštera dominikánek (čp. 

211/I) na Starém 
Městě vyplývá, že 
zdejší sklepy prav-
děpodobně souvisí 
s  přízemím tem-
plářské komendy 
a zdivo je obdobné-
ho charakteru jako u 
templářského kos-
tela. Po zrušení řádu 
templářů roku 1312 
kostel s komendou 
koupili johanité 
a o rok později jej 
prodali dominikán-
kám z  kláštera sv. 
Anny na Újezdě za 
směšnou cenu 130 
hřiven grošů. Z roku 

1355 je zmínka o kostelu sv. Vavřince, ale roku 1365 se mluví 
o chóru sv. Anny. 

Josef Grof

Pečeť templářských rytířů, výstava Praha

Klášterní kostel sv. Anny

6 � kalendárium
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15. 10. 1873 (145 let)
Vojtěch Šanda, český římskokatolický kněz, vysoko-
školský pedagog, děkan teologické fakulty, profesor 
semitských jazyků, kanovník a děkan Kolegiátní kapituly 
Všech svatých na Pražském hradě, biblista a orientalista, se 
narodil 15. října 1873 v Kvílicích († 24. 12. 1953). 

18. 10. 1933 (85 let)
V říjnu 1933 byl v Praze zprovozněn Jiráskův most. S jeho 
stavbou se začalo podle projektu architekta V. Hofmana 
a Ing. F. Mencla roku 1929. Byla po něm vedena jediná 
pražská trolejbusová trať spojující oba vltavské břehy. V le-
tech 1940–1945 nesl jméno Dientzenhoferův most.

19. 10. 1258 (760 let)
V říjnu 1258 byl následkem požáru zničen Strahovský 
klášter včetně kostela Panny Marie. Jeho obnova trvala 
pět let. Klášter je nejstarším premonstrátským klášterem 
v Čechách, založil jej kníže Vladislav II. v roce 1143 s man-
želkou Gertrudou a pražským a olomouckým biskupem.

22. 10. 1893 (125 let)
Český tanečník, publicista, pedagog, choreograf a herec 
Joe Jenčík se narodil 22. října 1893 v Praze († 10. 5. 
1945). Podílel se na choreografii více než 70 českých filmů 
(např. Pudr a benzin, 1931). Věnoval se také tzv. davové 
choreografii (např. IX. všesokolský slet, 1932).

28. 10. 1928 (90 let)
Dnešní Thomayerova nemocnice byla otevřena coby 
ústav sociální péče hlavního města Prahy v roce 1928. 
Po prvním prezidentovi nesl ústav jméno Masarykovy 
domovy. Dnešní nemocnice má svůj název od roku 1954 
po zakladateli české lékařské vědy profesorovi Josefu 
Thomayerovi.

1838
(180 let)

Jan Gebauer
* 8. 10. 1838
† 25. 5. 1907

český jazykovědec, 
vydal příručku 

Pravidel pravopisu

1843
(175 let)

Antonín Řivnáč
* 23. 10. 1843
† 27. 8. 1917

český knihkupec 
a nakladatel

1903
(115 let)

Jaroslav Janouch
* 22. 10. 1903

† 7. 9. 1970
český spisovatel pro 
děti a mládež, např. 
Čarovné housličky

 � ŘÍKALI MU KRÁL HOLEC (565 let)

Když byl uherský král Ladislav Pohrobek, po otci Habsburk 
a po matce Lucemburk, korunován 28. října 1453 na krále 
českého, bylo mu 13 let. S kučeravým blonďáčkem byly spo-
jovány velké naděje, zemřel však po 4 letech vlády.

Karel IV. uzavřel s Habsburky smlouvu o vzájemném dědění. 
Zikmund se mužského potomka nedočkal a jeho jediná dcera 
Alžběta si vzala Albrechta Rakouského. Po Zikmundově smrti 

(1437) si Albrecht českého trůnu moc neužil, protože při výpravě 
proti Turkům v roce 1439 dostal úplavici a 27. října zemřel. Královna 
Alžběta s ním právě čekala čtvrté dítě (druhého syna, první zemřel 
jako novorozenec) a pohrobek Ladislav se narodil 22. února 1440. 
O korunu českých zemí, rozvrácených husitskými válkami a vleklými 
náboženskými spory, tehdy nikdo nestál – odmítl ji Albrecht Bavor-
ský i císař Fridrich III., poručník malého Ladislava, kterého zadržoval 
ve Vídni. V Čechách mezitím vládly tzv. landfrídy (krajské spolky), 
než roku 1452 uznaly za zemského správce Jiřího z Poděbrad. Téhož 
roku císař Ladislava vydal nejprve do Budína a až následujícího 
roku do Prahy. Svou korunovací Ladislav ukončil 14leté bezvládí. 
Říkalo se mu Holec – byl tak mladý, že mu ještě nerostly vousy. „Za 
krále Holce byla za groš celá ovce.“ Tohle pořekadlo se váže k době 
konečně obnovené prosperity. Za tu však České království nevděčilo 
Ladislavovi, který k Čechám nepřilnul, nýbrž Jiříkově péči.

Aleš Krejčí

Ladislav Pohrobek, anonym (1457), Zámek Ambras v Innsbrucku
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 � BAROKNÍ BOHÉM (350 let)

Jeden z největších malířů českého vrcholného baroka Petr 
Brandl přišel na svět roku 1668 v Praze, pokřtěn byl 24. října 
v kostele sv. Václava na Malé Straně. Svým životem zosobňo-
val uměleckého bohéma se vším, co k tomu patří.

Syn rodičů ze selského prostředí vystudoval jezuitské gymnázium 
u sv. Mikuláše na Malé Straně a malířství u Kristiána Schrödera, 
který jako správce obrazárny na Pražském hradě seznámil na-

daného mladíka s ma-
lířským odkazem evrop-
ské renesance, baroka 
a  manýrismu. Brandl 
měl nespoutanou po-
vahu, cítil se umělec-
kým géniem a nechtěl 
se podvolovat jak 
cechovním pravidlům, 
tak i  spořádanému 
manželskému životu. 
Celý život bojoval s dlu-
hy i  přes své nemalé 
příjmy. Svou tvorbou si 
získal umělecký věhlas, 
o zakázky neměl nouzi. 

Jeho díla si objednávaly velké kláštery a významné šlechtické 
rody. Ve svých nejlepších pracích dosáhl ve vrcholně barokní mal-
bě nejvyšší úrovně. Mistrně ovládl práci se světlem a metodu 
šerosvitu. Mezi jeho nejslavnější díla patří např. soubor oltářních 
obrazů namalo-
vaných v letech 
1718–1723 pro 
kostel sv. Markéty 
benediktinského 
kláštera v Břevno-
vě. Bohémský ži-
vot na tzv. vysoké 
noze však umělce 
dohnal k velkým 
finančním pro-
blémům, které se 
snažil řešit koupí 
zlatých dolů v Jílo-
vém u Prahy a Kut-
né Hoře. Podnikání 
dopadlo neslavně 
a  Brandl nakonec 
umírá nemocen a v chudobě 24. září 1735 ve věku 67 let. Své 
dluhy už nikdy nesplatil. Pohřben byl v kostele Panny Marie Na 
Náměti v Kutné Hoře.

Alice Braborcová

Petr Brandl, autoportrét, 1700, Národní 
galerie v Praze

Simeon s Ježíškem, 1725, Národní galerie v Praze

 � BAROKNÍ SKVOST V CENTRU PRAHY  
(365 let)

Víte, který historický areál je v naší metropoli po Pražském 
hradě druhý největší? Pokud vás napadlo Klementinum, há-
dali jste správně. Barokní komplex na pravém břehu Vltavy 
se rozkládá na ploše dvou hektarů a v jeho prostorách sídlí 
Národní knihovna. 

Počátky Klementina spadají do 11. století, kdy tu byla vystavě-
na kaple sv. Klementa. Po příchodu jezuitů trvalo skoro 170 let, 
než byla dokončena stavba Klementina – této nejstarší a největší 
jezuitské koleje v Čechách. Na budování areálu (1653–1726) se 

podílelo několik generací umělců. V době vlády Marie Terezie bylo 
Klementinum využíváno jako univerzita, knihovna a observatoř. 
Dnes je známé i díky dlouhodobým měřením teploty, tlaku a srážek 
v řadě od 1. 1. 1784. Když byl v roce 1773 řád zrušen, museli jezuité 
Klementinum opustit. Od té doby se traduje pověst o obrovském 
pokladu, který prý ukryli někde v tajném podzemí a dodnes nebyl 

objeven. V části komplexu sídlí od roku 1930 Národní knihovna. 
Naštěstí Klementinum v sobě ukrývá také poklady, o kterých víme. 
Jsou to starobylé knihy a rukopisy, mezi nejvýznamnější patří Kodex 
vyšehradský, jehož hodnota je nevyčíslitelná – odhaduje se na mili-
ardu korun. Nejstaršími dokumenty knihovny jsou řecké papyry z 1. 
století. Před několika lety získala knihovna na pařížské aukci také 
fragment Dalimilovy kroniky. 

Marcela Kohoutováfot
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Barokní knihovní sál v Klementinu

Zrcadlová kaple Klementina
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 � „RADIOAKTIVNÍ“ FRANTIŠEK BĚHOUNEK 
(120 let)

Je známo, že radioaktivita není vidět, že některé její formy 
jsou škodlivé a dokonce mohou i zabíjet... Celoživotní sna-
ha Františka Běhounka v této oblasti byla naopak lidem 
viditelná a prospěšná.

Vynikající český fyzik a spisovatel se narodil 27. října 1898 v Pra-
ze. Jeho oborem byla radioaktivita a záření ve všech podobách. 

Založil a později 
také vedl Státní 
r a d i o l o g i c k ý 
ústav (1926), 
který měl vý-
razný podíl na 
založení obser-
vatoře atmosfé-
rické elektřiny na 
Štrbském plese. 
Od roku 1951 
vedl také On-
kologický ústav 
v Praze. Stal se 
světově uznáva-

nou vědeckou kapacitou a nositelem řady ocenění. Veřejnosti 
je ale nejvíce znám jako vědecký účastník posádky vzducholodi 
Italia, s níž v roce 1928 jako první Čech přeletěl severní pól. 
Vzducholoď vedená generálem Umbertem Nobilem při zpáteč-
ní cestě ztroskotala a po několika týdnech na ledové kře byla 

zachráněna sovětským ledoborcem Krasin. Celý dobrodružný 
příběh shrnul František Běhounek ve své knize Trosečníci na 
kře ledové (později vydáno jako Trosečníci polárního moře). 
Kromě této knihy je autorem mnoha dalších dobrodružných děl 
pro mládež a celé řady odborných vědeckých pojednání. Zemřel 
1. ledna 1973 v Karlových Varech ve věku 75 let.

-babok-

Italia přistává ve Stolpu, 1928

 � LÉTÁNÍ JEN PRO OTRLÉ (95 let)

I tak by se dalo nazvat létání ve 20. letech minulého sto-
letí. V té době vznikly také Československé státní aerolinie 
(ČSA), a pokud si myslíte, že lety jednou z nejstarších letec-
kých společností byly bůhvíjaký zážitek, vězte, že jste na 
velkém omylu. 

Cestování letadlem v této době patřilo k výjimečnému dobrodruž-
ství. Před letem se pasažéři museli podrobit velice důkladné přípra-
vě. Museli se hlavně teple obléci, kožichy, rukavice a kulichy nebyly 
výjimkou. První aeroplány neměly kryté kabiny, takže cestující byli 
vystaveni silnému proudu vzduchu a chladnému větru. Ani sezení 
nebylo moc pohodlné, protože se sedělo na pytlích s poštou. Leta-
dla se vypravovala zásadně za dobrých povětrnostních podmínek, 

pouze ve dne, od jara do podzimu. Vraťme se ale k historii ČSA. 
Původní Československé státní aerolinie vznikly z popudu tehdejšího 
Ministerstva veřejných prací 6. října 1923 a od začátku byly ryze 
státní firmou. První let byl symbolicky naplánován na 28. října v den 
5. výročí vzniku Československa. Jak už tomu bývá, počasí si nevy-
bírá, a tak se uskutečnil pouze oblet kbelského letiště. První let, na 
lince Praha–Bratislava, ČSA vypravily z letiště Kbely o den později. 
Až do roku 1930 provozovaly ČSA pouze vnitrostátní dopravu. První 

mezinárodní linku otevřely ČSA v roce 1930 do Záhřebu. Původní 
domácí letiště Praha-Kbely bylo v roce 1937 nahrazeno novým 
moderním mezinárodním letištěm v Ruzyni. 

-mat-

Letoun Farman F.60 Goliath ČS státních aerolinií (1929)

Letoun Douglas DC-3 (OK-XDM) ČSA, 1946 
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 � PLZEŇSKÝ RODÁK V YPSILONCE

Rodák z Plzně, Pavel Nový, který oslavil v září sedmdesátiny, 
vyrostl na Šumavě a patří k těm známým českým hercům, 
které není potřeba představovat. V životě měl z různých dů-
vodů lecjaké profese, nevzali ho na DAMU, ale on sám nikdy 
nepochyboval, že bude hercem. Do Ypsilonky, v níž je dnes 
už pěknou řádku sezon nedílnou součástí, se původně podle 
svých slov s nadsázkou „cpal“ deset let. Ostatně konal se 
i druhý nástup do domovského divadla, a to po jeho nemoci. 
Možná proto mimo jiné říká, že „Každý průser vás vynese ke 
hvězdám,“ a možná, že i zásluhou tohoto nadhledu ho dnes 
můžete vidět v sedmi inscenacích, ke kterým v dubnu přibyla 
ta nejnovější s názvem Jezinky a bezinky.

V jednom z rozhovorů z roku 2006 jste odpovídal na otáz-
ku, jestli se v Ypsilonce chcete dožít důchodu. Tehdy jste 
odpověděl, že zásadně nic neplánujete, a přesto se to 
povedlo. Jak to vnímáte Vy – že to tak prostě mělo být? 

Ono to původ-
ně vypadalo, že 
jsem se rouhal, 
protože jsem po 
ročním marodě-
ní skončil v dů-
chodu invalidním 
a dočkal jsem se 
i starobního. Nut-
no s radostí kon-
statovat, že jsem 
přesto všechno 
laskavostí Ypsi-
lonky zůstal stále 
v našich řadách. 
Silné pro mne 
bylo, když mě 

Martin Dejdar na Vánoční večery přivezl z rehabilitačního ústavu 
v Kladrubech, kde jsem byl v té době v péči, na jeviště na inva-
lidním vozíku. Štěstí, že jsem mezi svými.

Ostatně říkáte o sobě (a nejméně jednou se to ve Vašem 
životě potvrdilo), že jste dítětem štěstěny. Kdy Vás napo-
sledy potkalo to tak zvané štěstí? 
Každý den. Neboť každý den mám setkání se svými lidmi 
a i s mnohými jinými, ať už při práci nebo jen tak na ulici. Narodil 
jsem se totiž v neděli před polednem, sice do nešťastné doby, ale 
do šťastné rodiny, ve které se o rodinu dbá. Osobně ji vnímám jako 
nejdůležitější sociální skupinu.

Diváci Vás mohou vidět v Ypsilonce například v hořké ko-
medii Svatá rodina, která v dubnu 2018 slavila dvacet let 
od premiéry. Jaké to je hrát dvě desítky let stejnou roli?
Báječnéééé! Je to sice drsná hra ze sedmdesátých let, ale v podání 
Ypsilonky velmi silný zážitek především pestrostí postav, kde kro-
mě dvou, všechny ženské role hrají mužští. Nutno podotknout, že 
Janu Synkovou v hlavní roli jsem navrhoval na Thálii. Výbornou 
muziku k tomu vymyslel Jiří Schmitzer a Mirek Kořínek. 

Také jste Vícestoletým v inscenaci Muž na větvi. Sám po-
cházíte ze Šumavy a máte rád zimní sporty i otužování. 
Jaký je Váš vztah k horám a projevil se nějak například při 
účinkování v inscenaci? 
Muž na větvi mě baví, je to autobiografické ze života Jana Schmi-
da, jak vnímal poválečné období v Sudetech. Naše zážitky jsou 
velmi blízké. Jeho ze severu (Jizerky) a moje ze západu (Šumava). 
Bylo velmi zábavné to zkoušet a je to i zábavné hrát.

V novince Jezinky a bezinky hrajete pastora dr. Harpera, 
jaké bylo zkoušení? Neotrávil vás při tom někdo? 
My se tady v Ypsilonce neotravujeme. Nás to baví. Vlastně je to 
radost v té naší rodině – o funkci rodiny jsem se ostatně už zmínil 
na začátku. 

Tato komedie měla na Broadwayi celkem 1444 repríz, co 
myslíte, jak to dopadne v Ypsilonu? 
Doufám, že alespoň čtvrtinu! To je v našich kruzích skvělé číslo…

Kdybyste měl někoho nabádat k návštěvě Ypsilonky, které 
inscenace byste vybral? 
Určitě například Prodaná nevěsta, Babička se vrací a Jezinky...

Kdysi jste řekl „Divadel je mnoho, ale Ypsilonka je jenom 
jedna“, platí to pro Vás stále? 
Ano. Beze zbytku. Když jsme v devadesátých letech hráli něko-
likrát v Anglii, tak v londýnských Times napsali: „Studio Ypsilon 
je pravděpodobně nejzářivější malé divadlo v Evropě.“ Ještě to 
mám „skovaný“... 

Aneta Filipová 
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Muž na větvi aneb Slavnost na horách či Prvobytně 
pospolné místo v Čechách

Svatá rodina
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JANEM BURIANEM

Vážení čtenáři,
rok 2018 je rokem významných výročí. V květnu jsme si připo-
mněli jednu z nejšťastnějších událostí českých dějin – položení 
základního kamene Národního divadla, kdy desetitisíce lidí 

oslavovaly nově zrozené 
sebevědomí české kultu-
ry. Rozvoj vlastní kultury 
českého jazyka i vzdělání 
vedl před 100 lety k zalo-
žení samostatného státu. 
Toto výročí je výjimečnou 
příležitostí uvědomit si 
znovu hodnoty, na nichž 
stojí naše společnost. Uči-
níme tak společně s Vámi 
řadou nových inscenací 
i speciálních programů. 
V  nové divadelní sezoně 

nabídneme 19 premiér. Na repertoáru zůstane pět desítek in-
scenací. V Národním divadle soubor Opery připravil nejnovější 
nastudování slavnostní opery Libuše Bedřicha Smetany, kterou 
v předvečer státního svátku zprostředkuje divákům v přímém 
přenosu Česká televize. Soubor Činohry na Nové scéně věnuje 
statečným legionářům inscenaci Plukovník Švec, na motivy 
hry Rudolfa Medka. Baletní soubor k oslavám výročí přispěje 
inscenací Kylián, která bude poctou slavnému českému rodákovi 
a ikoně světového tance Jiřímu Kyliánovi. 60. výročí od svého 

založení oslaví premiérou inscenace Zahrada, volně inspirova-
nou Jiřím Trnkou, soubor Laterny magiky. Čekají nás desítky 
dalších doprovodných akcí – speciální prohlídky, videomapping 

na historické budově Národního divadla, literární soutěž, mobil-
ní aplikace, besedy, nebo výstavy, které uskutečníme zejména 
v rámci edukačních programů ND+. 
Těšíme se na setkávání s Vámi ve všech našich hledištích. 

prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla

Bedřich Smetana: Libuše

J. W. Goethe: Faust
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tipy redakce
 � PALM OFF FEST 2018 PŘICHÁZÍ S 
TÉMATEM „UŽ MÁME, CO JSME CHTĚLI?“

Třetí ročník mezinárodního setkání divadel střední Evropy 
Palm Off Fest proběhne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 
28. října. I tentokrát festival nabídne to nejlepší ze středo-
evropského divadla.

Součástí programu bude opět přehlídka nejzajímavějších doku-
mentů, diskuse s tvůrci, speciální debata i semináře. Zastřešujícím 
tématem třetího ročníku se stalo heslo „Už máme, co jsme chtěli?“. 
Palm Off Fest 2018 nabídne inscenaci Revoluce estonského Teatru 
NO99, 99 slov pro prázdnotu tallinského centra Kanuti Gildi SAAL, 
inscenaci Spravedlnost varšavského souboru Teatr Powszechny 
a také jednu z posledních inscenací režiséra Olivera Frljiće, ten-
tokrát ve spolupráci s berlínským Maxim Gorki Theater, nazvané 
GOЯKI: Alternativa pro Německo?. Českou scénu budou zastupovat 
inscenace Divadla pod Palmovkou: Něco za něco v režii Jana Klaty 
a Pusťte Donu k maturitě!

V rámci Palm Off Festu proběhnou také dvě výstavy. Od 19. října 
po celou dobu konání festivalu bude ve foyer Divadla pod Pal-
movkou umístěna putovní výstava Polská divadelní avantgarda. 
Na patnácti panelech se tak představí vzácné fotografie a doku-
menty ze sbírek Divadelního ústavu ve Varšavě a polské Národní 
knihovny. Vernisáží, která proběhne v sobotu 20. října v 16.30 ve 
foyer Divadla pod Palmovkou, pak odstartuje druhá festivalová 
výstava fotografií Romana Dobeše. 
V sobotu 20. října se uskuteční také speciální debata, která pod 
titulním názvem „Už máme, co jsme chtěli?“ pozve k reflexi po-
litického, společenského a kulturního stavu ve střední Evropě 
osobnosti z České republiky, Slovenska a Polska. Debatu bude 
moderovat politoložka a historička Veronika Pehe. Palm Off Fest 
se letos stal partnerem projektu Institutu umění-Divadelního 
ústavu PACE.V4: Putovní konference DRAM lan 2018. 

-red-

Pusťte Donu k maturitě!

 � SRPEN 1968 V PRAZE

Před hlavní budovou Muzea hlavního města Prahy na Flo-
renci je k vidění až do 2. prosince 2018 venkovní panelová 
výstava Srpen 1968 v Praze. Návštěvníci si mohou prohléd-
nout výstavu připomínající 50 let od srpnové okupace Prahy 
v roce 1968 armádami pěti států Varšavské smlouvy. Vpád 
armád přerušil obrodný proces pražského jara.

Výstava představuje prostřednictvím fotografií, letáků, plakátů 
a dalších tiskových materiálů ze sbírek Muzea hl. m. Prahy realitu 
jednoho srpnového týdne roku 1968 v hlavním městě. Časově po-
krývá pohnuté okamžiky srpnových dnů od vpádu cizích vojsk na 
naše území dne 21. srpna až po podpis pokořujícího moskevského 
protokolu a návrat našich čelných představitelů z  Moskvy do Prahy 
dne 27. srpna 1968. Krátce rovněž připomene, co tomuto tragic-

kému okamžiku 
v našich dějinách 
předcházelo: ob-
dobí pražského jara 
s jeho hlavními po-
litickými exponenty. 
Pražské jaro přineslo 
zcela zásadní pocit 
uvolnění poměrů 
v  socialistickém 
Če s ko s l ove n s ku 
a  především naději 
na možné fungování 
svobodné občanské 

společnosti. Lidé se po dvou desetiletích života v totalitě opět svo-
bodně nadechli, byla zrušena cenzura, obnovila se činnost některých 
spolků a začaly vznikat nové, ruku v ruce s politickou reformou se 
připravovala reforma ekonomická. Toto nadějné období, naplněné 
euforií z probíhajících změn ve společnosti, vystřídal šok, způsobený 
okupací vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. 
Dobové fotografie od renomovaných autorů Jiřího Všetečky, 
Bohumila Dobrovolského a dalších předvedou návštěvníkům 
dramatické momenty spojené s obsazováním Prahy 21. srpna 
1968, zejména pak dění u Československého rozhlasu. Pozornost 
je věnována reakcím veřejnosti i postojům vládnoucí komunistické 
strany, které se výrazně projevily především v uspořádání XIV. 
mimořádného sjezdu strany ve Vysočanech. Obrazy protestních 
průvodů a shromáždění Pražanů střídají letáky s výzvami proti 
násilnému vojenskému obsazení země. Zásadní roli v informo-
vanosti Pražanů sehrály v srpnových dnech hromadné sdělovací 
prostředky, kterým se i po obsazení redakcí podařilo v provizorních 
podmínkách nadále udržet svobodné zpravodajství. 
V letošním jubilejním roce se jedná již o třetí výstavu Muzea hl. m. 
Prahy, která připomíná nejvýznamnější „osmičková“ výročí české 
a československé historie – po webové výstavě Únor 1948 v Praze 
a nedávno zpřístupněné výstavě Praha 1848–1918.

-red-

12 � tipy redakce



 � ŠVANDOVO DIVADLO ZAHÁJÍ SEZÓNU 
V PODZEMÍ, VELKÝ SÁL PROCHÁZÍ 
REKONSTRUKCÍ

Do podzemního Studia se v září a říjnu uchýlí herci Švan-
dova divadla, jehož Velký sál se už od letošního července 
rekonstruuje. Přestavbou projde zejména jeviště a jeho 
technologie, proměny se dočká také fasáda. Ve Studiu se 
uskuteční i první premiéra sezóny 2018/2019: uvedení pů-
vodní české inscenace Trollové mezi námi v režii Alexandry 
Bolfové tu plánují 27. října. Na hlavní scénu s kapacitou 
300 míst v hledišti se herci vrátí v listopadu, divákům se pak 
Velký sál znovu otevře během prosince 2018. 

NOVÁ PRKNA, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT
„Jeviště ve Velkém sále sloužilo od roku 2002, kdy bylo Švandovo 
divadlo po generální přestavbě znovu otevřeno. Ještě rychleji než 
jeho podlaha, kterou teď kompletně měníme, však stárla ta část 
jevištní techniky, jejíž obsluha je propojená s počítačem – což 
jsou například světla nebo jevištní tahy. K těmto zařízením proto 
teď instalujeme nové technologie,“ říká ředitel smíchovské scény 
Daniel Hrbek. 

Vedle nového jeviště a navazující techniky bude ve Velkém sále 
znovu fungovat také jevištní stůl. „Jde vlastně o plochu spojenou 
s výtahem, umožňující například efektní vynořování a zanořová-
ní z hlubin jeviště. Do provozu uvedeme také všechny tahy, což 
je skrytý systém lan, tyčí a kladek, sloužící k rychlým změnám 
dekorací,“ vysvětluje Daniel Hrbek. Ten chce, aby do konce roku 
prokoukla ještě fasáda divadla, na níž by mělo přibýt devět infor-
mačních LED obrazovek. Rekonstrukce za zhruba 30 milionů korun 
bude hrazena ze zvláštního investičního fondu Švandova divadla. 
To je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy.

HRY Z PODZEMÍ

Ve Studiu se ale už od začátku září hraje dál. Na programu je tu 
například Kauza pražské kavárny, poslední novinka minulé se-
zóny, inscenace Slušný člověk vycházející z předlohy Karla Čapka, 
Ztracená čest Kateřiny Blumové z pera slavného německého 
autora Heinricha Bölla či Srdce patří za mříže, hra pojednávající 
o tom, jak snadné je v dnešním světě ztratit lidské srdce.
Diváci tu uvidí také tři tituly, s nimiž Švandovo divadlo hostuje 
– v jejich anglicky nastudovaných verzích - koncem září ve Spo-
jených státech. Tím prvním je Protest/Rest, zábavná hra složená 
z aktovek Václava Havla a Marka Hejduka, druhým Šoa, drama 
inspirované skutečnými osudy české herečky a olomouckého 
sportovce. Třetím titulem je Pankrác ’45, hra vyprávějící o pěti 
ženách, které se po skončení války sejdou v jedné cele pankrácké 
věznice. Všechny inscenace se ve Washingtonu a v New Yorku 
představí mimo jiné v rámci tamějších oslav 100. výročí založení 
Československé republiky.

STÁLÍ HOSTÉ, VEČERNÍ TANEC 

Svá představení uvedou v malém sále Švandova divadla stálí hos-
té, k nimž patří zejména Divadlo Spektákl, Radim Vizváry, 
improvizační show Just! Impro a Dětské divadelní studio, 
které na 14. října chystá premiéru hry Lakomá Barka. Příběh 
podle známé pohádky Jana Wericha tu mladí divadelníci uvedou 
jako „pravdivou příhodu“.  Ve Studiu pokračují také oblíbená ví-
kendová představení pro děti v podání souboru Buchty a loutky. 
Ten zde hraje rovněž představení pro dospělé a 28. října tu uvede 
loutkový speciál Ať žije Česká republika!, věnovaný „100. výročí 
založení našeho státu mínus Slovensko“. Budou se odehrávat 
i workshopy pro veřejnost: novinkou letošního podzimu budou 
jednorázové tanečních kurzy, zaměřené na vybrané společenské 
tance. Roztančený večer pod vedením profesionálních tanečních 
lektorů se na programu objeví jednou měsíčně.

-red-

Eva Josefíková v inscenaci Pankrác ’45, foto © Ivo Dvořák

Švandovo divadlo, foto © Adam Steinwicht
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 � SOCHAŘ TĚLEM I DUŠÍ

Osobnost českého poválečného umění a jeden z  nejvý-
znamnější českých modernistů Jan Koblasa odešel právě 
před rokem 3. října 2017. Výsostný sochař, grafik, malíř, 
scénograf, básník i hudebník až do konce života statečně 
zápasil s nelehkým osudem.

Talentovaný umělec se narodil v Táboře do rodiny hudebníka. 
V dětství se zajímal o přírodu a skauting, ale brzy převážily jiné 

zájmy – literatura, di-
vadlo, výtvarné umě-
ní a hudba. Studoval 
klasické a pedagogic-
ké gymnázium, kde 
navštěvoval divadelní 
a  výtvarný kroužek, 
od 16 let se věnoval 
klasickému zpěvu 
a  byl i úspěšným 
sólistou. Zajímal se 
o filosofii a zakázanou 
literaturu. Po maturi-
tě v r. 1952 se přihlásil 
ke studiu na Akademii 

výtvarných umění v Praze a i přes nepříznivý kádrový posudek 
byl přijat. Padesátá léta svobodomyslným umělců nepřála, aka-
demie měla vychovávat spíše tvůrce socialistických pomníků než 
originální osobnosti. Školu i přes komplikace se závěrečnou prací 
dokončil. Aktivně se zúčastňoval kulturního života a se svými spo-

lužáky (mj. Karlem Neprašem, Bedřichem Dlouhým či Theodorem 
Pištěkem) založili klub, který vystupoval později pod názvem Šmi-
drové. Pořádali společné výstavy i koncerty. V červnu 1958 složil 
zkoušky na DAMU a stal se studentem scénografie, kterou po dvou 

semestrech z vlast-
ního rozhodnutí 
opustil. Po získání 
prvního ateliéru 
na Letné se sezná-
mil s  Vladimírem 
Boudníkem a Mi-
kulášem Medkem. 
Soustavně se za-
býval sochařským 
portrétem, maloval 
a kreslil, psal poezii, 
tiskl grafické listy 
a  monotypy. Spo-
lupracoval také 
s režisérem Františ-

kem Vláčilem na jeho filmech Holubice a Markéta Lazarová. Již 
v té době uvažoval o emigraci, ke které však došlo až po srpnových 
událostech r. 1968. Okupace ho zastihla v Itálii, nakonec získal azyl 
v severním Německu a stal se emeritním profesorem na univer-
zitě v Kielu. Jako jednomu z mála emigrantů se Janu Koblasovi 
podařilo získat si respekt odborné veřejnosti a mít vliv na mladé 
generace umělců. Organizoval sochařská sympozia, vystavoval 
svá díla v několika zemích, dostával významné zakázky, podnikal 

cesty po Evropě 
i do USA. Byl dva-
krát ženat, první 
manželství skon-
čilo po rodinné 
krizi rozvodem. 
Se svojí druhou 
ženou, ruskou 
malířkou Soňou 
Jakuševovou, se 
seznámil v  Ně-
mecku a posléze 
spolu i vystavo-
vali a tvořili, mj. 
interiér kaple 
v Bílce v Českém 
středohoří. Do 
vlasti se mohl 

vrátit až v červnu 1990, pravidelně se zúčastňoval sochařských 
sympozií v Hořicích a vystavoval, ale s trvalým návratem nepočítal. 
Krátce vyučoval na AVU, první výstava v Praze se uskutečnila pod 
záštitou Václava Havla a v r. 2007 mu byla uspořádána retrospek-
tivní výstava v Jízdárně Pražského hradu. Tvorba Jana Koblasy se 
vyznačuje trvalým dialogem s hmotou, jeho filosofické vnímání 
světa a nelehké osobní osudy ho vedly k vytvoření děl s hlubokým 
myšlenkovým obsahem.

Alice Braborcová

Jan Koblasa, Zeď nářků, kombinované materiály (1974)

Jan Koblasa, Adam, Eva a had, polychromované 
dřevo(2010)

Jan Koblasa, Ztracený syn, bronz (1958)
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 � 1968 OČIMA 50 SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Petr Macek

Rozdělené rodiny a zničené kariéry, vynucená poslušnost režimu 
nebo všemožné zákazy. Neexistuje v této zemi nikdo, koho by se 

okupace Československa 
vojsky Varšavské smlouvy 
21. srpna 1968 nedotkla. 
Invaze a následná potup-
ná normalizace zanecha-
la stigma na všech – těch, 
kteří museli veřejný pro-
stor opustit, i těch, kteří 
se snažili najít morální 
kompromis a prostě dál 
žít a pracovat. 50 let poté 
vzpomíná na události 
roku 1968 a jeho násled-
ky 50  největších osob-

ností své generace ve zbrusu nových, exkluzivních rozhovorech 
a otevřených zpovědích se spisovatelem a publicistou Petrem 
Mackem. Hana Brejchová, Miloň Čepelka, Věra Křesadlová, Marta 
Kubišová, Kamila Moučková, Jiří Menzel, Jan Pirk, Theodor Pištěk, 
Jan Přeučil, Jiří Suchý, Emília Vášáryová, Ivan Vyskočil a mnozí 
další – co jméno, to jiný osud a unikátní příběh roku 1968.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

 � KRÁLOVNY NEMAJÍ NOHY
Vladimír Neff

Romantický příběh z 16. století o dobrodružných příhodách 
českého rytíře, zasazený do atmosféry rudolfinské Prahy a rene-

sanční Itálie. Mladý šlechtic 
je synem pražského alchy-
misty, který objevil kámen 
mudrců. Tento objev však 
přináší otci i synovi místo 
žádoucího prospěchu ne-
štěstí a vhání je do situací, 
v  nichž jde o  čest, lásku 
i o život. První kniha trilogie 
o Petru Kukaňovi z Kukaně 
není klasickým historickým 
románem. Neff se pro čte-
náře pokusil skloubit nároky 

milovníků historických i dobrodružně romantických příběhů.
cena: 349 Kč
www.albatrosmedia.cz

 � ŠŤASTNÉ BLUES ANEB Z DENÍKU 
JAROSLAVA JEŽKA
František Cinger

Málo známá i zcela neznámá fakta o životě geniálního skladatele 
i muzikanta Jaroslava Ježka (1906 Praha – 1942 New York), jehož 

písničky zná snad každý. 
Téměř nevidomého člo-
věka, který strávil jako 
dítě šest let ve slepeckém 
ústavu, a poté se vlastní 
pílí vypracoval ve víc než 
důstojného spolupracov-
níka Voskovce a Wericha 
i mnoha dalších umělců 
své doby. Přepracované 
a rozšířené vydání mono-
grafie objevující Ježkovu 
společenskou aktivitu 
v boji proti fašismu i při-
nášející pravdivý příběh 

lidí, kteří ho v americkém exilu v roce 1941 připravili o možnost 
vystoupit se svou Sonátou na mezinárodním hudebním festivalu. 
Známý popularizátor V+W, Osvobozeného divadla, Miroslava 
Horníčka odhaluje také Ježkův soukromý a milostný život.
cena: 329 Kč
www.kniha.cz

 � KNÍŽKA PRO ZVÍDAVÉ DĚTI
Stanislava Jarolímková

Vydejte se s námi na výlet do minulých staletí. Budeme si poví-
dat o tom, na co při vyučování nezbývá čas a na co v učebnicích 

nebývá místo. Víte, proč 
někdy nosívali lidé na 
hrady svoje peřiny? Proč 
se přesýpací hodiny často 
předcházely a kolik váži-
ly první kapesní hodinky? 
Máte představu, co byla 
hrkavice a k čemu sloužil 
keser? Kde se vzalo slovo 
„kuropění“ nebo co bys-
te koupili u brabenáře 
a  ohánečníka? Povíme 
vám, jak podváděli bři-
chomluvci a majitelé 

bleších cirkusů a proč nikdo nechtěl mít za souseda mydláře. Do-
zvíte se i to, kde se vzal plyšový medvídek, proč školáčci slízávali 
kaňky jazykem nebo kde a kdy byl v Praze umístěn první rentgen.
cena: 269 Kč 
www.albatrosmedia.cz

př
ipr

av
ila

 Al
ice

 Br
ab

or
co

vá
 (b

ra
bo

rco
va

@k
am

po
ce

sk
u.c

z)

www.kampocesku.cz knižní tipy � 15



2018 – rok jako 
žádný jiný!
Přijďte si pro informativní 
brožuru Praha:1918–2018 
nebo jedinečný katalog 
Praha:1918–1992 a oslavte 
100. výročí založení Česko-
slovenska spolu s námi.

Prague.eu/ceskoslovensko



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 ŘÍJNU 2018

1. 10. / PO

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY I.   Prohlídka zahrad ve Vlaš-
ské ulici. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:30 u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice 
ve směru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková

3. 10. / ST

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

4. 10. / ČT

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

6. 10. / SO

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 

areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! Začátek akce v 10:00 u Táborské brány (první brána 
od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela 
Smrčinová
UMĚLCI NÁRODNÍHO DIVADLA. Poznejte s kurátorkou Ná-
rodní galerie pro vzdělávání výzdobu a  osobnosti umělců, 
kteří významnou měrou přispěli k podobě „Zlaté kapličky nad 
Vltavou“. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
prohlídky ve 14:30 ve slavnostním vestibulu historické budo-
vy, vstup hlavním vchodem z Národní třídy. Cena 140/100 Kč. 
Monika Švec Sybolová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací 
době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme 
středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její ro-
mánsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným 
výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu rad-
niční 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. Filip Mašek

7. 10. / NE

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH.   Na vycházce si pro-
hlédneme viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podíváme se, kde 
si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou i kam 
vedla první trolejbusová linka v Praze. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 131 
„U Matěje“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice metra 
A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. 
Stanislava Micková

8. 10. / PO

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY I.   Opakování vycházky 
ze dne 1. 10. 2018. Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u pamětní desky 
C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 
2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Milada Racková 

9. 10. / ÚT

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 17:30 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová
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NORDIC WALKING: Z BUTOVIC DO RADLIC.    Profesionální 
instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou 
vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování 
„Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že 
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Naše cesta následně 
povede starými Butovicemi, původně vsí, o níž bychom první 
písemnou zmínku nalezli již v zakládací listině vyšehradské ka-
pituly z 11. století. Butovice se sice staly později součástí Jinonic, 
zachoval se zde ale původně románský kostel sv. Vavřince, tvo-
řící spolu s dřevěnou zvonicí významný historický celek. V těsné 
blízkosti Butovic na mohutné ostrožně, se nachází archeologická 
památka dokládající osídlení pražské kotliny. Hradiště Butovice 
přechází do mírně se zvedající plošiny zakončené na východě Dív-
čími hrady. Výrazným bodem tohoto terénu je bývalý hrad Děvín, 
z něhož jsou jedinečné výhledy na Prahu. Kolem vodárenského 
areálu vystavěného v r. 1976, jehož součástí je modrá vyrovnávací 
vodárenská věž, budeme směřovat ke stanici metra Radlická. 
Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku 
zakoupenou v  předprodeji! POZOR! – omezený počet 
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 u výstupu ze stanice metra B „Jinonice“.  
Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

10. 10. / ST

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III.   Opakování vycházky 
ze dne 3. 10. 2018! POZOR! – omezený počet účastníků na 
30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek 
akce v 15:45 v podloubí na rohu Sněmovní ulice a Malostranského 
náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková 

11. 10. / ČT

OD MALVAZINEK MEZI CIHLÁŘKOU A SANTOŠKOU.   Mezi 
bývalými zemědělskými usedlostmi ve svahu nad Smíchovem 
byla v meziválečném období postavena i řada vil (Teigeho, Pic-
kova, Winternitzova – druhé pražské dílo arch. Loose). Projdeme 
okolo nich i kolem secesních vil Kordovy a Na Klavírce, kostelů Čsl. 
církve husitské i Českobratrské církve evangelické s památníkem 
M. Horákové. Na Santošce si připomeneme osud operní pěvky-
ně Henrietty Sonntagové. Začátek akce v 16:45 na stanici aut. 
č. 137 „Malvazinky“ (ve směru z Knížecí). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

13. 10. / SO

PODZIMNÍ TOULKY PRAŽSKOU STROMOVKOU.   Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!
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nově vzniklého Československého státu i významným 
osobnostem té doby. Vybrané akce budou výjimečně pro-
dávány za symbolickou cenu 20 Kč za osobu. Případné 
vstupné do objektů si účastníci i dále hradí sami. 

17. 10. / ST

VZNIK PRVNÍ REPUBLIKY A STARÉ MĚSTO PRAŽSKÉ.   Pojďte 
s námi na Staré Město pražské, připomenout si významná místa 
a stavby spojené se vznikem Československé republiky v roce 
1918. POZOR! - omezený počet účastníků na 40  osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Jednotná cena 
20 Kč/za osobu. Milada Racková
NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE PÁNĚ.   Slovinský architekt Josip Plečnik je 
v Česku znám především jako architekt Pražského hradu. Kromě 
toho se však na podobě města podílel i další výraznou stavbou. 
Jeho kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad 
se stal neodmyslitelnou dominantou Vinohrad a součástí panora-
matu Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 před vchodem do kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Jednotná cena 20 Kč/za osobu + na místě bude vybírán příspěvek 
na kostel 50 Kč. Marie Hátleová
PLEČNIKOVY OTISKY V ZAHRADÁCH PRAŽSKÉHO HRADU.   
Když se po vzniku první republiky stal Pražský hrad sídlem hlavy 
nově vzniklého státu, bylo třeba také hradního architekta, který by 
toto bývalé sídlo českých králů zmodernizoval a učinil důstojným. 
Rukopis hradního architekta Plečnika se promítl nejen do interié-
rů, ale velkou proměnu zaznamenaly také zahradní plochy, které 
si během vycházky projdeme a upozorníme na Plečnikovy nejvý-
znamnější architektonické počiny. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU 
REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U  VSTUPU DO 
AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 15:00 u kašny 
na II. nádvoří Pražského hradu. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. 
Mgr. Pavla Bartásková 
JAK VZNIKALA REPUBLIKA – PŘEDNÁŠKA.   Touha vytvořit 
samostatné demokratické Československo se naplnila na sklonku 
října 1918, ale rozhodně to nešlo bez boje. Politicky, diplomaticky 
i vojensky se během první světové války mnoho Čechů a Slová-
ků angažovalo, aby  se pouhý sen stal skutečností. POZOR! – 
omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbe-
sovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. 
PhDr. Jaroslava Nováková

18. 10. / ČT

VILOVÁ ARCHITEKTURA MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ - PŘED-
NÁŠKA.   První plánovitě zakládané vilové čtvrti začaly v Pra-
ze vznikat už ve 2. polovině 19. století. K  rozvoji na počátku 
20. století přispělo to, že v českém prostředí měla velkou odezvu 
myšlenka zahradních měst. Vznik nového státu pak znamenal 

BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA STRAHOVĚ.   Ko-
mentovaná prohlídka baziliky, jejíž základy položili členové řádu 
premonstrátů již ve 12. století. Současná podoba je výsledkem 
barokní přestavby z doby opata Questenberka, který nechal do 
kláštera převést roku 1627 ostatky zakladatele řádu sv. Nor-
berta. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 před vchodem do kostela na Strahovském nádvoří. 
Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250  Kč. 
Mgr. Daniel Rejman

14. 10. / NE

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.   Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!
STAVOVSKÉ DIVADLO.    Návštěvníky zveme na prohlídku 
vybraných 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  10:00 před budovou Stavovského 
divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. 
Pavla Bartásková

15. 10. / PO

PROMĚNY JIHOZÁPADNÍHO SVAHU POD PRAŽSKÝM HRA-
DEM.   Vycházka za historií kajetánského kláštera na Malé Straně 
s návštěvou terasových zahrad, které klášteru původně patřily. 
Zatímco objekt je s velkým úsilím opravován, samotné terasy na 
obnovu čekají už dlouho, výhled z nich však nikdy neomrzí. PO-
ZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada 
Racková 

16. 10. / ÚT

VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV: KDE ODPOČÍVAJÍ SLAVNÍ HERCI.   
V rámci prohlídky se zaměříme na střední část hřbitova, kde 
odpočívají především osobnosti českého divadla. Uvidíme, že 
působivý charakter hřbitova tvoří nejen kompozice architektů, 
ale i vynikající sochařská díla na hrobech herců. Povíme si o osu-
dech známých i zapomenutých umělců, jakými byli L. Pešek, 
J. Petrovická, Z. Kabátová, L. Hermanová, Deylové, V. Ráž, V. Vy-
dra, F. Kovařík a další. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:00 před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla. 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka
Zveme Vás u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného 
státu v  období od 17. 10. do 21.  10. na tematické 
přednášky a vycházky Pražské vlastivědy, které budou 
věnovány samotnému zrodu I. republiky, architektuře 
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účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:30 na zastávce tram. č. 10, 11, 16, 
26 „Mezi Hřbitovy“. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Alexandra 
Škrlandová 

19. 10. / PÁ

NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE PÁNĚ.   Slovinský architekt Josip Plečnik je 
v Česku znám především jako architekt Pražského hradu. Kromě 
toho se však na podobě města podílel i další výraznou stavbou. 
Jeho kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad 
se stal neodmyslitelnou dominantou Vinohrad a součástí panora-
matu Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 před vchodem do kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Jednotná cena 20 Kč/za osobu + na místě bude vybírán příspěvek 
na kostel 50 Kč. Alexandra Škrlandová
MUŽI 28. ŘÍJNA – PŘEDNÁŠKA.   Rašín, Švehla, Soukup, Stří-
brný a Šrobár, ale nejen oni se výrazně zapsali do historie vzniku 
samostatného Československa. Na přednášce si připomeneme 
osudy těch, kteří bezprostředně ovlivnili běh našich dějin. PO-
ZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme 

výrazný vzestup rodinné výstavby, na které se podílela řada před-
ních architektů. Ve vilových čtvrtích se ukrývají skutečné perly, 
které si chceme představit. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v pří-
zemí. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Mgr. Stanislava Micková
OŘECHOVKA – ÚSPĚŠNÝ POKUS O ZAHRADNÍ MĚSTO.   Pro-
hlédneme si nejen řadové domky připomínající anglické a ho-
landské maloměsto, ale i vily pro Václava Špálu, Otakara Španie-
la, Emila Fillu a další umělce. Uvidíme, že i v tak krásné lokalitě 
najdeme místa se smutnou historií válečné tragédie. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na za-
stávce tram. č. 1, 2 „Ořechovka“. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. 
Mgr. Stanislava Micková 
PRAVOSLAVNÝ KOSTEL ZESNUTÍ SV. BOHORODICE S NÁVŠTĚ-
VOU KRYPTY.   Na vycházce si představíme pravoslavný kostel na 
Olšanských hřbitovech a zavítáme také do krypty zasvěcené sv. 
Sofii, kde odpočívá první ministerský předseda ČSR Karel Kramář 
se svojí ženou Naděždou. Ukážeme si také hroby ruských emi-
grantů pohřbených zde na Olšanech. POZOR! – omezený počet 
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Začátek akce ve 14:30 u pomníku sv. Václava na Václavském ná-
městí. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková

20. 10. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO A VZNIK REPUBLIKY.   Věděli jste, že také 
osudy Národního divadla jsou bezprostředně spjaty se vznikem 
samostatného Československa? Povíme si o tom při prohlídce 
reprezentačních prostor historické budovy ND. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v  8:30   a  v  9:30 ve 
vstupním vestibulu historické budovy Národního divadla. Cena 
140/100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ.   Monumentální památník se 
známou sochou Jana Žižky byl vystavěn v letech 1929 - 1938 k po-
ctě legionářů bojujících během první světové války za vznik Čes-
koslovenské republiky. Během vycházky si připomeneme pohnutý 
osud této památky moderních dějin a v expozici se seznámíme 
s pěti základními etapami, kterými republika během let 1918 
– 1989 prošla. Začátek akce v 10:00 před budovou Národního 
památníku na Vítkově. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 

využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Jednotná cena 20 Kč/za 
osobu. PhDr. Jaroslava Nováková
OSADA NA BABĚ 1932 – 36.   V r. 1932 byla zahájena pod ve-
dením arch. Pavla Janáka stavba funkcionalistické vilové osady 
na Babě, která je dodnes svojí unikátní urbanistickou a archi-
tektonickou celistvostí nejzachovalejším souborem tohoto typu 
v Evropě. Na její výstavbě se podílely tři generace architektů. 
Majiteli byly většinou známé osobnosti, např. Pavel Janák, Cyril 
Bouda, Václav Řezáč nebo manželé Paličkovi - s jejich příběhy 
se během vycházky seznámíme. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici aut. č. 131 „U Matěje“ 
(jede od metra A „Hradčanská“ ). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. 
Pavla Lešovská 
KDE SE RODILO ČESKOSLOVENSKO?   Kde se scházela česká 
Maffie a kde bylo poprvé vyhlášeno Československo, to a další zají-
mavosti objevíme při procházce na Novém Městě pražském. Trasa 
nás dovede od Václavského náměstí, Vodičkovou ulicí na Karlovo 
náměstí i do jeho okolí. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
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využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u so-
chy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková

24. 10. / ST

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 v 15:00 u sochy 
lva na nádvoří Strahovského kláštera (u vstupu do Strahovské 
obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné 
snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín 
Marchal CSc.

25. 10. / ČT

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE II.   V Praze se začaly první 
pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, 
kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. Během vycházky 
projdeme tentokrát pasáže od horní části Václavského náměstí 
až k ulici Na Příkopě. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:30 v Opletalově ulici č. 5. Cena 120/80 Kč (%). 
Pavla Lešovská

27. 10. / SO

TETÍN.   Letos si připomínáme s výročím vzniku Československa 
i významné postavy českých dějin. Spolu se sv. Václavem i jeho 
babičku sv. Ludmilu. Během vycházky projdeme cestou sv. Lud-
mily ze Srbska přes Tetín do Berouna. Kromě jedinečných pohledů 
na Berounku a Český kras si povíme o osobnostech, které Tetín 
obdivovaly, např. kronikář a karlštejnský děkan Václav Hájek z Li-
bočan, hlavní propagátor kultu sv. Ludmily. Pochopíme, proč je 
toto místo z pohledu historie, mytologie, geologie i archeologie 
dodnes pozoruhodné. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek 
akce v 10:30 na železniční zastávce „Srbsko“ (vlak jede z nádraží 
Praha-Smíchov v 9:14 nebo v 9:44). Cena 120/80 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno cca 40 Kč za vstupy do objektů (kostely + 
muzeum). Mgr. Vladimír Trnka 
PODZIMNÍ VYCHÁZKA PO VINOHRADSKÉM HŘBITOVĚ.   Vi-
nohradský hřbitov byl pro pohřbívání otevřen roku 1885 a v sou-
časné době zabírá jeho plocha 10 ha. Pojďte s námi navštívit 
toto pietní místo i kulturní památku zároveň! Navštívíme hroby 
známých osobností a podíváme se, kde odpočívají např. zuřivý 
reportér E. E. Kisch, pan Ponrepo, Jiří Šlitr, Laďka Kozderková 
nebo prezidenti Václav Havel a Emil Hácha. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 

Jednotná cena 20Kč/za osobu + na místě bude vybíráno vstupné 
do objektu 120/80 Kč. Marie Hátleová
JAK SE BAVILA PRVNÍ REPUBLIKA.    Projdeme se Prahou 
v místech, kde slavné kavárny, kabarety a hospůdky první re-
publiky vyprávějí, jak se bavili Pražané po vzniku samostatného 
státu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40  osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek ak-
ce ve 14:00 před vstupem do Národního divadla z Národní třídy. 
Jednotná cena 20 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková
RUDOLFINUM.   Impozantní budova při vltavském břehu dnes 
láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návště-
vě 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 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:30 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. 
Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Marcela Smrčinová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip 
Mašek

21. 10. / NE

PENĚŽNICTVÍ A OBCHOD ZA PRVNÍ REPUBLIKY.   Připomeňme 
si významné prvorepublikové peněžní ústavy, jejichž impozantní 
budovy můžeme stále obdivovat, i když mnohé z nich již ztratily 
svůj původní účel a význam. V souvislosti s nimi nezapomeneme 
ani na nejvýznamnější rodiny pražských obchodníků. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Seno-
vážném náměstí před budovou hotelu Boscolo Carlo IV. Prague. 
Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Milada Racková 
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
PRAŽSKÝ HRAD A MALÁ STRANA V ROCE 1918.   Co se ode-
hrávalo na Pražském hradě a na Malé Straně ve dnech vzniku 
samostatného Československa? Vydáme se do míst, která byla 
s vytvořením nového státu bezprostředně spojena. POZOR! - 
omezený počet účastníků na 40  osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Jednotná cena 
20 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková

23. 10. / ÚT

PROMĚNY JIHOZÁPADNÍHO SVAHU POD PRAŽSKÝM HRA-
DEM.    Opakování vycházky ze dne 15. 10. 2018! POZOR! 
- omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
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tehdejší Královské obory. Ukážeme si dominanty i nejvýznamnější 
památky z několika století trvající existence původní královské 
lovčí obory, ze které se postupně stala oáza odpočinku a volného 
času. Neopomene na technické veledílo své doby, Rudolfovu štolu 
nebo na první Křižíkovu elektrickou tramvaj. Ukážeme si také, 
co zbylo ze slavné Jubilejní výstavy roku 1891. Na závěr čeká 
děti malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – 
omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek! Začátek akce v  15:00 před 
hlavní bránou Výstaviště Praha - Holešovice. Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

14. 10. / NE

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.   Pojďte s námi 
přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze 
vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samot-
ný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti 
se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za 
časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí 
do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit 
zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou 
odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově 

vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 5, 13, 26 
„Vinohradské hřbitovy“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín 
Baloun

28. 10. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO.    Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 
a  v  15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT)

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V ŘÍJNU 2018

13. 10. / SO

PODZIMNÍ TOULKY PRAŽSKOU STROMOVKOU.   Akce pro děti! 
Pojďte s námi na podzimní procházku do pražské Stromovky, 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město

 � denně 9:00 - 19:00

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

 � denně 10:00 – 18:00 

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

 � denně 8:00 - 20:00

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

 � denně 8:00 - 22:00

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

 � po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

CYKLOHRÁČEK 

Výletní vlak pro malé i velké vyjede v říjnu naposledy ve své le-
tošní 5. sezóně. Ta bude především ve znamení výluky, při které 
probíhá oprava železničních mostů na tzv. Pražském Semmeringu. 
Cyklohráček tak bude odkloněn Prokopským údolím a přes Rud-
nou u Prahy. Závěrečná jízda se uskuteční v neděli 28. října, tedy 
v den 100. výročí od vzniku Československa.
O všech akcích se dozvíte také na novém facebookovém profilu 
Cyklohráčku - www.facebook.com/cyklohracek
www.cyklohracek.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Srdečně Vás zveme v sobotu 28. 10. 2018 na tradiční den ote-
vřených dveří v Poslanecké sněmovně, kterým budou provázet 
průvodci Prague City Tourism - Pražské vlastivědy. Komentované 
prohlídky s průvodcem PCT začínají v 9:00 před vchodem do pa-
láce z Malostranského náměstí a končí v 16:00.

opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti 
let (v  doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem 
do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. 
Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT) 
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li 
průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí 
účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem 
do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, 
invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících 
kurzů PCT a  průvodcům PCT.  Zaplacené vstupné se 
nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zruše-
ní 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 říjen 2018 bude zahájen v úterý 25. září 
2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech 
PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc listopad 2018 bude 
zahájen ve čtvrtek 25. října 2018.

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

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

 � denně 9:00 - 19:00
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Detail plastické výzdoby Staroměstské mostecké věže

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
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