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Milí čtenáři, 

všechno jednou končí a je zřejmé, že 
letošní extrémně dlouhé teplé období 
přechází konečně do normálních pod-

zimních teplot. Boj s živly vede lidstvo odjakživa a zatím, 
jak je vidno, se je zkrotit téměř nepodařilo. Příroda stále 
vítězí a my na tom málo změníme. Nechme však filosofo-
vání a vydejme se za kulturou. Sezona je v plném proudu 
a je tedy z čeho vybírat.
Pro začátek bych vám ráda doporučila výstavu fotografic-
kých portrétů našich významných spisovatelů a umělců, 
které v r. 1967 pořídili dva zahraniční fotografové. Cyklus 
bude u nás vystaven poprvé v Pražském domě fotografie 
od 6. listopadu.
Festivalová koncertní sezona pokračuje Klavírním festi-
valem Rudolfa Firkušného, který se uskuteční od 22. lis-
topadu do 2. prosince a opět přivítá významné klavíristy 
naší doby. Svůj repertoár tentokrát rozšiřuje i o jazzovou 
hudbu v podání legendy Monty Alexandra.
Divadlo v  Dlouhé připravilo na den výročí Sametové 
revoluce premiéru scénického uvedení dopisů Václava 
Havla Dopisy Olze. Myslím, že to je více než symbolické 
připomenutí osobnosti, která ovlivnila nejen naše životy, 
ale troufám si tvrdit i běh dějin. 
Přeji vám inspirativní kulturní zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  OD SAMHAINU K DUŠIČKÁM (1 020 let)

Pohanské slavnosti v noci z 31. října na 1. listopad u Keltů, 
Slovanů, Germánů, ale i dalších národů měly uctít duše ze-
snulých vracející se na zemský povrch. Podle jejich představ 
se v tento den stírala hranice mezi světem živých a mrtvých. 

Vzpomínku na všechny věrné zesnulé v katolickém světě za-
vedl roku 998 Odilo, opat kláštera v Cluny (Burgundsko), který 
se tak snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Jeho 
přispěním se však tradice a prováděné rituály dostaly i do 
tohoto schváleného křesťanského svátku. Zapalovala se světla 

a ohně, konala se rodinná setkání či oslavy, navštěvovaly se 
hroby. Památka zesnulých, lidově Dušičky, se během 12. a 13. 
století rozšířila do celé západní Evropy. Slaví se 2. listopadu, 
den po svátku Všech svatých. Konají se liturgické obřady 
a modlitby za zesnulé. Mezi řadu lidových pověr u nás pa-
třila například víra, že duše hříšníků vystupují z očistce, aby 
si odpočinuly od útrap. Peklo se pečivo zvané „dušičky“ nebo 
„kosti svatých“ (rohlíky či bochánky ve tvaru kostí), kterým se 
obdarovávali chudí lidé v obci, žebráci u kostelů či pocestní. 
Pro mnoho věřících i nevěřících jsou Dušičky dobou k zamyš-
lení, a to nejen nad smrtí. 

-aba-
Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat...
V dušičkový večer rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše při nich za dušičky.
Poslední již svíce zvolna dohořívá
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.

Joža Uprka, Dušičky, 1897

  PŘEVEZTE MRTVÉ NA HRAD! (645 let)

Speciální a neobvyklý pokyn vydává císař Karel IV. koncem 
listopadu 1373. Rozhodl se totiž vytvořit ze vznikající ka-
tedrály místo posledního odpočinku českých knížat a králů.

Kronikář Beneš Krabice z Veitmile popsal tento čin takto: „... v měsíci 
prosinci byla na rozkaz císaře přenesena těla dávných českých 
knížat a králů ze svých starých hrobů a uložena a pohřbena 
v novém chóru pražského kostela.“ Bývalí panovníci byli po-
hřbeni na různých místech a vytvořením jednoho místa jejich 
odpočinku Karel zdůraznil dlouhou tradici českých vládců v do-
bách Přemyslovců i Lucemburků. Karel dle tehdejšího zvyku, 
inspirován chrámem v Saint Denis, objednal pro šest českých 
králů (Břetislav I., Spytihněv II., Břetislav II., Bořivoj II., Přemysl 

Otakar I. a Přemysl Otakar II.) tumby, zdobné vyvýšené náhrob-
ky s vytesanou ležící kamennou sochou zesnulého. Odborníci 
vyvozují, že sochy panovníků Bořivoje II. a Břetislava II. jsou 
vytvořeny pod přímým vlivem francouzské kamenické školy. 
Jsou ve zbroji a slavnostních ornátech, což představuje ideální 
obraz středověkého panovníka jako vládce a válečníka. Ostatky 
českých panovníků jsou uloženy v Královské hrobce v podzemí 
katedrály, dále v Collinově mauzoleu uvnitř katedrály a další 
pak v jejím chóru.

-babok-

Opukový náhrobek krále Přemysla Otakara II. (1253–1258), dílo parléřovské 
huti 

4  kalendárium
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1. 11. 1583 (435 let)
Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které 
žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z Rudolfova 
podnětu a za jeho mecenášské podpory centrum umělecké 
a výzkumné činnosti. Tvůrčí díla umělců na Rudolfově dvoře 
se označují shrnujícím pojmem manýrismus. 

2. 11. 1713 (305 let)
Základní kámen vrcholně barokního morového sloupu, 
sloupu Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí 
v Praze, byl položen 2. 11. 1713. Sloup byl vybudován 
z vděčnosti po skončení morové epidemie. Dokončen byl 
roku 1715. Návrh vypracoval architekt Giovanni Battista 
Alliprandi.

4. 11. 1863 (155 let)
Na bývalé koněspřežné železniční dráze od Bruské brány do 
Lán byla zahájena 4. 11. 1863 parní železniční doprava. 
Úřední povolení k rekonstrukci tratě bylo společnosti 
Buštěhradské dráhy uděleno v květnu téhož roku. Tato 
společnost provozovala dráhu až do zestátnění k 1. 1. 1923.

8. 11. 1873 (145 let)
Adolf Piskáček, český hudební skladatel, sbormistr praž-
ského Hlaholu, hudební pedagog a spisovatel, se narodil 
8. listopadu 1873 v Praze († 7. 6. 1919). Složil opery Divá 
Bára (podle Boženy Němcové), Ughlu, Král a sedlák (podle 
Lope de Vegy) a Oběť a balet Čarovný květ. 

15. 11. 1888 (130 let)
Generál Vojtěch Vladimír Klecanda, český legionář, 
se narodil 15. listopadu 1888 v Praze († 22. 4. 1947). 
Od 30. let 20. století cestoval po severní Africe a Jižní 
Americe a psal cestopisné vzpomínky, např. Marocké 
vzpomínky (1934) či Synové dobyvatelů: dojmy z Kolumbie 
(1935).

1598
(420 let)

Arnošt Vojtěch 
z Harrachu
* 4. 11. 1598

† 25. 10. 1667
13. pražský 
arcibiskup

1878
(140 let)

Rudolf Laube
* 3. 11. 1878
† 11. 9. 1937

československý politik 
a poslanec Národního 

shromáždění

1798
(220 let)

Václav Vaňka
* 3. 11. 1798
† 27. 7. 1872

český advokát, 
poslanec, purkmistr 

Prahy

 MINCOVNÍ ŘÁD KARLA IV. (640 let)

Jeden z posledních oficiálních dokumentů vydal císař Ka-
rel IV. necelý měsíc před svou smrtí 2. 11. 1378. Řád byl 
spolupodepsán jeho synem Václavem IV. a smyslem byla 
stabilizace měny a jejích zlomků. 

Dokument stanovil nově ražení 70 grošů z jedné hřivny a jeden 
groš tvořilo dále 12 haléřů. Edikt ustanovoval úřad královského 
mincmistra a úřad dvou prubířů, kteří kvalitu mincí ověřovali. 

Jeden prubíř byl jmenován králem, druhého vybírala šlechta. 
Zároveň pro ně výnos stanovil i sankce pro případ, že by se 
v oběhu objevily nekvalitní mince nebo falzifikáty. Odborníci se 
ale většinou shodují, že vydaný řád nevešel s ohledem na smrt 
císaře v platnost.

-babok-

  POMNÍK RADECKÉMU (160 let)

Na dnešním Malostranském náměstí v Praze byl 13. 11. 1858 
za přítomnosti císaře Františka Josefa I. a jeho manželky 
Alžběty Bavorské odhalen pomník maršálu Radeckému. 
Setrval zde až do roku 1921, kdy byl rozebrán.

Stavbu pomníku po Radeckého vítězné bitvě u Novary (1849) finan-
covala Krasoumná jednota. Navržen byl bratry sochaři Emanuelem 

a Josefem Maxový-
mi, architektonické-
ho řešení podstavce 
se ujal Bernhard 
Grueber a  odlitek 
vznikl v  Norimber-
ku. Maršál Radecký 
se „svého“ vztyčení 
nedočkal, zemřel 
5. 1. 1858. Po vzniku 
Československa byl 
z nejasných důvodů 
pomník nejprve za-
kryt a poté rozebrán. 
Bronzová část byla 

vystavena v Lapidáriu Národního muzea na pražském Výstavišti.
-aba-

Pražský groš

Radeckého pomník na Malostranském náměstí 
kolem r. 1900

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  TAJEMNÉ SLOUPY KAMENNÉ (230 let)

Na území Prahy lze nalézt mnohá místa a objekty, jež jsou 
spojeny s tajemnými legendami. Drahomířin kamenný sloup 
či Čertův sloup na Vyšehradě jsou toho názorným příkladem.

Podle starých pověstí se na území Prahy nachází dvanáct vcho-
dů do pekla, jeden najdeme na dnešním Loretánském náměstí. 
V dávných dobách zde prý stávala nad roklí rotunda sv. Matouše 
a u ní byl kdysi vztyčen kamenný pilíř, nazvaný Drahomířin sloup. 

Podle legendy byla kněžna Drahomíra, matka sv. Václava, zarputi-
lou pohankou. Po vraždě svého syna prchala z Hradu a v místech, 
kde stával starobylý kostelík, proklela křesťany. Poté se země 
otevřela a kněžnu i s kočárem a koňmi pozřela. Na místě byl po-
staven plůtek a později i kamenný sloup. Ten byl roku 1788 stržen 
a rozřezán. Pověst o bráně do pekla však přetrvala.
V centru pražského Vyšehradu stojí o sebe opřené tři kamenné válce, 
kterým se říká Čertův sloup. Jeho původ je dodnes nejasný a také 
je spojován s prastarou pověstí. Místní kněz se vsadil se samotným 
pekelníkem o to, že donese z chrámu sv. Petra v Římě sloup dříve, 

než on doslouží mši. Kněz však sázku vyhrál, vzteklý čert praštil 
sloupem o střechu kostela, a sloup se rozbil na tři kusy. Skutečnost je 
zřejmě o něco prozaičtější. Nejčastěji přijímanou teorií je, že sloupy 
jsou zbytky dříku sloupů z kostela Stětí sv. Jana. V tomto případě 
však nesouhlasí letopočty a zvláštností je i použitý materiál, který 
se v pražských gotických stavbách nepoužíval. Každopádně ať jde 
o menhir či zručně vyrobené kameny, stále toneme v nejistotě. 

-aba-

Loretánské náměstí

Čertův sloup na Vyšehradě

  BOURAT A STAVĚT (100 let)

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze se 
sochou Neposkvrněné Panny Marie a dalšími sochami je 
toho dokladem. Základní kámen byl položen 26. 4. 1650, 
sochařskou výzdobu provedl Jan Jiří Bendl a dokončen 
(vysvěcen), byl 13. 7. 1652. Zbourán byl 3. 11. 1918 a jeho 
zbytky skončily v Lapidáriu Národního muzea. 

Podstatné je, že byl vztyčen coby projev díků Pražanů Panně 
Marii za pomoc při obraně města před Švédy roku 1648, nikoli 
jako symbol monarchie. Měřil 14 m a nesl dva metry vysokou 
sochu Panny Marie stojící na přemoženém drakovi. V rozích stály 
sochy andělů bojujících s ďábly (válka = lev, mor = bazilišek, 

hlad = drak, hereze = 
had). Vnitřek podstavce 
ukrýval ochranný obraz 
Panny Marie Rynecké, 
který byl v  době oblé-
hání na domě čp. 20 na 
Staroměstském náměstí. 
Zajímavostí je, že sloup 
v  pravé poledne ukazo-
val na pražský poledník 
protínající Staroměstské 
náměstí, a sloužil tak od 
roku 1652 k určování času.
Stržení sloupu 3. 11. 1918 
nebylo spontánní, ale šlo 
o  zcela promyšlený čin. 

Iniciátorem byl Franta Sauer, bohém a přítel Jaroslava Haška, 
který měl vše připravit. Lano kolem sloupu uvázal těsně před-
tím, než sem dorazil dav vracející se z oslav bitvy na Bílé hoře, 
a sociální demokrat Josef Stivín vykřikl: „Jen ho sejmi.“ Strhla se 
mela odpůrců i zastánců, ale ani četníkům se nepodařilo ničemu 
zabránit. Jen vojsko zamezilo svrhnutí soch z Karlova mostu do 
Vltavy. Národní výbor československý odsoudil tento čin a přikázal 
zastavit ničení pomníků. Masaryk řekl: „Když Pražané tu sochu 
odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou 
pro nás.“ Ferdinand Peroutka v roce 1933 napsal: „Lid upřímně 
pokládal stržení mariánského sloupu za nezbytný výkon národní 
hrdosti. Mýlil se přitom poněkud v historických faktech, domní-
vaje se, že sloup byl postaven na oslavu vítězství nad Čechy na 
Bílé hoře...“ 
První krok k obnovení sloupu učinili naši krajané v USA (1955), 
když nechali zhotovit sochu Panny Marie, která s přídomkem 
z Exilu stojí v zahradě Strahovského kláštera (1993). V červenci 
2017 vydal stavební úřad Prahy rozhodnutí o umístění stavby 
obnoveného sloupu a zastupitelstvo jej téhož roku odvolalo. 
Uvidíme tedy, jak vše dopadne. 

Antonín Fridrich

6  kalendárium
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18. 11. 1883 (135 let)
Národní divadlo v Praze bylo poprvé po požáru otevřeno 
Smetanovou Libuší. Jeho základní kámen byl položen 
v roce 1868 s premiérou Smetanova Dalibora. Poprvé bylo 
divadlo otevřeno 11. 6. 1881 na počest návštěvy korunního 
prince Rudolfa. Do požáru bylo odehráno 11 představení.

21. 11. 1618 (400 let)
První část třicetileté války začala v Čechách coby stavovské 
povstání. Zemí táhla stavovská vojska. Po měsíčním ob-
léháním stavovským vojskem pod vedením Petra Arnošta 
II. z Mansfeldu byla dobyta Plzeň, hlavní katolická bašta 
Čech. Mansfeld plenil v Čechách katolické statky.

24. 11. 1838 (180 let)
František Palacký (1798–1876) byl jmenován stavov-
ským historiografem pro Království české. O deset let 
později vyšel první z pěti dílů jeho vrcholného díla „Dějiny 
národu českého v Čechách a v Moravě“. Zakladatel moder-
ního českého dějepisectví měl přezdívku Otec národa. 

25. 11. 1888 (130 let)
Pod názvem Ottův slovník naučný vyšlo v letech 
1888–1909 27 řádných svazků a 1 svazek doplňkový české 
encyklopedie, její první díl z roku 1888 obsahoval pojmy 
od A po Alpy. Až někdy v letech 2010–2011 byl překonán 
v počtu hesel českou verzí internetové encyklopedie 
Wikipedie.

30. 11. 1378 (640 let)
Samostatné vlády v Čechách se ujal sedmnáctiletý 
Václav IV. (1361–1419). Arnoštem z Pardubic byl koruno-
ván českým králem už jako dvouletý. Václav byl osobnost 
rozporuplná, mnohdy až chaotická, bez jasné koncepce 
vlády v době krajně nevhodné mezinárodní i vnitropoli-
tické situace.

1858
(160 let)

Vavřinec J. Dušek
* 5. 11. 1858
† 17. 3. 1911

český historik, první 
jednatel Národopisné 

výstavy 1895

1858
(160 let)

František Topič
* 20. 11. 1858
† 29. 3. 1194

pražský knihkupec 
a představitel moderní 

knižní kultury

1863
(155 let)

František Groh
* 13. 11. 1863
† 22. 11. 1940

český archeolog, 
profesor a děkan 

Filozofické fakulty UK

  VIVAT REPUBLIKA (100 let)

Velkým dnem pro Karla Kramáře a stejně tak i pro Českoslo-
venskou republiku se stal 14. listopad 1918. Na schůzi Revo-
lučního národního shromáždění (nejvyššího zastupitelského 
a zákonodárného orgánu v letech 1918–1920, čítajícího 269 
členů) byl zvolen prezident a byla jmenována nová vláda.

Samotné jednání v sídle bývalého českého zemského sněmu v Thu-
novském paláci se spíše podobalo divadelnímu představení, kdy 
sami účastníci vystupovali v dvojjediné roli účinkujících i aplau-
dujícího publika. Není divu. Toho památného dne vznikala zásadní 

dějinná událost, kdy formálně rodící se republika dostala prezidenta 
a první vládu. Proslov Karla Kramáře, jenž schůzi řídil, byl průběž-
ně přerušován potleskem vestoje a souhlasnými výkřiky. Prohlásil 
práva habsburské dynastie na český trůn za ukončená a nový stát 
za republiku. Pomyslnou třešničkou na dortu jednání byl Kramářův 
návrh volby Tomáše Garrigua Masaryka prezidentem. Návrh byl 
za bouřlivého potlesku jednomyslně přijat i v jeho nepřítomnosti. 

Slavnostní schůze zároveň jednomyslně zvolila první vládu (16 čle-
nů) v čele s Karlem Kramářem, která úřadovala do voleb v roce 
1919. Stala se tak jedinou vládou, kterou nejmenoval dle ústavních 
principů prezident. Výsledkem schůze bylo rovněž zvolení předsedy 
parlamentu Františka Tomáška. Republika měla tedy všechny nutné 
formality za sebou a dvacítku úspěšných let před sebou.

-babok-

Štít Thunovského paláce v době, kdy ještě sloužil zemskému sněmu Království 
českého (před 1918).

Thunovský palác dnes, Sněmovní ulice, Praha – Malá Strana
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 MOUDRÝ KLAUN (100 let)

Miroslav Horníček o svém herectví vždy hovořil jako o pou-
hém ochotničení. Ačkoliv nevystudoval konzervatoř ani 
DAMU, hrál skvěle, a dokonce si ho vybral za partnera i Jan 
Werich. Autor Hovorů „H“ by se 10. listopadu dožil 100 let.  

Narodil se v Plzni v rodině obchodníka s textilem. Studoval na 
plzeňské reálce, kde začal navštěvovat ochotnický spolek. Po válce 
odešel do Prahy a v roce 1955 se stal partnerem Jana Wericha v Di-
vadle ABC. S Werichem hrál šest let až do roku 1961. V roce 1967 se 
účastnil avantgardního projektu Kinoautomat na světové výstavě 
v Montrealu. Po návratu se pustil do televizního pořadu Hovo-
ry H. Dokázal nasadit vysokou laťku pro kategorii dnes zvanou 
talkshow (pořad s hostem). Do pořadu si zval známé osobnosti 
a do svých rozhovorů s nimi vkládal inteligentní humor, který 
mnohé oslovuje i dnes. Hovory H se vysílaly v letech 1968–1971, 

s nástupem normalizace však byly zrušeny. Jeho další velkou 
hereckou příležitostí byl desetidílný seriál Byli jednou dva písaři, 
kde skvěle sekundoval Jiřímu Sovákovi. Během natáčení seriálu 
ale tragicky zemřel jeho jediný syn. Horníček přesto Písaře doto-
čil a na jeho výkonu nebyla tato tragédie vůbec znát. Jiří Sovák 
v jednom rozhovoru kdysi přiznal, že tehdy svého kolegu velmi 
obdivoval. Horníček je autorem více než třiceti knih, několika 
divadelních her a surrealistických koláží, které často vystavoval. 
Zemřel v Liberci 15. února 2003 v péči svého přítele MUDr. Vladi-
míra Mareše.  Myslím, že dnešní televizní zábavě občas chybí váš 
laskavý a inteligentní humor, pane Horníčku!

Marcela Kohoutová

Miroslav Horníček jako král majálesu v obležení studentů (1966)

  LEGENDÁRNÍ ILUSTRÁTORKA (95 let)

Řeč bude o české malířce a ilustrátorce Heleně Zmatlíkové 
(19. 11. 1923 – 4. 4. 2005). Její kresby provází dětstvím 
mnoho generací, a asi málokterá knihovna se tak obejde 
bez jejích knih. Její ilustrace povzbuzují fantazii dětí pes-
trou paletou barev, jednoduchostí a čistou linkou. Tak lze 
charakterizovat dílo Heleny Zmatlíkové.

Málokdo ale ví, že malá Helenka se představila na filmovém 
plátně jako tříletá ve filmu Pohádka máje (1926) a o dva roky 
později ve filmu Životem vedla je láska (1928). Rodiče ji od dětství 
vedli ke sportu, který měla v oblibě, ale místo v jejím srdci si 
získala především malba. Studovala na soukromé škole a studium 
dokončila ve škole volné a užité grafiky, knižního a reklamního 
umění. Za 2. světové války pracovala v ateliéru Melantrich. Po 
absolutoriu zůstala na volné noze a spolupracovala například 

s nakladatelstvím Albatros, kde patřila mezi hlavní ilustrátory. 
Děti z Bullerbynu, Honzíkova cesta, Anička malířka, Putování 
za švestkovou vůní nebo Bubáci z Krakonošova. To je jen zlomek 
knih, které zdobí její jedinečné ilustrace. Za svůj život se podílela 
na ilustrování celkem 250 knih. Helena Zmatlíková byla známým 
pojmem i v zahraničí. Knihy, které ilustrovala, byly překládány 
do mnoha jazyků, takže je znají děti takřka na celém světě. Za 
své ilustrace získala mnoho cen doma i v zahraničí. Jako filmová 
výtvarnice spolupracovala na řadě filmů a Večerníčků (např. Do-
meček u koťátek). Zemřela ve věku 82 let. 

Marie Kulinkovská 
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  SLAVNÁ SERIÁLOVÁ MAMINKA (95 let)

Dáma českého herectví Antonie Hegerlíková měla už od za-
čátku nemalé štěstí. Zahrála si totiž lady Macbeth v pouhých 
čtyřiadvaceti letech, a to hned v Divadle na Vinohradech, 
navíc v režii legendárního Jiřího Frejky. Ovšem do srdcí vět-
šiny z nás se určitě nejvíce zapsala rolí laskavé maminky 
v televizním seriálu F. L. Věk.

Narodila se 27. listopadu 1923 v Bratislavě a s rodiči vyrůs-
tala v Žilině, kde tatínek pracoval v armádě. Měla ještě o dva 
roky starší sestru Annu. Po smrti otce a nástupu fašismu 
musela matka s dcerami utéct do Prahy. Antonie chtěla být 
původně baletkou, pak se ale rozhodla pro herectví, které 
vystudovala na Pražské konzervatoři. Začínala ve 40. letech 
v Divadle Vlasty Buriana a současně dostala i první filmovou 
příležitost v melodramatu Bláhový sen (1943). V roce 1946 

se stala členkou souboru Divadla na Vinohradech, kde prožila 
neuvěřitelných padesát osm let. A jak sama říkávala: „Jako 
třiadvacetiletá děvečka přišla a jako 81letá babička odešla.“ 
Stejně skvěle dokázala zahrát intelektuálky i hloupé báby, 
poběhlice i svaté ženy. Kromě slavné role maminky v seriálu 
F. L. Věk jsme ji mohli vidět i ve filmech Markéta Lazarová, 
Romeo a Julie na konci listopadu nebo Babička. Oblíbenou se 
také stala její chůva v Troškově pohádce O princezně Jasněnce 
a létajícím ševci. 
Antonie Hegerlíková zemřela 11. prosince 2012 v domě své 
dcery, která o ni do poslední chvíle pečovala. Před smrtí pro-
dělala několik amputací a byla odkázaná na invalidní vozík.

Drahomíra Samková

A. Hegerlíková v představení Tři velké ženy v režii V. Strniska (1999)

  UNIKÁTNÍ BANKA (95 let)

Rondokubistická budova Legiobanky nebo také Banky 
československých legií v Praze na Poříčí byla dokončena 
v roce 1923. Za návrhem projektu nestál nikdo menší než 
významný český architekt Josef Gočár. 

Bankovní ústav se objevil na československém finančním trhu 
roku 1920, ale založen byl již v ruském Irkutsku v roce 1919 z roz-
hodnutí vedení čs. legií. Od svého počátku fungoval jako středně 
velká banka až do roku 1955. Po architektonické stránce se jedná 
o unikátní budovu projektovanou v tehdy novém slohu nazýva-
ném obloučkový kubismus nebo jinak rondokubismus a také tzv. 
národní sloh. Podstatou bylo zjemnění kubistických ostrých tvarů 
do obloučků v duchu slovanské tradice. Gočár si ke spolupráci 
pozval další významné umělce, mj. sochaře Jana Štursu a Ottu 

Gutfreunda, kteří vytvořili plastiky legionářů a reliéfy na fasádě 
domu. Autorem vitráží a malířské výzdoby je František Kysela. 
Mobiliář banky navrhl sám Josef Gočár. V suterénu byla dokonce 
vybudována koncertní síň, která se později přeměnila na divadelní 
sál. Působilo zde divadlo D34 E. F. Buriana. V letech 1937–1938 
byl k objektu banky přistavěn moderní dům ve funkcionalistic-
kém duchu podle architekta Františka Marka, Gočárova žáka na 
AVU. Součástí nové budovy se stala pasáž se známým automatem 
U Rozvařilů, jehož jméno navazuje na prvorepublikovou kabaretní 
pivnici. V roce 1990 obě budovy zakoupila ČSOB a přistoupila 
k jejich velkolepé rekonstrukci a dostavbě. 

Alice Braborcová

Budova Banky československých legií na pražském Poříčí, dnes ČSOB
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rozhovor
  ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE  
NA PALMOVCE

Kamila Trnková a Tomáš Dianiška jsou herci pražského Di-
vadla pod Palmovkou. Vidět je zde můžete kromě jiného 
i v romantické komedii Zamilovaný Shakespeare. V rozho-
voru vám prozradí, jak se těšili na novou divadelní sezónu 
nebo jak vzpomínají na zkoušení první společné inscenace.

Těšili jste se na novou sezónu?
Tomáš: Prázdniny bych potřeboval o pár týdnů ještě prodloužit. 
Povinnosti jsem samozřejmě odkládal na jejich konec a teď mě 
to dohání.
Kamila: Dočkat jsem se nemohla.

Co vás v ní nejzajímavějšího čeká?
Tomáš: Půl roku budu bydlet v Ostravě a režírovat tam dvě insce-
nace. K tomu po večerech hraju na Palmovce, takže budu trávit 
hodiny ve vlaku. Už se vidím, jak kvůli výluce prošvihnu nějaké 
představení. To bude „dobrodrůžo“.
Kamila: Ještě nevím, co všechno mě čeká, takže netuším, co bude 
nejzajímavější. Ale momentálně se mi tak jeví první inscenace 
v sezóně Sedmé nebe v režii Eduarda Kudláče, kterou začínáme 
zkoušet v září. Na tu se dost těším.

Hrajete spolu hlavní role v inscenaci Zamilovaný Shake-
speare. Jak vzpomínáte na zkoušení?
Tomáš: Překvapilo mě, jaká je Kamila frajerka, to já byl těsně 
po škole mnohem zakřiknutější. Zkoušení bylo celkem stres, to 
tak bývá, když máte táhnout celou inscenaci. Kamila mě z toho 
skvěle vytahovala.
Kamila: Já vesměs pozitivně. Nebyla to moje první role na Pal-
movce, ale v angažmá ano. Měla jsem strach spíš z toho, jestli se 
mezi novými kolegy neuvedu nějak špatně, jestli zapadnu. Všichni 
byli ale velmi vstřícní a ochotní. Jsem od přírody nervák, naproti 
tomu Tomáš je dost v klidu, nebo tak alespoň působí. Měla jsem 
vedle něj tak nějak menší strach.

S kolegy se potkáte na oprašovací zkoušce, zapomínáte 
přes prázdniny text, nebo ho prostě máte v hlavě? 
Tomáš: No já proboha doufám, že ten text tam někde je. Jinak 
bych měl docela průšvih. Před oprašovačkou si to pro jistotu pře-
čtu. Ale už jsme to hráli mockrát. Důvěřuju své paměti.
Kamila: V hlavě. Tím spíš u věcí, které se hrají tak často. Kdyby 
byla pauza třeba půlroční, což se, bohužel, u některých inscenací 
stává, už je potřeba si to pročíst důkladněji.

Která hra od Shakespeara vás nejvíce zaujala?
Tomáš: Král Lear na Pražském hradě s Janem Třískou. Viděl jsem 
to ještě na střední škole jen v televizi, Praha byla daleko, ale 
vzpomínám si na obrovský zážitek. Baví mě samozřejmě Hamlet 
a Romeo a Julie.

V inscenaci Zamilovaný Shakespeare je obsazeno velké 
množství herců, došlo někdy k nějaké zapeklité situaci? 
Tomáš: Jejda, jednou se stalo, že na závěrečnou scénu za mnou 
nepřišel Jan Teplý jako Marlow. Měli jsme vést dialog, ve kterém 
se stvoří umělec – Shakespeare. V pozadí měla v lodičce proplout 
Kamila a celá hra měla dojemně skončit. Místo toho jsem byl na 
jevišti sám a dělal jsem, že něco píšu. Slyšel jsem, jak v zákulisí 
kolegové shání Honzu. Ten spal v šatně. Takhle jsem tam trčel asi 
minutu, co je na divadle jako rok. V tom to inspicientka ukončila. 
Šla opona a byl krásný rozpačitý konec. 
Kamila: Jo, tak mi to Tomáš vyfoukl. Ale při tak častém reprízo-
vání máte logicky mnohem víc šancí něco pokazit. Na konci první 
půlky má dojít k prvnímu milování. V případě Violy k prvnímu 
vůbec. Jelikož se stydí, snaží se situaci trochu oddálit a odvede 
pozornost na text, který vyndá z Willovy kapsy. Začne z něj před-
čítat, zatímco William se snaží jít na věc. Z papíru čte až do konce 
scény. Při jedné repríze, ve chvíli, kdy má přijít na řadu má replika: 
„Co je tohle?“, na základě které vytáhnu srolovaný papír Tomášovi 
z kapsy u kalhot, se ke mně Tomáš naklonil a během pusy mi říká: 
„...nemám to... není to tam... zkus bundu... nevím...“ Naštěstí měl 
v náprsní kapse nějaký starý dopis z předešlé reprízy z jiné scény.

Čím byste diváky na inscenaci nalákali?
Tomáš: Na mistrně vystavěnou story. Mohla by se na tom vy-
učovat scenáristika.
Kamila: Souhlasím s Tomášem. A ještě uvidíte dva hubený zrzavý 
lidi, který se milujou.

Nacházíte vy osobně nějaké styčné body s vašimi posta-
vami?
Tomáš: Jo, Will všem slibuje, že jim napíše hru a pak ho drtí 
deadlajny. To se žel děje i mně. A taky se mu líbí hezký holky.
Kamila: Rozhodně. Viola touží po tom hrát a stejná touha při-
vedla k divadlu mě. Akorát že mně nepřekáželo to, že jsem holka. 
V tom to má nesrovnatelně těžší.

Anežka Berčíková
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Tomáš Dianiška a Kamila Trnková
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JANEM HRUŠÍNSKÝM

Vážení čtenáři, 
říká se, že každé divadlo má takové obecenstvo, jaké zasluhuje. 
Rád bych proto našim divákům poděkoval za reakce, díky nimž 
vím, že stát na jevišti Divadla Na Jezerce má smysl.

Chtěl bych vás pozvat na naše podzimní inscenace – vzhledem 
k letošnímu výročí republiky připomínám především monodrama 
Shylock v režii Radka Balaše, v němž na jevišti exceluje Milan 
Kňažko v roli herce Jona, za jehož ztvárnění získal Cenu Thálie. 
Přijďte si užít Kňažkův herecký koncert, ve kterém mistrovsky 
a s velkým smyslem pro humor rozebírá Shakespearovu postavu, 
politickou korektnost nebo otázku antisemitismu.

Dubnová novinka Je úchvatná! v režii Jana Hřebejka má u diváků 
stále velký ohlas. Mám tuto inscenaci rád už jen díky kolegům, 
se kterými si rozumím nejen na jevišti. Toto vzácné propojení se 
přenáší i do hlediště. Poslechněte si královnu klouzavé stupnice 
Jitku Sedláčkovou, kterou na klavír doprovází Václav Tobrman. 
V masce stříbrného skřivana se blýskne Miroslava Pleštilová a jako 
přísná profesorka hudby zazáří Libuše Švormová.

Nenechte si ujít ani další komedii Jana Hřebejka Práskni do bot, 
což je naturalistický pohled do světa českých dlaždičů, kteří op-
tikou svého povolání a v jazyce jim vlastním ukazují divákům, že 
zdánlivě jednoduchý plán – ukrást paletu dlaždiček a o polední 
pauze ji výhodně prodat – může mít velmi složitou motivaci i pro-
vedení. Divadlo Na Jezerce je tu zkrátka pro vás a vaše radost je 
naše starost! 

Jan Hrušínský, ředitel Divadla Na Jezerce

Milan Kňažko v monodramatu Schylock

Jan Hrušínský, foto © L. Hatašová

Jan Hrušínský a Jitka Sedláčková v inscenaci Je úchvatná!

Práskni do bot
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Loňského ročníku Noci divadel se zúčastnilo na 45 000 návštěv-
níků, 130 divadel a kulturních organizací ze 31 měst. Pátý ročník 
Noci divadel tak překonal všechny předchozí, a to zejména co do 
celonárodního zapojení i množství jednotlivých akcí pro veřejnost. 
Česká Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European 
Theatre Night, který odstartovala v roce 2008 v Chorvatsku de-

butová Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku 
se postupně rozšířila do více jak desítky evropských zemí. Česká 
Noc divadel, která existuje od roku 2013, je díky účasti téměř 
padesáti tisíců návštěvníků největším projektem v rámci European 
Theatre Night.

-red-

tipy redakce
  ŠESTÝ ROČNÍK NOCI DIVADEL PROPOJÍ 
DIVADLA A SOUBORY Z ČESKÉ 
I SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Třetí listopadová 
noc bude opět pa-
třit Noci divadel. 
V letošním roce ter-
mín vychází sym-
bolicky na 17.  lis-
topadu 2018, což 
ve spojení s mnoha 
historickými výročí, 
která si připomíná-
me, určilo i téma 
letošního ročníku: 
Česko-slovenská di-
vadelní spolupráce. 
Společně program 
zaštítí Institut umění 

– Divadelní ústav jako koordinátor české Noci divadel a Di-
vadelný ústav Bratislava jako koordinátor slovenské Noci 
divadel. Divadla opět nachystají noční prohlídky, divadelní 
dílny, netradiční představení a performance – zdarma nebo 
za symbolické vstupné. 

Největší divadelní svátek v Evropě opět nabídne nevšední zážitky, 
které jsou připravovány exkluzivně pro Noc divadel. Na programu 
bude přes 500 akcí, jako jsou workshopy, prohlídky divadelních 
zákulisí či diskuze s herci, scénografy a režiséry. Institut umění 
– Divadelní ústav pořádá letošní Noc divadel ve spolupráci s Di-
vadelným ústavem Bratislava jako hlavním koordinátorem Noci 
divadel na Slovensku. Navazují tak na mnoho dalších společných 
projektů, které tradičně v úzce spjaté česko-slovenské divadelní 
kultuře probíhají. 

Divadlo Minor

Divadlo Metro

Studio Ypsilon
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  NOVINKY V MĚSTSKÝCH DIVADLECH 
PRAŽSKÝCH

Městská divadla pražská se po znovupřipojení divadla Kome-
die stala největším jednosouborovým činoherním divadlem 
v České republice, a mohou současně nabízet až tisíc míst ve 
svých třech scénách.

Divadla ABC, Ro-
koko i Komedie 
proto budou od 
sezony 2018/2019 
výrazně drama-
turgicky profilo-
vaná. ABC nabíd-
ne tituly světové 
i české dramatiky 
a adaptace literár-
ních děl. Rokoko 
se coby klubové 
divadlo zaměří na 
současné drama 
a  také třeba na 
satirickou a  ka-
baretní tvorbu. 

Komedie bude jako kreativní místo orientovaná na projek-
ty nezávislých tvůrců a souborů, hostování mimopražských 
divadel a koprodukční inscenace. Celkem je na tuto sezonu 
naplánováno 14 premiér.
Odlišením jed-
notlivých scén ale 
plány nekončí. 
Městská divadla 
pražská budou 
coby moderní 
kulturní institu-
ce rozvíjet také 
rozmanitý dopro-
vodný program: 
edukační aktivity, 
výstavy, divadelní 
festival, společné 
projekty s  český-
mi i zahraničními 
partnery a také 
vydávání časopisu 
Moderní divadlo, 
vycházející od září každý druhý měsíc.

-red-
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ZÁŘÍ—ŘÍJEN 2018
1. ČÍSLOMODERNÍ

DIVADLO

KONZERVATIVEC
DaviD ZÁbraNSký

EDWarD bOND 
MOŘE

DaviD DrÁbEk 
kaNibaLky

OpiLÍ Z pEtrOhraDu

iva bittOvÁ 
v traNSyLvÁNii

ZNOvu kOMEDiE

Moderní divadlo, časopis MDP

Lenka Vagnerová & Company

 MINIFESTIVAL PADESÁT NA PÁTOU

Pražské jaro po padesáti letech v pěti dnech – to je motto 
týdenního minifestivalu Padesát na pátou, který od 5. do 
9. listopadu 2018 pořádá Památník národního písemnic-
tví. V Malé vile Památníku národního písemnictví (Pelléova 
20/70) proběhnou diskuze, výstavy, besedy a projekce filmů. 

V pondělí 5. listopadu bude minifestival zahájen promítáním 
dosud neznámých záběrů ze srpna 1968 režiséra Petera Scheinera 
a uvedením výstavy Praha objektivem tajné policie Ústavu 
pro studium totalitních režimů. O svých zkušenostech promluví 
pamětnice z projektu Ženy v disentu. V dalších dnech se program 
minifestivalu bude věnovat obrazu Pražského jara v normalizační 

kinematografii nebo stranickým muzeím. Minifestival Padesát na 
pátou pořádá Památník národního písemnictví k 50. výročí Praž-
ského jara a událostem roku 1968. „Naše motivace byla připojit 
se k oslavám, ale nevzpomínat jen na velká jména nebo zásadní 
dějinné události, nýbrž připomenout i ty, na které se v dějinném 
narativu zapomnělo,“ vysvětluje dramaturgyně festivalu Tereza 
Arndt. „Vůbec poprvé vystavíme dokumenty z podnikového archivu 
PNP, budeme například promítat nepříliš známé záběry režiséra 
Petera Scheinera ze srpna 1968 nebo se věnovat osudu disiden-
tek. Snažili jsme se vybrat taková témata a příběhy, se kterými se 
veřejnost nemá příležitost běžně setkat. Rádi bychom pojali rok 
1968 komplexněji a přitom se vyhnuli hodnocení,“ uzavírá Arndt. 
Program minifestivalu se bude věnovat také diskuzi o vztahu 
Pražského jara ke kultuře a ideologii organizovanou Centrem pro 
studium populární kultury. Panelovou debatu uzavře promítání 
filmu Karla Steklého Za volantem nepřítel z roku 1974, za-
půjčeného z Národního filmového archivu. Historikové, kurátoři 
a muzeologové budou diskutovat o stranických muzeích a výstav-
nictví po roce 1948. Z projektu Ženy v disentu, jejichž osudy byly 
v loňském roce veřejnosti představeny v knize Bytová revolta, se 
na minifestivalu představí Silvestra Chnápková, Jarmila Johnová 
a Jaroslava Šiktancová. Bude promítnut dokument Paní Zdena 
o Zdeně Erteltové Philipsové, která spolupracovala na vydává-
ní samizdatových edicí, mimo jiné s Ludvíkem Vaculíkem nebo 
Ivanem Klímou. Promítání uvede režisér dokumentu Petr Kotyk. 
Program bude zakončen páteční veřejnou debatou a koncertem.
Vstupné na všechny akce je zdarma.

-red-
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  POEZIE JÍ BYLA VŠÍM

Už nad kolébkou se k ní skláněly coby sudičky múzy básnic-
tví, jež u nich byly jako doma. Tatínek Jaroslav Verián, stře-
doškolský profesor literatury a francouzštiny, měl knihovnu 
plnou poezie a rovněž psal křesťansky orientovanou lyriku. 
Jeho dceru pak verše provázely po celý profesní i soukromý 
život.

Herečka Gabriela Vránová se narodila 27. července 1939 v slo-
venském Novém Mestě nad Váhom, odkud se však musela 
rodina záhy přestěhovat, neboť se otec nechtěl přihlásit k Slo-

venskému štátu. Rozhodli se tedy odejít do Kohoutovic, západní 
části Brna, kde se maminka Slovenka s maďarskými kořeny 
začala natolik věnovat češtině, až ji nakonec sama vyučovala. 
Také Gabriela zprvu inklinovala ke kantořině. Definitivně se ale 
pro své budoucí povolání rozhodla už ve třinácti letech, když 
se na plakátu Janáčkovy akademie múzických umění dočetla 
o studiu herectví. Sen stát se herečkou si splnila o čtyři roky 
později přijetím na JAMU. Nestalo by se tak, kdyby rodinný přítel 
a zároveň i člen přijímací komise nezatajil zamítající posudek, 

který byl vydán na základě nevyhovujícího kádrového posudku. 
Gabrielin strýc byl totiž jako katolický kněz odsouzen v politic-
kém procesu na více než deset let.
První angažmá získala v Moravskoslezském divadle v Ostravě 
hned po absolvování studia v roce 1960. O dva roky později ji 
oslovil ředitel Divadla Československé armády (dnes Divadlo na 
Vinohradech) Luboš Pistorius s nabídkou účinkovat v představe-
ní Letní hosté. Díky roli Soni se zde Gabriela Vránová nakonec 
zabydlela na více než čtyřicet sezon a ztvárnila širokou paletu 
charakterů. Byla křehkou Kitty v Anně Karenině, zranitelnou 
Markétkou ve Faustovi, toužící Mášou v Třech sestrách, zisku-
chtivou Belinou ve Zdravém nemocném, Mrštíkových Maryšou 
či Ibsenovou Norou.

Také filmaři v Gabriele Vránové brzy rozpoznali silný herecký 
potenciál i zajímavou fotogenickou tvář. Před kamerou debu-
tovala již v roce 1961 rolí zdravotní sestry Magdy v komedii 
Hledá se táta. Dále se v ústřední filmové roli objevila ve fil-
mu Poklad byzantského kupce či v televizním snímku Bekyně 
Mniška svého syna Ondřeje Kepky. Velké herecké příležitosti jí 
poskytly také seriály Sňatky z rozumu, F. L. Věk nebo My všichni 
školou povinní.
Později se rozhodla předávat své herecké zkušenosti poslucha-
čům Pražské konzervatoře (např. Michalu Dlouhému, Zlatě Ada-
movské), které učila i lásce k poezii. Sama si také připravovala 
hudebně-literární večery, a dokonce napsala knihu poetických 
fejetonů Magnetický vítr. Svůj osobitý hlas propůjčovala nejen 
veršům nebo rozhlasovým vlnám, ale rovněž i zahraničním 
kolegyním Elizabeth Taylorové či Marilyn Monroe.
Gabriela Vránová prohrála svůj boj se zákeřnou chorobou v so-
botu 16. června 2018 ve věku 78 let.

Tereza Blažková

Gabriela Vránová, foto © Alexandr Janovský

Noël Coward: To byla moje písnička!, G. Vránová jako Bonita Belgraveová, režie 
P. Kracik, 2012, foto © Roman Černý
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knižní tipy
  JINDŘICH PLACHTA
Cesta do hlubin hercovy duše
Pavel Taussig

Vzpomínky na legendu českého filmu i nově objevená fakta. Jind-
řich Plachta patřil k nejobsazovanějším hercům své doby. Zvláštní 

vnitřní neklid a nedůvěra ve 
vlastní schopnosti ho po 
celý život hnaly do nových 
angažmá. Známe ho hlavně 
z komedií, jeho vytáhlé tělo 
bylo samo o  sobě gagem. 
Jaká však byla komikova 
skrytá tvář? Pavel Taussig 
přináší hercův životní 
příběh, včetně nových či 
opomíjených skutečností. 
Rovněž odhaluje jeho vzni-
kající pochybnosti o komu-
nistickém režimu, jehož 

ideologii dlouho upřímně věřil a na jehož podporu byl ochoten 
natáčet i filmové agitky.
cena: 269 Kč 
www.albatrosmedia.cz

  VŠECHNO JE MOŽNÉ
Elizabeth Strout

Román v povídkách od jedné z nejuznávanějších amerických spi-
sovatelek současnosti nás zavádí do ospalého městečka v Illinois. 

Stejně jako jiní lidé i jejich 
hrdinové touží po štěstí, 
lásce a bezpečí, které ovšem 
mohou mít mnoho podob. 
Poznáme sestry Nicelyovy, 
z nichž jedna si zvolí boha-
tého manžela a společenské 
postavení, i když musí leda-
cos překousnout, druhá raději 
zůstává dlouho sama, dokud 
nepotká spřízněnou duši 
v muži, který zcela změní její 
život. Jejich kamarádka se 
zase musí vypořádat s tím, 

že její maminka opustila otce a našla štěstí s mnohem mladším 
mužem v daleké zemi. A slavná spisovatelka přijede po sedmnácti 
letech do rodného města a snaží se znovu sblížit se sourozenci, kteří 
prožili úplně jiný život než ona. Podaří se jim najít společnou řeč?
cena: 299 Kč
www.albatrosmedia.cz

  VESMÍR. DĚTSKÁ OBRAZOVÁ 
ENCYKLOPEDIE

Tato dětská obrazová encyklopedie čtenářům od 10 let odhalí vše, 
co se touží dozvědět o vesmíru. Více než 800 úchvatných ilustrací 

spolu s názornými po-
pisky je přenese do jeho 
hlubin. Poznají historii 
letů do vesmíru, dozvědí 
se nejnovější skutečnosti 
o vesmírných výpravách 
a orbitálních stanicích 
i o úžasných možnostech 
budoucích misí. Detail-
ně prozkoumají sluneční 
soustavu a vesmír, který 
ji obklopuje, objeví super 
rychlé komety, extrémní 

teploty i bouře, které zuří po celá staletí. Dozvědí se, jaké to je, být 
astronautem, vydat se na procházku do kosmu anebo třeba chovat 
zvíře na palubě kosmické lodi!
cena: 499 Kč
www.knizniklub.cz

  PORTUGALSKO
Marc Di Duca, Rebecca Hall,  
Matthew Hancock

Průvodce Portugalskem, jednou z nejoblíbenějších prázdninových 
destinací na světě. Obsáhlý turistický průvodce Portugalskem 

vás provede celou zemí 
a inspiruje množstvím 
barevných fotografií. Za-
jistí také, abyste svůj čas 
v Portugalsku využili na 
maximum, ať už budete 
relaxovat na plážích se 
zlatým pískem v oblasti 
Algarve, surfovat na 
západním pobřeží nebo 
poznávat portugalské 
hory. Díky našemu prů-
vodci se také můžete 
zaměřit na nové módní 
trendy v Lisabonu, nebo 

ochutnat krásná vína v Portu. Autoři před vás předestřou nejlepší 
restaurace, hotely a místa, která musíte vidět tak, aby uspokojili 
každou peněženku. Naše prověřené tipy zajistí, že cesta za krá-
sami, chutěmi i vůněmi Portugalska bude opravdovým zážitkem.
cena: 748 Kč
www.jota.cz
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Vydejte se na pražské radnice 
s nejvýhodnější vstupenkou!

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



pražská 
vlastivěda
PRAGUE CITY TOURISM

Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00 
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz

  Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek  
Vám budeme pravidelně zasílat  
na Vaši e-mailovou adresu. 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK 
V LISTOPADU 2018

1. 11. / ČT

VLTAVSKÉ OSTROVY V PRAZE – PŘEDNÁŠKA.   Ostrovy byly 
a jsou přirozenou součástí města. Po staletí se měnil nejen jejich 
tvar a podoba, ale i počet. Vydáme se na jejich prohlídku, pomáhat 
nám budou historické a soudobé fotografie. Ukážeme si i ty ost-
rovy, které už neexistují. Řekneme si také, kde v Praze byly Velké 
a Malé Benátky, kde se hrál první fotbalový zápas mezi Spartou 
a Slavií i s kterými místy se spojuje postava spisovatele Eduar-
da Štorcha. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč. Mgr. Stanislava Micková

3. 11. / SO

KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ.   Komentovaná prohlíd-
ka kostela s výkladem o historii kláštera augustiniánů. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 40  osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v  10:30 před 
vchodem do kostela z Josefské ulice (nejbližší spoj zastávka tram. 
č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč/za osobu. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal, CSc.
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 ve 14:00 na zastávce tram. 
č. 1, 8, 12, 25, 26 „Letenském náměstí“ (ve směru na Hradčan-
skou). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová 
PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ.   Na vycház-
ce se vydáme tentokrát po exteriérech Pražského hradu, který byl 
již v 9. století významným sídlem. Projdeme jednotlivá hradní ná-
dvoří a ukážeme si nejvýznamnější a nejzajímavější stavby a prvky 

jednoho z největších hradních komplexů na světe. 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 ve 14:00 na II. nádvoří Pražského hradu u Kohlovy 
kašny. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
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. Helena Pavlíková

4. 11. / NE

VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV ANEB KDE ODPOČÍVAJÍ ČEŠTÍ 
VELIKÁNI.   Akce pro děti. Více informací naleznete na konci 
programu! 
NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM PROSTORU STARÉHO 
MĚSTA A JOSEFOVA. Na přelomu 19. a 20. století vznikaly v Pa-
řížské ulici i přilehlých ulicích „středověké hrady“ i domy moderní. 
Při procházce si připomeneme historizující díla R. Klenky z Vlasti-
milu i modernistické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, 
J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Mariánském 
náměstí před budovou Nové radnice (Magistrát HMP). Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
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. Navštívíme divadlo, kde sedávali 
korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského diva-
dla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar 
Vávrová Čermáková

5. 11. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA V.   Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v po-
sledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase 
Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 
20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 
120/80 Kč. Milada Racková
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Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Ja-
roslava Nováková

9. 11. / PÁ

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC.   Rozsáhlý objekt na Malostranském 
náměstí, kdysi sídlo „krvavého místodržícího“ Karla z Lichten-
štejna, ale také štábu okupačních švédských vojsk v pohnutém 
roce 1648, v době totality pak sídlo Vysoké školy politické MV 
KSČ. Dnes palác užívá Hudební fakulta AMU. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem 
do paláce (Malostranské náměstí 13, nejbližší spojení zastávka 
tram. č. 12, 15, 20, 22  „Malostranské náměstí“). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková

10. 11. / SO

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II.   Tentokrát se podívá-
me, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme 
si vily od předních architektů - Oldřicha Starého, Evžena Linhar-
ta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se u usedlostí Perníkářka 
a Beránka. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 na stanici autobusu č. 131 „Dyrinka“ (ve směru na Hrad-
čanskou), (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčan-
ská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA 
KARLOVĚ.   V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 
18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému 
a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období 
slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. 
Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, 
kterou nám předkové zanechali. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do kostela. Cena 
120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. 
Alexandra Škrlandová
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

11. 11. / 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
CO SKRÝVAJÍ DOMY NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM?   Není 
toho málo, co nám mohou o sobě prozradit domy, jejichž krás-
ná domovní znamení zdobí fasády kdysi středověké zástavby. 
Projdeme se uličkami od Perštýna na Malý rynek a odtud až ke 

TOŽ TO KUPTE! TGM A SBÍRKA UMĚNÍ PRO PRAŽSKÝ HRAD.   
Pražský hrad završí oslavy 100. výročí založení ČSR výstavou 
souboru děl, které po roce 1918 vybral a zakoupil pro interiéry 
Habsburky vyklizeného Pražského hradu první československý 
prezident T. G. Masaryk. Výstava diváky seznámí s koncepcí, 
akvizicemi a osudy sbírky, která byla nakupována pro Pražský 
hrad z úroků tzv. Národního fondu Masarykova v letech 1920-
1952. V expozici v Císařské konírně návštěvníci uvidí více než 
100 obrazů, u nichž nepůjde pouze o slavná jména autorů, ale 
o příběh o tom, jak měla zakoupená díla spoluvytvářet obraz 
Pražského hradu jako symbolu nové demokratické republiky. 
Díla pro Hrad totiž byla vybírána nejen podle estetického klíče, 
ale i podle určitého klíče ideologického, jenž korespondoval 
s dobou vzniku nové republiky a politickými cíli jejích vrchol-
ných představitelů. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU 
NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U  VSTUPU DO AREÁLU 
PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 u vstupu do Císař-
ské konírny ze II. nádvoří Pražského hradu. Cena 120/80 Kč + 
na místě bude vybíráno vstupné na výstavu 50 Kč/za osobu. 
Monika Švec Sybolová

6. 11. / ÚT

PRAŽŠTÍ NAKLADATELÉ A VYDAVATELÉ – PŘEDNÁŠKA.   Praž-
ské vydavatelské a nakladatelské domy mají za sebou dlouhou 
tradici. Jejich majitelé patřili vždy mezi největší vzdělance své 
doby. Počínaje Jiřím Melantrichem z Aventina přes dobu obro-
zeneckou se nesmazatelně zapsali do české historie. Připome-
neme si zejména moderní česká nakladatelství 19. století v čele 
s Františkem Topičem a jeho dalšími úspěšnými konkurenty. PO-
ZOR! – omezená 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. Ja-
roslava Nováková

7. 11. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA V.   Opakování vycházky ze dne 5. 11. 2018. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. 
č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). 
Cena 120/80 Kč. Milada Racková

8. 11. / ČT

DRUHÁ REPUBLIKA A JEJÍ KRÁTKÝ OSUD – PŘEDNÁŠKA.   Ne-
lehké období Československa před vypuknutím druhé světové 
války bylo doprovázeno mnoha zvraty. Patřila k nim také doba 
tzv. Druhé republiky navazující na podpis Mnichovské dohody. 
Připomeneme si její krátkou historii i řadu osobností, jejichž život 
byl natrvalo poznamenán tragickými okolnostmi okupace. PO-
ZOR! – omezená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, 
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15. 11. / ČT

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III.   S průvodcem tentokrát 
poznáme další pražské pasáže na rozhraní Starého a Nového 
Města. Ukážeme si Ráthovu pasáž, nejstarší v Praze, a dále prů-
chozí Slovanský dům. Poté se pasáží pod Českou národní bankou 
vrátíme zpět na ulici Na Příkopě a následně se vypravíme poznávat 
průchody v uličkách Starého Města. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 na Ovocném trhu před vchodem 
do Pánské pasáže. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

17. 11. / SO

BUBENEČSKÉ VILY: HISTORISMUS A SECESE NA STARÉ CÍ-
SAŘSKÉ CESTĚ DO STROMOVKY.   Prohlédneme si exteriéry 
vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené 
významnými architekty pro významné osobnosti – vily Wilferto-
va, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, od architektů J. Za-
sche, J. Kouly, I. Ullmanna, J. Kotěry. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek! Začátek akce v 10:00 na zastávce tramvaje č. 12, 18, 
20 „Chotkovy sady“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

kamennému mostu. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Za-
čátek akce v 15:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

13. 11. / ÚT

MALOSTRANSKÉ PALÁCE.   Vycházka připomene významné 
malostranské paláce v  exteriéru. Povídat si budeme nejen 
o jejich minulosti a slavných majitelích, ale i o kráse umělecké 
výzdoby. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 15:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
120/80 Kč (%). Milada Racková
TOŽ TO KUPTE! TGM A SBÍRKA UMĚNÍ PRO PRAŽSKÝ HRAD.   
Opakování akce ze dne 5. 11. 2018. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU 
REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO 
AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 u vstupu do 
Císařské konírny ze II. nádvoří Pražského hradu. Cena 120/80 Kč 
+ na místě bude vybíráno vstupné na výstavu 50 Kč/za osobu. 
Monika Švec Sybolová
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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

18. 11. / NE

ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN – AKCE PRO DĚTI. 
Více informací naleznete na konci programu.

S VÝHLEDEM NA BOTIČ. V jižním cípu Vinohrad se skrývá ně-
kolik zajímavých staveb. Projdeme kolem vily Osvěta, ve které 
se narodil Jan Masaryk. Ukážeme si Zvonařku, kde nejen vyráběl 
pražskou šunku Antonín Chmel, ale kde také končila koňka. Na 
Nuselských schodech uvidíme nejstarší zachovanou vinohradskou 
stavbu, kapli sv. Rodiny. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 na stanici MHD „Jana Masaryka“ (ve směru 
do Vršovic). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
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hradě. Horní zámek, který nechaly sestry vystavět na přelomu 17. 
a 18. století se stal hospodářským a správním centrem panství. 
V blízkosti zámku vznikla na začátku 18. století kaple sv. Anny, a to 
podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple 
se dnes řadí mezi osmdesát unikátních staveb tohoto umělce. Vý-
stavba nového reprezentačního sídla dolního zámku začala až za 
nového majitele r. 1828. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se 
horní zámek stal sídlem státního tajemníka K. H. Franka a v dol-
ním zámku bydlel zastupující říšský protektor R. Heydrich se svojí 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Komentovaná prohlídka barok-
ního kostela, který býval součástí kláštera trinitářů, zrušeného 
za vlády Josefa II. Dnes je stavba farním kostelem pro sloven-
skou řeckokatolickou obec v Praze. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vchodem do kostela (Spá-
lená 6). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
PANENSKÉ BŘEŽANY. Malá obec, kterou prošly velké dějiny, 
patřila původně benediktinkám z kláštera u sv. Jiří na Pražském 
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na hřebeny skalních útvarů vzpínajících se vysoko nad hlavami 
turistů. Cesta pokračuje dále lesem podél Šáreckého potoka a ska-
lami, s odbočkou pod bývalé hradiště, kde bylo provedenými 
archeologickými nálezy prokázáno osídlení již v 7. a 9. stol. n. l. 
Přechodem přes hráz vodní nádrže Džbán je to již jen kousek ke 
konečné zastávce tramvají v Liboci. 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 v Nebušicích na 
autobusové stanici „Škola Nebušice“ (autobusy č. 161, 312 je-
dou od stanice „Bořislavka“ v Horoměřické ulici). Cena 120/80 Kč. 
Marie Hátleová
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národ-
ního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. Ve 12:00 prohlídka v angličtině. Ve 13:30 
prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:30, 
12:30, 13:00 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické bu-
dovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky 
v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
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 
ve 14:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. 
Cena 120/80 Kč. 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

25. 11. / NE

PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH  IV. Tentokrát 
se budeme věnovat jejich III. části, jejíž vysvěcení proběhlo 
9. června 1839. Připomeneme si osobnost Antonína Bráfa, zetě 
F. L. Riegra, Josefa Jungmanna, architekta Aloise Turka, Karla 
Sabiny, Františka Ladislava Čelakovského, Vojtěcha Friče a mno-
ha dalších. POZOR! - omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 před hlavním vchodem do OC Flora z Vinohradské ulice! 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ: DEJVICE. Seznámíme se s  historií 
tzv. Buštěhradské dráhy, která do Buštěhradu nikdy nevedla. 
Řekneme si, jakou roli sehrálo toto nádraží Dejvice při přepravě 
Mrákotínského monolitu pro Pražský Hrad. Víte, kde a jak slavili 
krejčovští tovaryši příchod jara? A samozřejmě probereme i něco 
z dejvické architektury. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do 
budovy nádraží Dejvice (Bachmačské náměstí), (nejbližší spoj 
stanice MHD Hradčanská nebo Vítězné náměstí). Cena 120/80 Kč 
(%). Šárka Semanová

rodinou. Po válce se horní zámek stal na dlouhou dobu domovem 
seniorů a od roku 2017 je zde umístěn Památník národního útlaku 
a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce 
ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ 
(autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena 
120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
objektů 65 Kč. Marie Hátleová

20. 11. / ÚT

MUZEUM KUBISMU. Komentovaná prohlídka expozice Umělec-
koprůmyslového muzea o českém kubismu v Domě U Černé Matky 
Boží. Seznamte se s předními českými představiteli kubismu a od-
razem tohoto stylu v jejich tvorbě na poli architektury, výtvar-
ného i užitého umění. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:30 před domem U Černé Matky Boží (Celetná 34, 
Staré Město). Jednotná cena 150 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

21. 11. / ST

GRABOVA VILA – LIBEŇSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO. Na vycházce 
si nejprve prohlédneme vybrané prostory Grabovy vily, která byla 
postavena pro židovského velkoprůmyslníka Hermanna Graba, 
dále půjdeme po stopách židovských obyvatel a  ukážeme si 
poslední domky, které pamatují časy ghetta. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Grabovou 
vilou (Na Košince 1). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

22. 11. / ČT

KOSTEL SV. DUCHA. Komentovaná prohlídka kostela s výkla-
dem o  zajímavé historii místa a  zaniklého benediktinského 
kláštera. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 15:30 před vchodem do kostela (z ulice E. Krásnohorské, Pra-
ha 1). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek 
na kostel 50 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal, CSc.

24. 11. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
NORDIC WALKING: Z NEBUŠIC DO LIBOCE. Profesionální in-
struktor 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. Na začátku vycházky si 
představíme původní obec Nebušice, dnes však již samostatnou 
městskou část, která byla již roku 1273 zmíněna v majetku pre-
monstrátského kláštera na Strahově. Lokalita se rozkládá nad 
chráněným krajinným územím Divoké Šárky, které zahrnuje skal-
natou soutěsku Džbán, přírodní koupaliště, restauraci Dívčí skok 
a Čertův mlýn. Naše trasa povede zalesněným porostem s výhledy 
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a Pavla stal slavným a které významné osobnosti z řad umělců, 
spisovatelů, vědců a politiků zde našli poslední místo odpočinku. 
Ukážeme si také hřbitov řádových sester nebo si vysvětlíme, co 
představuje Slavín. POZOR! - omezený počet účastníků na 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Za-
čátek akce ve 14:00 před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

18. 11. / NE

ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN. Během vycházky 
prozkoumáme pražský Petřín a ukážeme si všechny zajímavosti, 
které tento pražský vrch skýtá. Povíme si něco o bývalé zdejší 
vinici Nebozízku, objevíme jeskyni i  bludiště. Seznámíme se 
s  osobou Vojty Náprstka a  Klubem českých turistů. Nakonec 
dojdeme k Petřínské rozhledně a porovnáme ji s pařížskou Ei-
ffelovou věží. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé 
osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 

27. 11. / ÚT

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO A PROSTORY KONVENTU. Ko-
mentovaná prohlídka jednoho z největších kostelů v Praze. Tato 
původně gotická, později barokně přestavěná stavba dnes patří 
mezi pět pražských bazilik minor. Pokud situace dovolí, podíváme 
se také do prostor konventu minoritského řádu. POZOR! - ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před kostelem 
v ulici Malá Štupartská. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V LISTOPADU 2018

4. 11. / NE

VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV ANEB KDE ODPOČÍVAJÍ ČEŠTÍ VE-
LIKÁNI. Povíme si o tom, jak se malý hřbitov u baziliky sv. Petra 
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OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

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

  denně 9:00 – 19:00

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

  denně 9:00 – 19:00

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

  denně 10:00 – 18:00 

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

  denně 8:00 – 20:00

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

  denně 8:00 – 22:00

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

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

NOVINKY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
MINISTERSTVU DOPRAVY

Srdečně Vás zveme u příležitosti státního svátku v sobotu 17. lis-
topadu 2018 na den otevřených dveří Ministerstva dopravy, kte-
rým budou provázet průvodci Pražské vlastivědy. Komentované 
prohlídky začínají v 10:00 a končí v 16:00. Trasu bude možné projít 
samostatně nebo v pravidelných intervalech s naším průvodcem.

NOC HOTELŮ 25. 1. 2019

Nechte si poděkovat!
... za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony návštěvníků ročně. 
Přijďte si užít noc v některém z pražských hotelů za speciální cenu 
777 Kč, 999 Kč nebo 1111 Kč. Navíc získáte slevu na vstupném do 
Pražského hradu, Národní galerie, Muzea hlavního města Prahy 
a Staroměstské radnice.
Rezervovat svůj hotel si budete moci již od 3. 12. 2018 na strán-
kách www.NocHotelu.cz

Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce 
ve 14:00 na I. zastávce lanové dráhy (v polovině vrchu Petřína). 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

24. 11. / 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). Zdali pak vědí například, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním 
vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-
li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí 
účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 
15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invali-
dům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT 
a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupen-
ka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem 
(Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vráce-
ní vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. 
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky 
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT 
a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se 
prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá 
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené 
symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje 
vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu  
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc listopad 2018 bude zahájen ve čtvrtek 
25. října 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních cen-
trech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc prosinec 2018 
bude zahájen v pondělí 26. listopadu 2018.
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Vidím město zelené, jehož sláva hvězd se dotýká… I tak 
kdysi mohla, s trochou nadsázky, zaznít známá věštba kněž-
ny Libuše. Bylo by to totiž naprosto vyplněné proroctví. Již 
letmý pohled do mapy prozradí, že různé formy zeleně jsou 
markantní a nedílnou součástí Prahy. V současné době po-
krývají lesy, parky a zahrady přibližně 20 procent celkového 
území velkoměsta. Nizozemská agentura TravelBird, která 
ve své analýze (Green City Index 2018)* srovnávala plochu 
zeleně v padesátce velkých světových aglomerací, dokonce 
spočítala, že naše hlavní město je nejzelenější metropolí 
světa. Příroda má zkrátka v Praze zelenou. 

4. DĚTI A ZÁBAVA 

Zelené plochy v metropoli jsou rozhodně „baby friendly“ a tudíž 
ideálním cílem rodinných výletů, pikniků a procházek. Nelze 
nezmínit všudypřítomný boom dětských hřišť, lanových center, 
nejrůznějších minizoo, sportovišť, interaktivních herních prvků 
nebo kulturních programů pro nejmenší. 

5 důvodů, proč vyrazit  
v Praze do přírody

5. DOSTUPNOST A PROPOJENOST 

Jedna z největších předností pražské aglomerace. Nevídaná hus-
tota přírodních enkláv v půdorysu města způsobuje, že jednotlivé 
lokality často navazují jedna na druhou. Návštěvník tak může 
obejít obklopen zelení doslova celé čtvrti. Do přírodních areálů 
se také nemusí cestovat daleko, nečekají vás žádné dlouhé vý-
pravy za město. Většina pražské zeleně se nachází v centru nebo 
v jeho širším okolí. A když už si vyhlédnete vzdálenější cíle, skvělá 
dopravní dostupnost je jednoznačně na vaší straně.
A chtěli byste vědět kam se vydat za pražskou zelení? Láká vás 
procházka po zámeckých parcích, historických zahradách, ost-
rovech a dalších přírodních lokalitách? Brožura Praha:příroda je 
přesně pro vás! Přijďte si pro výtisk zdarma do informačních center 
Prague City Tourism (Na Můstku, Václavské náměstí, Staroměstská 
radnice, Letiště Václava Havla Terminál 1 a 2), nebo si ji stáhněte 
na www.praguecitytourism.cz a www.prague.eu . * 2
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1. ROZLOHA A VARIABILITA 

Jak již bylo řečeno výše, zeleň tvoří zhruba 1/5 rozlohy Prahy, což 
ji řadí mezi nejzelenější města vůbec. Pozoruhodná je přitom růz-
norodost jednotlivých území od několikasethektarových lesů, přes 
velké parkové komplexy až po menší sady či komorní historické 
zahrady. Výběr je jen na vás. 

2. VZDĚLÁNÍ A VLASTIVĚDA 

Pražské přírodní lokality nenabízejí jen klid a prostor k odpočin-
ku, ale jsou i nositeli poučení. Při „zelených toulkách“ totiž skoro 
všude narazíte na nějakou tu památku – muzeum, zámeček, 
kostel, vilu, rozhlednu, letohrádek, fontánu, zajímavou sochu – 
nebo alespoň informační panel či naučnou stezku. Samostatnou 
kapitolou je pak poznávání přírodního dědictví, které vás zde 
všude obklopuje. 

3. SPORT A KULTURA 

Pražské lesy, parky a zahrady jsou z podstaty častým dějištěm 
rekreačního, amatérského sportování nebo přímo profesionál-
ních, především běžeckých klání. Také kulturních a společenských 
počinů se v pražské zeleni odehrává nespočet. Jen těch festivalů, 
koncertů, divadelních představení, slavností, výstav, happeningů, 
gastronomických akcí… 
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