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

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

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

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

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

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.
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Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Publikace z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná

  doporučená prodejní cena 250 Kč

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

nastává čas festivalový, pomalu se 
rozjíždí akce filmové, pak hudební, 
a  nakonec přijde léto. Ale to bych 

předbíhala, leč jarní dny přišly už v únoru. Namísto 
zmatení jazyků přichází zmatení počasí a ročních dob. 
A další babylónská věž nás už asi nezachrání. Snad vám 
případnou nepěknou náladu vylepší některý z následu-
jících kulturních pořadů.
20. ročník cyklu koncertů staré hudby Barokní podvečery 
souboru Collegium Marianum začíná svoji jarní řadu 
poctou italskému houslovému virtuosovi a skladateli 
Giuseppu Tartinimu. Jeden z předních barokních uměl-
ců své doby, nazývaný „Mistr národů“, bude představen 
10. března v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. 
Další program a informace o vstupenkách najdete v rub-
rice Hudební festivaly, cykly a orchestry.
V Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí  
můžete až do 29. března navštívit ojedinělou výstavu 
Uměleckého svazu Devětsil, který sdružoval ve 20. a 30. 
letech minulého století naše přední avantgardní umělce 
a výtvarníky. Připraven je i zajímavý doprovodný program.
Pro příznivce exotických květin bude probíhat od 6. března 
tradiční výstava orchidejí ve skleníku Fata Morgana v Bo-
tanické zahradě v Troji. Organizátoři slibují překvapení 
ve formě nového aranžmá, nechme se tedy překvapit.
Přeji vám hodně sil k překonání jarní únavy a příjemné 
kulturní zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 MEČISLAV PIASTOVEC (1 055 let) 

Nám známý jako Měšek I. (asi 935 – 25. 5. 992) byl prvním 
doloženým polským knížetem. Za jeho vlády Piastovci spojili 
Velkopolsko, Mazovsko a oblasti Sieradze a Łęczyce se Slez-
skem a Západním Pomořím.

Měšek usedl na knížecí stolec 
zřejmě počátkem šedesátých let 
10. století. Roku 965 se oženil 
s dcerou českého knížete Bole-
slava I. Doubravkou, křesťankou, 
proto i on musel být 7. března 
965 také pokřtěn. Nechal zničit 
pohanské modly a s Přemyslovci 
společně čelil výbojům Němců 
polabských Veletů. Spojenectví 
skončilo po smrti Doubravky, 
když roku 990 s pomocí říše ob-

sadil přemyslovské Slezsko. Po smrti Měška se zmocnil knížecího 
stolce Boleslav Chrabrý, syn Doubravky, který bratry i s jejich matkou 
vyhnal ze země.

Josef Grof

  NA ZELENÉM (660 let) 

Žebravý řád servitů pozval do Prahy Karel IV. (1360), který 
tak dostál slibu po přestálé nemoci před obrazem v klášteře 
servitů na hoře Monte Senario u Florencie. Nebo jen aby čelil 
úpadku víry v Praze...

Papež Inocenc VI. vyhověl Karlově žádosti (1359), a 24. břez-
na 1360, podle Beneše z Weitmile, byl v Praze servity založen 
klášter (dokončen 1375). Ti zde také vybudovali nový gotický 

kostel Zvěstování Panny 
Marie. Ten je od roku 1995 
pravoslavným chrámem 
Zvěstování Přesvaté Boho-
rodice Na Slupi. Původně 
„in viridi“ (na zeleném), 
pak „na trávníčku“ (lou-
ky u Botiče), později jen 
„Botič“. Pojmenování „Na 
Slupi“ pochází ze staročes-
kého „slup“ (sloup), proto-
že klenba kostela spočívá 
na jediném sloupu – pilíři. 
Podle jiného výkladu dneš-

ní obvyklé pojmenování má původ v 16. století a je odvozeno od 
slupů – nádrží na ryby, které byly v nedalekém Botiči umístěny. 

Antonín Fridrich 

Měšek I. v knize z roku 1917

Klenba kostela vynesená na jednom sloupu

  DISKRIMINAČNÍ ÚSTAVA (520 let)

Český zemský sněm přijal 11. března 1500 tzv. Vladislavské 
zřízení zemské. Jednalo se o souborný zákoník privilegií, 
nálezů zemského soudu a sněmovních usnesení, který těžce 
postihoval práva královských měst.

Redakce „nové české ústavy“ se ujal královský prokurátor Albrecht 
Rendl z Oušavy, který na ní se svým týmem pracoval od r. 1497. 

Zákoník vyšel krátce nato tis-
kem. Těžce postihoval králov-
ská města, kterým bylo upřeno 
právo podílet se na zemské 
vládě. Účast na sněmech byla 
vyhrazena jen pánům a rytí-
řům; výjimkou byla situace, 
kdy se projednávaly záležitosti 
samotných měst, tehdy měli 
být zástupci měst přizváni 
(města tuto výjimku získala až 
roku 1508). Rovněž byla znač-
ně omezena královská moc. 

Šlechta zde naopak prosazovala svá práva na svobodné podnikání 
v těch oblastech, kde měla dosud monopol města. Zástupci měst 
s novým zemským zřízením nesouhlasili a nikdy je nepřijali.

-aba-

  KORUNOVANÁ ŽOFIE (620 let)

Žofie Bavorská (1376 – 4. 11. 1428) se narodila vévodovi 
Janu II. Bavorskému (asi 1341–1397) a Kateřině Gorické 
(† 1391). Byla druhou manželkou Václava IV., ale také dce-
rou bratrance jeho první manželky Johany Bavorské (asi 
1356–1386).

Dětství prožila v Landshutu u strýce Bedřicha, se kterým roku 1388 
odjela do Prahy, kde jako 12letá okouzlila Václava. O rok později 
se 2. 5. 1389 konala v Chebu svatba. Spory Václava s arcibiskupem 

Janem z Jenštejna 
komplikovaly Žo-
fiinu korunovaci, 
která se konala až 
15.  března 1400, 
a téhož roku byla 
korunována i krá-
lovnou římskou. 
Václav dal sepsat 
rukopis Bible Vác-
lava IV. a Žofii vě-
noval věnné město 
Dvůr nad Labem, 

později Dvůr paní králové, dnes Dvůr Králové. Kdyby nic jiného, 
přisoudila historie Žofii roli věrné obdivovatelky Jana Husa. 

Alois Rula

Znak zemí Koruny české, používaný  
v letech 1348–1918, moderní 
varianta znaku od H. G. Ströhla

Václav IV. a Žofie, Bible Václava IV., konec 14. stol. 

4  kalendárium
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1. 3. 1785 (235 let)
V pražském Klementinu byla naměřena teplota -27,6 °C, 
vůbec nejnižší teplota během měření v období  
1775–2019. Naopak zatím nejvyšší teplota byla zazna-
menána 27. 7. 1983, kdy rtuť teploměru vystoupala na 
37,8 °C. Nejnižší teplota určená pozemním měřením byla 
-89,2 °C v Antarktidě.

1. 3. 1835 (185 let)
Kníže Oettingen-Wallerstein založil na Zbraslavi první 
českou řemeslnickou školu. Neměla znaky dnešní školy, 
pořádala jen krátkodobé akce pro zdokonalování řemeslné 
dovednosti, osvědčila se, a tak byly v následujícím roce 
vytvořeny podobné školy na Křivoklátě a v Krásné Lípě.

4. 3. 1090 (930 let)
„Po smrti Jaromíra, jenž byl vlastní bratr krále Vratislava 
českého, byl volen na biskupství Cosmas, děkan kostela 
pražského. Do doby jeho velekněžství spadá vypuzení slo-
vanských mnichů ze Sázavy.“ (Kalendář historický národa 
českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 201)

6. 3. 1870 (150 let)
Jan Jesenský, profesor stomatologie a čelistní chirurg na 
Karlově univerzitě, zakladatel pražské stomatologické kli-
niky, se narodil 6. 3. 1870 v Praze († 19. 5. 1947). Byl otcem 
novinářky, spisovatelky a překladatelky Mileny Jesenské, 
která původně studovala na přání otce medicínu.

12. 3. 1915 (105 let)
Prozaik, publicista, scenárista a překladatel Jiří Mucha se 
narodil 12. 3. 1915 v Praze († 5. 4. 1991). Byl synem malíře 
Alfonse Muchy. Studoval medicínu v Praze a Paříži, dále 
i dějiny umění a orientalistiku. Jeho nemanželská dcera 
Jarmila zdědila výtvarné nadání po svém dědovi.

1770
(250 let)

Šebestián 
Hněvkovský
* 19. 3. 1770
† 7. 6. 1847

český národní buditel 
a básník

1815
(205 let)

Magdalena 
Hynková

* 8. 3. 1815
† 9. 4. 1883

česká herečka

1900
(120 let)

Jiří Wolker
* 29. 3. 1900
† 3. 1. 1924

český básník, 
představitel tzv.

proletářské poezie

  BISKUP I KRESLÍŘ (325 let)

Zajímavou postavou první poloviny 18. století byl hrabě Jan 
Rudolf Špork, který se stal pomocným biskupem pražským. 
Navíc tento šlechtic a duchovní byl také velkým sběratelem 
umění a zdatným kreslířem. 

Jan Rudolf Špork (německy Sporck) se narodil 27. března 1695 v Pra-
ze jako čtvrtý syn Ferdinanda Ladislava Šporka. O svého surového 
otce přišel, když mu bylo 15 let. Jeho vzorem se stal starší otcův bratr  

František Antonín Špork, 
zakladatel Kuksu. Jan Rudolf 
Špork studoval na Klemen-
tinské koleji v Římě teologii 
a filosofii. Po návratu domů 
ho zatím živily výnosy 
z  rodinných panství, pře-
devším Heřmanův Městec. 
23. dubna 1719 byl zvolen 
pražským kanovníkem Me-
tropolitní kapituly. Podílel 
se na přípravách kanoniza-
ce Jana Nepomuckého, za 
což byl jmenován světícím 
biskupem pražským. Posvě-
cení na biskupa vykonal sám 
papež Benedikt XIII. v Římě. 

Nedlouho poté byl Špork v Římě osobně přítomen svatořečení Jana 
Nepomuckého v Lateránském chrámu.  Ve svém paláci v Panské ulici 
shromáždil velkou knihovnu a sbírku umění. Po jeho smrti se část 
sbírek dostala do Strahovského kláštera. K vykoupení křesťanských 

zajatců založil nadaci, do které sám vložil 100 000 zlatých. Špork 
měl také kreslířský talent, a ačkoliv byl samouk, kreslil architek-
turu, exotické předměty i portréty. Tyto perokresby byly pro něj 
nepochybně únikem z četných povinností církevního hodnostáře. 
V posledních letech ho postihnul zelený zákal a oslepl. Biskup Jan 
Rudolf Špork zemřel 21. 1. 1759 v Praze a je pochován v kapitulní 
hrobce ve Svatovítském chrámu. 

Helena Jehličková

Vlastní autoportrét

Kresba paláce na Malé Straně v Praze od Jana Rudolfa Šporka

www.kampocesku.cz kalendárium  5



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s

  ZCESTOVALÝ MALÍŘ KRAJINÁŘ (195 let)

Český akademický malíř Václav Kroupa (Kraupa) se narodil 
7. března 1825 v Praze a patřil mezi první české umělce, 
kteří do svého díla zařadili folklorní motivy. Inspirací mu byl 
život venkovského lidu a mnohé krajiny, kterými procházel. 

Malířskému řemeslu se vyučil u svého otce Jana Kroupy a ve studiu 
pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1841–1854). 
Zařídil si ateliér na Václavském náměstí společně s malířem Gus-

tavem Poppem. Hlavně ale hodně cestoval. Podnikl cesty po 
Čechách, Moravě, Uhrách, Haliči, Rakousku a Německu. Podle 
vzoru svého profesora Maxe Haushofera maloval romantické 
krajiny, lesní a venkovské idyly, hrady a zámky, horské krajiny. 
Zajímal se o život vesnického lidu a lidové kroje, kreslil žánrové 

obrázky s humor-
ným podtextem. 
Přispíval ilustra-
cemi do časopisů 
Květy a  Světozor. 
Je autorem něko-
lika portrétů, např. 
malíře Adolfa 
Kosárka. Dostával 
zakázky na oltářní 
obrazy, které zdo-
bí kostely ve Staré 
Boleslavi, Děteni-
cích, Osenici nebo 

Křečovicích. Velký soubor jeho akvarelů a kreseb byl vystaven na 
II. výstavě českých mistrů 19. století v Krasoumné jednotě v Praze 
roku 1932. Kroupovy obrazy jsou k vidění v Národní galerii Praha, 
na zámcích Veltrusy, Karlštejn, Červený Hrádek a Libochovice. 
Zemřel 2. 9. 1895 ve věku 70 let jako svobodný mládenec a je 
pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.

-ala-

Václav Kroupa, Před chalupou (1880)

Václav Kroupa, U alpského jezera

  JARNÍ POHROMA (175 let)

V posledních březnových dnech roku 1845 postihla Prahu 
rozsáhlá povodeň, která byla jednou z největších v novově-
kých dějinách. Pod vodou se ocitla většina Starého Města, 
níže položené části Malé Strany, Smíchova a Podskalí. 

Hlavní město má s povodněmi bohaté zkušenosti, které 
historické prameny poměrně přesně zachycují již od raného 
středověku. Před regulací Vltavy v Praze v 18. a 19. století 
docházelo k rozlivu řeky do města nejméně dvakrát ročně. 
Příčinou bylo jarní tání sněhu a intenzivní jarní a letní srážky. 
Po vybudování jezů, zasypání ramen řeky a zúžení koryta 
došlo ke zvýšení frekvence velkých povodní. Výstavbou Vltav-
ské kaskády byl průchod velkých vod upraven. Od 12. do 19. 
století bylo zaznamenáno 63 významných povodní, u kterých 
průtok činil více než 2 200 m³/s. 

Nejvýznamnější historické povodně se udály v letech 1432, 
1787, 1845 a  1890. Povodeň z  roku 1845 však nezasáhla 
jen Prahu, ale velké území Čech i Moravy. Překonána byla 
až po více než 150 letech povodní v roce 2002. Měla vliv na 
stavbu železnic, které se začaly stavět krátce po ní, a tratě 
byly navrženy tak, aby případným dalším povodním odolaly.  
Pamětník páter Václav Krolmus na povodeň roku 1845 v Pra-
ze vzpomíná: „Spojení s Libní přestalo... o 9 hodinách již celý 
Karlín (Žižkovice) byl celý pod vodau a celá krajina až k Libni 
byla nepřehledné jezero. Když povodeň polední dobau nejvyšší 
stupeň dosáhla a nebezpečenství neustále hrůznější bylo, aby 
se domy nezhraucely, obývatelé s hořejších poschodí okny a jak 
jen lze bylo, z nebezpečenství utíkali a se zachovali...“ Nebýt 
historické češtiny, dal by se popis situace klidně vztáhnout i na 
léto 2002. Jak vidno, naši předci ani současníci se nepoučili 
a v Karlíně se vesele stavělo a staví dál.

Marie Petrušková

Povodeň 1872, Karlův most, Praha 
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17. 3. 1910 (110 let)
Architekt Jiří Štursa se narodil 17. 3. 1910 v Praze 
(† 6. 2. 1995). S Karlem Janů postavil v letech 1938–1939 
Volmanovu vilu v Čelákovicích, která je považována za 
jednu z nejvýznamnějších staveb českého funkcionalismu. 
V letech 1952–1954 byl děkanem Fakulty architektury 
ČVUT.

20. 3. 1475 (545 let)
Prašná brána, jeden ze symbolů Prahy, byla postavena 
v pozdně gotickém stylu. Základní kámen byl položen 
20. 3. 1475. Od poloviny 18. století sloužila jako skladiště 
střelného prachu. Po požáru v roce 1856 prošla pseudogo-
tickou úpravou pod vedením architekta Josefa Mockera.

22. 3. 1910 (110 let)
Eduard Haken, operní pěvec-basista, se narodil 22. 3. 
1910 v Šklíni († 12. 1. 1996). Studoval lékařství na 
Univerzitě Karlově a zpěvu se učil soukromě. Od roku 1941 
byl dlouholetým členem opery Národního divadla v Praze. 
Byl manželem divadelní a filmové herečky Marie Glázrové.

26. 3. 1940 (80 let)
Mediální podnikatel a filmový producent Miloš Havel 
prodal 26. 3. 1940 Barrandovské ateliéry za 6 885 000 
korun a bylo mu umožněno pronajmout si ateliéry pro na-
táčení nejméně pěti filmů za rok. Původně vlastnil 51 pro-
cent akcií. Nacisté tak získali kvalitní filmové ateliéry.

31. 3. 1910 (110 let)
Divadelní režisér Karel Jernek se narodil 31. 3. 1910 
v Praze († 22. 6. 1992). Během studií se začal věnovat di-
vadlu a pohostinsky režíroval i v Národním divadle v Praze, 
později zde jako režisér opery působil v letech 1960 až 
1985. Upravoval libreta a působil i jako pedagog.

1910
(110 let)

Raoul Schránil
* 24. 3. 1910
† 20. 9. 1998

český herec, ztvárňoval 
„prvorepublikové 

milovníky“

1930
(90 let)

Aťka Janoušková
* 16. 3. 1930
† 7. 3. 2019

česká herečka, 
dabérka a zpěvačka 

1940
(80 let)

Miloslav Šimek
* 7. 3. 1940

† 16. 2. 2004
český komik, 

humorista 
a spisovatel

  PLODNÝ SOCHAŘ (170 let)

Bernard Otto Seeling, český sochař a restaurátor, byl jedním 
z nejplodnějších umělců své doby. Přišel na svět 12. března 
1850 v Praze na Hradčanech a vyrůstal u příbuzných. Měl se 
stát obchodníkem, ale k tomu nakonec nedošlo.

Vyučil se sice obchodnímu řemeslu, ale umělecké nadání ho přived-
lo do kamenické dílny Roberta Platzera, člena významné pražské 
sochařské rodiny. Seeling pokračoval ve školení i v dalších dílnách, 

v letech 1873–1875 
studoval na Akademii 
výtvarných umění u pro-
fesorů Antonína Lhoty 
a  Emanuela Roma. 
Získal Klárovo nadační 
stipendium a odjel do 
Itálie, kde pobýval další 
tři roky a vytvořil něko-
lik plastik. V  Čechách 
pracoval na zakázkách 
pro veřejné prostory 
i sakrální interiéry. 
Z  větších děl můžeme 
jmenovat soubor šest-

nácti soch pro rekonstruovanou Prašnou bránu, plastiky pro kostel 
sv. Mikuláše nebo Staroměstskou radnici v Praze. Pro město Přerov 
vytvořil sochu J. A. Komenského, dále sochu sv. Jiří pro kapli na 
Řípu nebo sochy pro 
průčelí kostela sv. 
Jana na Skalce. Jako 
restaurátor působil 
v Kuksu a  Jaroměři, 
zhotovil model so-
chy hraběte Františ-
ka Antonína Šporka. 
U příležitosti tisícile-
tého výročí příchodu 
věrozvěstů Cyrila 
a  Metoděje na Mo-
ravu vytvořil podle 
návrhu Ludvíka Šim-
ka monumentální 
sousoší pro Třebíč. 
Navrhl skleněnou mozaiku na průčelí kostela sv. Petra a Pavla 
v Rajhradě, která byla osazena u příležitosti 850. výročí založení 
benediktinského opatství. K jeho posledním pracím patřila pře-
stavba Melantrichova domu na pražském Starém Městě a návrhy 
pro výzdobu Panteonu Národního muzea. V osobním životě až tak 
plodný nebyl. Přestože ženat, manželství zůstalo bezdětné. Seeling 
se dožil pouhých 45 let, zemřel po delší nemoci 20. 4. 1895 a byl 
pochován na Vyšehradském hřbitově. 

Alice Braborcová

Bernard Otto Seeling, 1895, kresba Jan Vilímek

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje, Třebíč

Pa
ve

l E
dv

ar
d V

an
ču

ra
 (r

ed
ak

ce
@k

am
po

ce
sk

u.c
z)

www.kampocesku.cz kalendárium  7



  PREZIDENT OSVOBODITEL (170 let)

Nejvýznamnější osobnost novodobých českých dějin, první 
československý prezident, filozof, vysokoškolský profesor, 
publicista a politik Tomáš Garrigue Masaryk se ve své době 
těšil velké oblibě i autoritě. Stejně tak si naši úctu a pozor-
nost zaslouží i dnes, především pro svoje zásady a morální 
kredit. 

Tomáš Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně sloven-
skému kočímu Josefu Masárikovi a kuchařce Terezii Kropáčko-
vé. Nejprve se učil kovářem, ale pak nastoupil na gymnázium 

a po maturitě odešel studovat na Vídeňskou univerzitu. Během 
studijního pobytu v Lipsku poznal svou budoucí ženu – Char-
lottu Garrigue, dceru bohatého amerického podnikatele. V roce 
1878 se s ní v New Yorku oženil a po návratu do Vídně Masaryk 
habilitoval. V roce 1882 se manželé přestěhovali do Prahy, kde 
Masaryk nastoupil jako profesor na univerzitě. V manželství se 

narodily čtyři děti – Alice, Herbert, Jan a nejmladší Olga. V Praze 
na sebe Masaryk upozornil zpochybňováním pravosti Rukopisů 
zelenohorského a královédvorského. Postupně se stal uznávanou 
českou autoritou, a dokonce byl zvolen poslancem do vídeňské-
ho parlamentu. Okolo roku 1900 vystoupil proti antisemitským 

předsudkům a osobně se zasadil za revizi procesu L. Hilsnera. 
Během první světové války organizoval Masaryk protirakouský 
odboj směřující k ustavení samostatné Československé republiky. 
18. října 1918 ve Washingtonské deklaraci vyhlásil samostatnost 
československého národa a 14. listopadu byl v nepřítomnosti 
zvolen prezidentem nové republiky. Prezidentem ho zvolili ještě 
třikrát, ale v prosinci 1934 na svůj úřad ze zdravotních důvodů 
abdikoval. Tomáš G. Masaryk zemřel 14. září 1937 na zámku 
v Lánech a je pohřben na místním hřbitově. 

Marcela Kohoutová
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Tomáš Garrigue Masaryk na fotografii z roku 1925

TGM s dcerou Alicí, synem Janem a Karlem Čapkem, Bystrička 1931

TGM v trávě s dcerou Alicí a přáteli

Topolčianky, 1933
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  UŽ NAVŽDY PRVNÍ (160 let)

Rádi bychom si připomněli také Josefa Švába Malostranské-
ho, nakladatele, kabaretního komika a písničkáře. Ale také 
našeho prvního filmového herce. 

Josef Šváb Malostranský se narodil 16. března 1860 v Praze na 
Malé Straně. Z lásky k této části města si přidal ke svému jménu 
i přídomek Malostranský. Učil se pekařem, ale stal se majitelem 

malého knihkupectví 
a nakladatelství lidových 
písní v Mostecké ulici. Se-
riózní podnikání ho příliš 
nebavilo, proto si začal 
vymýšlet vtipné veršíky, 
scénky a kuplety, s nimiž 
vystupoval v nejrůzněj-
ších kabaretech. Postupně 
se stal mezi lidmi velmi 
oblíbeným. Přátelil se 
s řadou tehdejších spisova-
telů a básníků, s Ignátem 

Herrmannem, Janem Nerudou, Svatoplukem Čechem a se všemi 
redaktory humoristických časopisů, do kterých přispíval. Rád se 
chlubil tím, že na Jubilejní výstavě roku 1891 byl prvním Čechem, 
jehož hlas zaznamenal Edisonův fonograf. A tak když Jan Kříženecký 
hledal herce do svého 
prvního filmu, nemo-
hl opomenout tehdy 
již velmi populárního 
Švába Malostranského. 
Úplně prvním českým 
filmem bylo Dosta-
veníčko ve mlýnici 
a  o  několik dní poz-
ději Výstavní párkař 
a lepič plakátů. V té 
době také vzniká film 
Smích a pláč, který za-
chycuje Švábovu tvář, 
jak se mění od smíchu 
až k usedavému pláči. 
Toto dílko představuje 
jeden z prvních detailů 
obličeje v dějinách svě-
tové kinematografie. V pozdějších letech natočil několik němých 
i zvukových filmů, v nichž proslul především jako představitel 
lidových farářů, přestárlých záletníků, sluhů a hostinských. Jeho 
nejznámější rolí byla postava katechety v Lamačově komedii Kantor 
Ideál. Josef Šváb Malostranský zemřel 30. 10. 1932 v Praze a byl po-
hřben na Olšanských hřbitovech. V jeho hereckých stopách úspěšně 
pokračovala neteř Zita Kabátová.

Marcela Kohoutová

Hrob Josefa Švába Malostranského na 
Olšanských hřbitovech

 MALÍŘ FIGURALISTA (130 let)

Český akademický malíř František Antonín Jelínek se narodil 
8. března 1890 v Praze do rodiny zlatníka a švadleny. Malo-
vání ho zajímalo od raného mládí a již v 16 letech byl přijat 
na c. k. Malířskou akademii v Praze.

Výtvarné umění studoval u profesorů Vlaha Bukovace a Bohumíra 
Roubalíka, v letech 1908–1911 pak na speciálce prof. Hanuše 
Schwaigera. Díky němu si oblíbil staré holandské malíře. Po abso-

lutoriu v roce 1911 odjel 
díky podpoře Hlávkovy 
nadace na roční studijní 
pobyt do Itálie. Později 
navštívil Bosnu, Dalmá-
cii či Černou Horu, kde 
portrétoval tehdejšího 
krále Nikolu  I. Na konci 
první světové války se 
podílel jako voják malíř 
na restaurování fresek 
v kostele sv. Mikuláše na 
Staroměstské náměstí. 
Oženil se, zařídil si ateliér 
v  pražské Karlově ulici, 
kde převážně maloval 
portréty významných 
osobností, mj. i preziden-
ta T. G. Masaryka, z malí-

řů Otu Bubeníčka, Josefa Brože či Jaroslava Panušku, historika 
umění Zdeňka Wirtha nebo fotbalovou legendu AC Sparty Praha 
Káďu Peška. Postupně přesídlil do sázavského Kochánova, kde 
si postavil vilu se 
zahradou, a za-
měřil se na mal-
bu krajiny, květin 
a městských zá-
koutí. Věnoval se 
také tvorbě aktů 
a  loveckých zá-
tiší. V  60. letech 
vedl školu pro 
amatérské malíře 
ve Světlé nad Sá-
zavou. Byl členem 
Jednoty výtvar-
ných umělců a 
pravidelně vysta-
voval svá díla. Zemřel v nedožitých 87 letech v Kochánově 26. 2. 
1977 a pohřben byl v rodinné hrobce na Olšanských hřbitovech.

-aba-

Fr. A. Jelínek, Autoportrét (1921)

Fr. A. Jelínek, Zasněná (1939)
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  STÁTNÍ VLAJKA (100 let)

Národní shromáždění československé přijalo 30. března 
1920 zákon č. 252/1920 Sb. o státních symbolech. Důvodů 
měla mladá republika hned několik. V tomto článku jsme se 
chtěli zaměřit především na jeden z nich, a tím byla státní 
vlajka. 

Vznik samostatného Československa
První státní vlajka samostatného Československa vznikla den 
po vzniku republiky, tedy 30. 9. 1918. Jednalo se však o vlajku 
provizorní, vycházející z Královského praporu užívaného v letech 
1158–1918. Vodorovné pruhy (bílý přes červený) symbolizovaly 
stříbrného dvouocasého lva v červeném poli štítu. Československo 
bylo v říjnu 1918 vyhlášeno pod touto vlajkou. Barvy na vlajce 
byly však zaměnitelné s vlajkami rakouských spolkových zemí, ale 
i s vlajkou Polska. A slovenská trikolóra vzniklá v revolučních le-
tech 1848–1849 byla zaměňována s trikolórou ruskou, slovinskou 
a srbskou. Vznikla tedy potřeba přijmout novou, nezaměnitelnou 
podobu vlajky.

Cesta k nové vlajce 
Úkolem byl pověřen prof. Gustav Friedrich, který v rámci Zna-
kové ankety, od dubna 1919 Ústřední znaková komise, inicioval 
koncem jara 1919 vznik subkomitétu pro vlajku. V červnu bylo 
rozhodnuto o třetí slovanské barvě – modré. Tak byly zamítnuty 
návrhy s černou barvou, husitskými motivy, pruhové uspořádání 

i podoba vlajky USA. Přijato bylo řešení umístit na bíločerveném 
listu modrou barvu v podobě heraldické figury – modrého klínu, 
nejstarší figury v české heraldice. Do 4. 7. 1919 bylo předloženo 
komisi celkem 32 návrhů. V říjnu 1919 komise představila veřej-
nosti jeden z Kursových návrhů – pruhy bílý a červený s modrým 
klínem od žerdi do 1/3 délky vlajky. Zasedání Národního shromáž-
dění československého, v tisku 1773, přijalo 30. 10. 1919 vládní 
návrh zákona, který podepsal ministr vnitra Švehla.

Vlajka tak, jak ji známe
V listopadu 1919 byl tento vládní návrh Národním shromážděním 
odmítnut, stejně jako většinou veřejnosti. Proto komise 24. 1. 
1920 předložila společné dílo Jaroslava Kursy, Antonína Valšíka 
a Františka Kysely s protažením klínu až do poloviny vlajky. Tak 
byl také tento návrh 30. března 1920 v 18:45 poslanci Národního 
shromáždění republiky Československé schválen a zakotven v zá-
koně č. 252/1920 Sb., kde se v § 1 říká: „Vlajka státní (národní) 
skládá se ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž 
jest vsunut modrý klín od žerdi do středu vlajky.“ Zákonem č. 316 
z 15. 4. 1920 se státní vlajka stala i vlajkou námořní, kde vládním 
nařízením č. 123 z 20. 8. 1930 byla státní vlajka doplněna malým 
státním znakem v horním rohu u žerdi. 

Protektorát Čechy a Morava 
Vládním nařízením Protektorátu Čechy a Morava z 19. 9. 1939 se 
měnil zákon č. 252/1920 Sb. a vláda 15. 12. 1938 v čl. 330 Sb. v po-
dle § 1 rozhodla: „Vlajka Protektorátu Čechy a Morava se skládá 
z vrchního pruhu bílého, středního červeného a spodního modré-
ho.“ Podle dalších ustanovení paragrafového znění doznaly jistých 
změn i další státní symboly. Podepsali: Hácha, Eliáš, Ježek, Šádek, 
Kalfus, Havelka, Kapras, Čipera, Krejčí, Feierabenda a Klumpar. 

Po válce v květnu 1945 se stát vrátil k státním symbolům z ob-
dobí před vznikem Protektorátu Čechy a Morava. 
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Návrh s modrým klínem 
do 1/3

Návrh Jareše (1919)
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Návrh Štecha (1920)

Námořní válečná vlajka 
(1935–1955)

Námořní válečná vlajka 
(1955–1960)
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Po únoru 1948
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé 
se usneslo 9. 5. 1948 na prohlášení jednotné Československé 
republiky Ústavním zákonem 150/1948 Sb. 
„My, lid československý, prohlašujeme, že jsme pevně rozhodnuti 
vybudovat osvobozený stát jako lidovou demokracii, která nám 
zajistí pokojnou cestu k socialismu.“ V § 169 se dozvídáme, že 
barvami republiky jsou bílá, červená a modrá a státní znak a vlajky 
upravuje zákon. Žádný zákon však vydán nebyl. Ústavu provedla 
vláda Gottwalda, též na místě prezidenta republiky podle § 60 
ústavní listiny z roku 1920. 

Změna ústavy 
Národní shromáždění Československé socialistické republiky při-
jalo novou ústavu 14. 11. 1960. Vládní návrh zákona o státním 
znaku a o státní vlajce v § 1 uvádí: „Státní znak Československé 
socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské pavézy 
s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev 
nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou 
zlaté barvy. Kresba znaku je zlata.“ V § 2 se hovoří o stání vlajce 
Československé socialistické republiky, která se nemění. Autorem 
znaku byl Milan Hegar. Znak byl ideový, heraldicky nesprávný, 
který nepřípustně užil husitské pavézy a měnil znak Slovenska. 
Proti znaku se zvedla vlna námitek státoprávních, historických, 
heraldických i estetických. 

Vznik federace
Ústavním zákonem 143/1968 Sb. z 27. 10. 1968 se Národní 
shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na 
ústavním zákoně: „My, národ český a slovenský, vycházejíce z po-
znání, že naše novodobé dějiny jsou prodchnuty oboustrannou 
vůlí žít ve společném státě...“ Ústavní zákon nabyl účinnosti 1. 1. 
1969 a podepsali jej Svoboda, Smrkovský, Černík. Na vlajku a znak 
v pavéze neměla federalizace žádný vliv. Padly pouze návrhy na 
znovuzavedení původní vlajky Čech (bílo-červené), ale byly odlo-
ženy. Tak od vzniku federace neměla Česká republika svůj vlastní 
znak ani vlajku.

Sametová revoluce
Ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb. o státních sym-
bolech České republiky v Čl. 2 o státní vlajce říká: „Státní vlajka 
České republiky se skládá ze dvou stejně velkých pruhů, z nichž 
vrchní pruh je bílý a spodní pruh červený.“ Užití historické vlaj-
ky narazilo nejen doma, ale i v Polsku. Proto tato vlajka nebyla 
mnohdy užívána ani při oficiálních příležitostech.

Zánik federace 
Federální shromáždění přijalo 25. 11. 1992 ústavní zákon 
č. 542/1992 Sb. o zániku ČSFR k 31. 12. 1992. Navzdory čl. 3 odst. 
2 ústavního zákona, kde se říkalo: „Česká republika a Slovenská 
republika nesmí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky 
užívat státní symboly České a Slovenské Federativní republiky...“, si 
Česká republika ponechává vlajku federace. Státní symboly České 
republiky upravuje ústavní zákon č. 3/1993 Sb. a jen pro úplnost 
dodávám, že se jedná o velký a malý státní znak, státní barvy 
(trikolora), státní vlajku, vlajku prezidenta republiky, státní pečeť 
a státní hymnu. Odstíny národních barev nejsou přesně stanoveny. 

Nezbývá mi než popřát všem našim státním symbolům, ale pře-
devším naší krásné vlajce, aby s hrdostí, s jakou vlála nad zemí 
našich předků v dobách protivenství a byla symbolem odhodlání 
a naděje, vlála i nad těmi, co přijdou po nás. Aby stáli pod ní 
vzpřímeně, s hrdostí těch, kteří tuto zemi zakládali. 

Luděk Sládek
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Státní znak ČSSR 
(1960–1990)

Velký státní znak České 
republiky od roku 1993

Střední znak 
Československa 
(1920–1938) 
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  KATASTROFICKÁ KAMARÁDKA 
JANA WERICHA (95 let)

K herečce Jaroslavě Adamové vždy neodmyslitelně patřila 
cigareta a zrzavý přeliv. „Radši nebudu jíst, než abych cho-
dila se šedivou hlavou,“ říkávala. Působila přísně, nešetřila 
sarkasmem, ale Jan Werich v ní našel pravou kamarádku, 
která mu byla oporou, když se ocitl na dně. 

Jaroslava Adamová se narodila 15. března 1925 v Praze. Již jako 
posluchačka Pražské konzervatoře hrála na scéně divadla Větr-
ník a také v Národním divadle. V letech 1946–1950 zakotvila 
v Divadle na Vinohradech, pak ale přešla do Městských divadel 
pražských, kde zůstala v angažmá až do roku 1990. Její umě-
leckou dráhu ovlivnily takové osobnosti jako Jiří Frejka, Alfréd 

Radok, Ota Ornest a Jan Werich. Celý život ráda vzpomínala 
na krásná léta strávená v Divadle ABC, jehož ředitelem byl do 
roku 1962 její velký kamarád Jan Werich. Ten ji nazýval svou 
„katastrofickou přítelkyní“. Dokázala mu být totiž velkou oporou 
hlavně v dobách, kdy ho trápily choroby a nepříznivé poměry. 
Své přátelství oba zúročili v nezapomenutelném televizním 
filmu Kočár nejsvětější svátosti (1962), kde Adamová předvedla 
herecký koncert. V době, kdy se točil seriál 30 případů majora 
Zemana, se nenašlo moc herců, kteří si troufli roli odmítnout. 
Jaroslava Adamová ale byla zásadová, a tak řekla ne. Byla také 
skvělá dabérka, jejím hlasem u nás promlouvaly Sophia Lore-
nová, Katharine Hepburnová, Jeanne Moreau, ale i zlá macecha 
z filmu Tři oříšky pro Popelku. Skvělá herečka měla dva osudové 
životní vztahy a také dva syny Marka a Julia. Její bratranec byl 
český zpěvák Richard Adam. Významná byla i její pedagogic-
ká činnost na Pražské konzervatoři a na DAMU. Za celoživotní 
mistrovství obdržela Cenu Thálie. Jaroslava Adamová zemřela 
16. 6. 2012 v Praze. 

Drahomíra Samková

  OSUDEM JI BYLA SAMOTA (95 let)

Patřila mezi naše nejkrásnější herečky a mohla se stát fil-
movou hvězdou. Bohužel, noblesní a elegantní krasavice se 
do komunistických filmů plných úderníků prostě nehodily. 
Navíc měla Irena Kačírková buržoazní původ. 

Narodila se 24. března 1925 v Praze do rodiny bohatého kožešní-
ka. Vystudovala reálné gymnázium. Poté přešla na státní konzer-
vatoř a nakonec si ještě dostudovala dva semestry na nově vzniklé 
DAMU. V roce 1949 nastoupila angažmá v Realistickém divadle, 
ale po roce přešla do Městských divadel pražských, kde hrála 

až do konce. Irena Kačírková se svou typologií nehodila na role 
družstevnic nebo dělnic, jak si žádala doba. Naštěstí se jí naskytla 
role princezny Drahomíry v pohádce Byl jednou jeden král (1954). 
V této době také čelila velkému politickému tlaku, kdy se ji StB 
snažila získat pro spolupráci. Donašečkou se ale nikdy nestala. 
Její soukromý život nezahrnoval žádné skandály. Kačírková byla 
vdaná pouze jednou – za scenáristu J. A. Novotného, se kterým 
měla v roce 1952 dceru Kristýnu. Manželství se po třech letech 
rozpadlo a herečka už si dalšího stálého partnera nenašla. Zají-
mavé je, že Kačírková s Josefem Bekem účinkovala v historicky 
prvním československém klipu Dáme si do bytu. V roce 1964 si 
zahrála ve slavném muzikálu Starci na chmelu a o rok později 
přišla její jediná titulní filmová role v satirické komedii Bílá paní. 
Po roce 1968 již filmovat nesměla, ale bylo jí alespoň umožněno 
vést s kolegyní Marií Drahokoupilovou televizní kurzy francouz-
štiny (1975). Počátkem osmdesátých let se u ní objevila zhoubná 
choroba. Irena Kačírková odešla krásná a stále elegantní 26. 10. 
1985, protože nestihla zestárnout. Je pohřbená na Bubenečském 
hřbitově v Praze. 

Marcela Kohoutová
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G. B. Shaw: Pygmalion, Divadlo ABC 2002, J. Adamová (Paní Higginsová),  
foto: Ivo Mičkal
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  BEZ ROUCHA DO DLOUHÉ

Druhou premiérou Divadla v Dlouhé v letošní sezoně je (po 
Shakespearových Sonetech v režii tandemu SKUTR) známá 
komedie Michalea Frayna Bez roucha, kterou připravuje 
režisérka Hana Burešová. Ta je zároveň autorkou originální 
textové úpravy, v níž propojila druhé a třetí dějství Frayno-
vy hry, tedy představení viděné ze zákulisí s devadesátou, 
značně rozklíženou reprízou, ovlivněnou osobními vztahy 
a animozitami mezi členy zájezdové společnosti.

Poslední noční generálka před premiérou bulvární frašky Sardinky, 
sardinky! Režisér má připomínky. Herec nemá kostým. Další neví, 
proč to má hrát zrovna takhle. Je otázka, zda jiný přijde na výstup 
střízlivý. A nejdou zavírat dveře, na nichž je celá hra postavena! 

Nervy na pochodu, ale premiéra je až zítra... Ve druhé části sle-
dujeme totéž, ale tentokrát ze zákulisního pohledu a navíc při 
devadesáté repríze v Hamwestu pod Temží. Ponorková nemoc. 
Souhra drhne. Všechno se sype, nervy v kýblu. Ale dohrát se musí! 
Fraška zepředu i zezadu, drama navenek i uvnitř. Pot, slzy i krev 
teče z herců zájezdové společnosti. A poteče i z herců na jevišti 
Divadla v Dlouhé. Proč, proboha, proč?! Vždyť je to jen divadlo.

Režisérka Hana Burešová inscenaci připravuje se svými stálými 
spolupracovníky – dramaturgem Štěpánem Otčenáškem, scéno-
grafem Davidem Markem a kostýmní výtvarnicí Hanou Fische-
rovou. Do role režiséra obsadila Marka Němce, členy zájezdové 
společnosti hrají Helena Dvořáková, Ondřej Rychlý, Štěpánka Fin-
gerhutová, Jan Vondráček, Klára Sedláčková Oltová, Jiří Wohanka, 
Eva Hacurová a Miroslav Zavičár. Premiéra se uskuteční 20. března.

-red-

redakce zveredakce zve
  NA JEZERCE SE SEJDOU NAPROSTÍ CIZINCI

Divadlo Na Jezerce uvádí v režii Matěje Balcara hru Napro-
stí cizinci podle filmu Paola Genovese. Na jevišti Jezerky se 
5. března potká u jednoho stolu sedm nejlepších přátel – 
scházejí se pravidelně na společné večeři. Znají se celý život 
a vypadá to, že o sobě vědí naprosto vše. 

Během jednoho takového večera vzniká zdánlivě neškodný ná-
pad. Nevinná hra, kterou se rozhodnou pobavit, spočívá v tom, 
že všechny hovory, které jim v tento večer přijdou, musí dát na 
hlasitý odposlech – a všechny zprávy, messenger a e-maily se 

budou číst nahlas. V tento večer je zkrátka všechno veřejné. Ze 
zábavy se stává souboj s časem a realitou. Milenky, utajené nebo 
rozpadající se vztahy, plastické operace, mezigenerační spory, 
zamlčené křivdy, nevinné známosti na internetu... Co všechno vy-
plave na povrch? Kolik vztahů ustojí hru na pravdu? A co všechno 
tajíte svým přátelům vy? Z původně tušené komedie se v průběhu 
večera stává vztahové drama, které byste si neměli nechat ujít. 
Možná se vás totiž také týká. Mobily ale pro jistotu nechte doma...
V příběhu, který nás donutí zamyslet se nad tím, zda se prostřed-
nictvím moderních technologií namísto sblížení neodcizujeme, 
se můžete na Jezerce těšit na nové tváře – Patricii Pagáčovou 
(Solaříkovou), Jana Řezníčka nebo Radomíra Švece, také na ty, 
které už z Jezerky dobře znáte – Kristýnu Hrušínskou, Petra Vacka, 
Milana Šteindlera a Ondřeje Kavana, a po letech se na Jezerku 
vrací Barbora Kodetová, kterou si můžete pamatovat například 
z inscenace Válka Roseových. Premiéra hry se uskuteční v Divadle 
Na Jezerce 5. března 2020.

-red-
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  ROZHOVOR S NATÁLIÍ ŘEHOŘOVOU
Kdo nemiluje a není milován, umírá zaživa

Herečka Natálie Řehořová je žena-živel, který nelze přehléd-
nout. Je krásná. Je bystrá. Má energii. A její úsměv je stejně 
vlídný, jako její srdce: herečka Švandova divadla je známá 
i tím, že pořádá svůj vánoční Bazárek. Výtěžek z prodeje 
oblečení, posháněné od jejích kolegyň a kamarádek-here-
ček, pak dává organizaci Lékaři bez hranic. V inscenaci Lady 
Macbeth z Újezdu, která měla u Švandů premiéru 29. února, 
hraje hlavní roli Kateřiny, ženy–oběti i ženy–vražednice. 

Název hry odkazuje nejen k Shakespearově krvavému 
dramatu, ale především k novele N. Leskova Lady Ma-
cbeth z Mcenského Újezdu. A všude se hlavní hrdinka 
dopouští dost nemorálního jednání. Lze pro ni přesto 
najít pochopení?
Lady Macbeth udělá něco naprosto neodpustitelného. Když po-
minu tohle, tak každý z nás potřebuje být naplněný, potřebuje 
milovat a být milován. Jinak umírá zaživa.

Jste známá vřelostí a charitativními sklony. Jaké to je 
ztvárnit postavu, která se neštítí vraždy? 
Lady Macbeth je pro mě úkol a výzva, jakou jsem si přála. Má 
mnoho poloh – od děvčete, co ke štěstí přišlo trošku náhodou, 

po dospělou ženu, co miluje, až to bolí, až po chladnou vraždící 
bestii na hranici schizofrenie.

Jedním z témat inscenace je autora a režiséra Davida Ja-
řaba je i to, jakým způsobem se minulost našich předků 
propisuje do našich současných životů. Je pro vás minulost 
rodiny důležitá?
To je. Čím jsem starší, tím víc mapuji životy svých předků. Hodně 
se na to rodičů ptám, co tam máme za příběhy. Věřím tomu, že 
si sebou neseme od předků břímě, které třeba my máme vyřešit, 
aby se to změnilo nebo zlomilo v našem rodu. Anebo abychom 
něco pochopili a už to neopakovali.

Které z témat, které se v inscenaci objevují, je vám nejbližší? 
Nejbližší je mi ta fatální potřeba žít v lásce. V té hře má vztah Lady 
Macbeth a jejího milence vývoj jaký známe a zažili jsme nejspíš 
všichni. Člověk se zamiluje, nemůže jinak, některé alarmující věci 
na to druhém nechce vidět, nepřipouští si je, pracuje představi-
vost, vysníme si dokonalost, intuice se hlásí, ale Teď ne, tiše! Jsem 
šťastná. Po nějakém čase to opadá, lekneme se, že ten druhý už 
není tam, kde byl, a začne pracovat strach. 

Je ve hře nějaká replika, kterou považujete za klíčovou 
pro celý příběh? 
Moje postava tam říká: „Už jsem myslela, že vychladnu a umřu, 
než jsem objevila ty dva plameny. Lásku a víno.“

David Jařab se Švandovým divadlem spolupracuje poprvé. 
Vy dva se už ale znáte z Divadla Na zábradlí a Národního 
divadla. Jaká je s ním spolupráce?
Boží! Má rád herce. Má vizi. Je klidný, trpělivý a miluji jeho smysl 
pro humor. Rozumím jeho vidění. Je to čisté. Jediné, s čím se herec 
musí u něj vyrovnávat, je jeho čas. Přijmout zpomalení času na 
jevišti. Nebát se toho.
 
V inscenaci vyprávějící o údělu ženy v 19. století se diváci 
můžou těšit na historické kostýmy: je ale dobové oble-
čení vždycky radost i pro herce? Jaký vztah máte vlastně 
k oblékání?
Kostýmní výtvarnice mně říkají, že jsem typ z dávné doby. V korze-
tu nebo těch velkých sukních najednou držíte tělo jinak. Nedovolí 
vám to být moc povolená. Podtrhuje to ženskost a má to jisté 
tajemství. A můj vztah k oblékání? Je myslím zdravý. Mám ráda 
jednoduché věci a francouzský šmrnc a lehkost. Prostě miluju, 
když je žena v šatech, má rozpuštěné vlasy a červenou rtěnku. 
To stačí. A je tam všecko.

Máte skvělého psa Edu. Hrála byste s ním?
Eda je Eda. Když se na něj podíváte, řeknete si: „Stačí jen pro-
mluvit.“ Takový má výraz. Už spolu hrajeme v inscenaci Burnout 
v Rubínu. Hraje psa a geniálně. Všichni mu to žerou.

S využitím textu Davida Košťáka zpracovala Magdalena Bičíková
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KAM za KAM za 
kulturou s... kulturou s... 

JANEM SCHMIDEM 
zakladatelem, tvůrčí osobností a ředitelem 
Studia Ypsilon

Pozvánka do Studia Ypsilon je opravdu pestrá. Od novinek až po 
inscenace, jež udržujeme na repertoáru, neb mají stále co říct, třeba 
i dvacet a více let, např. Prodaná nevěsta B. Smetany, kde Jeníka 
hraje M. Eben, Mařenku J. Kretschmerová a Kecala J. Lábus, nebo 
Vianova Hlava Medúzy v režii M. Lasicy a další. Poutavé jsou také 
inscenace nedávné, např. Škaredá středa s „vypečenou“ rodinkou 
otce Lábuse, matky Synkové a syna Dejdara, již překvapí návrat emi-
grace z Kanady, vedené bývalým strážcem majáku Navrátilem. Ale 

rychle k aktualitám: kdopak ví, že dědeček amerického tanečníka 
Freda Astaira žil v Praze na Josefově? Právě z tohoto objevu vzniklo 
naše hudebně-taneční představení Varieté Freda A. s J. Onderem. 
Hudbu Jaroslava Ježka si užijete v inscenaci Kostky jsou vrženy, kde 

se ocitnete v Osvobozeném divadle a hře Don Juan od V+W, ale na 
skok i v Národním na Donu Juanovi od Mozarta, jehož Kouzelnou 
flétnu zase trochu jinak uvidíte ve féerii s R. Janálem a J. Kornem Se-
žeňte Mozarta!. Lákáme i na Feldekovu adaptaci operety Mamzelle 
Nitouche, Utíkejte, slečno Nituš!, v režii P. Oravce, s L. Přichystalovou 
a P. Vrškem. Doporučujeme i slavnou černou komedii J. Kesselringa 
Jezinky a bezinky se Z. Kronerovou a J. Synkovou coby milou dvojicí 
vražedkyň. Jubilejním představením je Spálená 16, atrakce o domě 
i ulici, kde se nacházíme. Pro mládež stále hrajeme Drama v kostce 
J. Havelky, pro děti Hudbajky, zábavnou travestii z dějin hudebních 
nástrojů. Srdečně zve celá Ypsilonka!

Jan Schmid, ředitel Studia Ypsilon

Spálená 16, foto Jiří Kottas
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  NENÁPADNÝ FILMAŘ

Česko-americký scenárista a režisér Ivan Passer byl u nás 
znám hlavně v 60. letech jako jeden z představitelů tzv. nové 
vlny v československé kinematografii. Narodil se 10. červen-
ce 1933 v Praze a původem byl ze zámožné selské rodiny. 

Po druhé světové válce navštěvoval internátní školu v Poděbra-
dech, kde se seznámil s Milošem Formanem a Václavem Havlem. 
Po roce 1948 mu bylo znemožněno dále studovat kvůli jeho pů-

vodu. Vykonával různá dělnická povolání, jezdil i s lunaparkem. 
Díky zfalšovanému životopisu se dostal na FAMU, ze které byl 
však roku 1957 vyloučen. Přesto se uplatnil jako asistent režie 
u Ladislava Helgeho nebo Vojtěcha Jasného. S Milošem Forma-

nem začal spolupracovat 
jako pomocný režisér 
a  scenárista, podílel se 
na dnes již klasických fil-
mech Hoří, má panenko, 
Lásky jedné plavovlásky, 
Konkurs nebo Černý Petr. 
Jeho režijním debutem se 
stal krátký film Fádní od-
poledne z roku 1964. Ce-
lovečerní prvotinou pak 
snímek Intimní osvětlení 
(1965), který upozor-
nil na Passerův režijní 
talent. Oba filmy byly 
oceněny na zahraničních 

filmových festivalech a přehlídkách. Po srpnové okupaci v roce 
1968 odjel s Milošem Formanem do Francie a poté emigroval do 
Spojených států. Tam se mu podařila druhá filmová kariéra, ač 
jeho snímky neměly takovou masovou popularitu jako Forma-
novy. První americký film natočil v roce 1971 pod názvem Zrozen 

k vítězství, který tzv. „klame tělem“. Jedná se o černou komedii 
o Newyorčanovi závislém na drogách s Georgem Segalem a Ro-
bertem De Nirem. Největší úspěch mu přineslo drama Cutterova 
cesta s motivem traumatu z vietnamské války, ve kterém ztvárnil 
hlavní roli známý americký herec Jeff Bridges. Od 80. let se nechal 
najímat jako zakázkový režisér, pracoval pro televizi, přednášel 
na Univerzitě Jižní Kalifornie a učil i na festivalu nezávislých fil-
mů Sundance. Jedním z jeho posledních výrazných snímků bylo 

životopisné drama Stalin s Robertem Duvallem v hlavní roli. Film 
z roku 1992 se natáčel v Kremlu a dalších místních lokacích. Ivan 
Passer doufal, že bude moci natočit ještě jeden film v Čechách, 
ale k tomu již nedošlo. V roce 2006 obdržel ocenění Český lev za 
celoživotní umělecký přínos české kinematografii. Zemřel 9. ledna 
2020 ve městě Reno v americké Nevadě ve věku 86 let.

Alice Braborcová

Ivan Passer na 43. mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary

Ivan Passer v 60. letech 20. století

Miroslav Ondříček, Ivan Passer a Miloš Forman

16  ohlédnutí
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  ECCE HOMO FORMAN
Miloš Forman pohledem blízkých kolegů 
a přátel
Radim Kratochvíl

Kniha přináší možnost seznámit se se slavným režisérem očima 
lidí, kteří měli to štěstí s ním spolupracovat, anebo s ním nějaký 

čas pobýt napříč dekádami 
celého jeho života. Převážnou 
část tvoří vzpomínky Radima 
Kratochvíla, nevlastního bra-
tra Petra a Matěje Formanů 
a  syna herečky Věry Křesa-
dlové Formanové, na jejich 
více než třicetileté setkávání. 
Mezi dalšími přispěvateli na-
jdeme slavné hvězdy, lidi ze 
zákulisí známých projektů, ale 
i několik „obyčejných“ přátel. 
Ti všichni vyprávějí zajímavé, 

dosud neslyšené příběhy doplněné unikátními a převážně dosud 
nezveřejněnými fotografiemi ze soukromých archivů. 
cena: 499 Kč
www.kniha.cz

  BRNO MODERNÍ II
Velký průvodce po architektuře 1949–2000
Renata Vrabelová, Vladimír Šlapeta, Milan 
Jaroš, Lukáš Žentel

Dějinné peripetie druhé poloviny 20. století zanechaly na tváři mo-
ravské metropole překvapivě pestrý otisk. Stopy sorely nacházíme 

na sídlištích brněnských předměs-
tí, zářným příkladem bruselského 
stylu je hotel Continental, za jednu 
z nejúspěšnějších českých archi-
tektonických realizací byla ozna-
čena brutalistní budova Ingstavu 
ve Štýřicích. Proslulý kampus 
Masarykovy univerzity v Bo-
hunicích, radnice v Žabovřeskách 
či Moravská zemská knihovna 
dokládají ozvěny hnutí hightech, 
postmoderny i dekonstruktivismu. 
Druhý díl úspěšného průvodce po 

brněnské architektuře představí slavné i méně známé stavby. Hesla 
opět doprovázejí fotografie zachycující současný stav budov, publi-
kace obsahuje přehledné mapy a medailonky architektů.
cena: 399 Kč
www.paseka.cz

  NA HRADECH A TVRZÍCH
Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho 
přátelé a žáci
Kolektiv autorů

Před několika desítkami let se začal v Čechách a na Moravě rozvíjet 
obor vědy o hradech, zvaný kastelologie. Jedním z průkopníků 

této historické disciplíny 
se stal právě doc. Ing. PhDr. 
Miroslav Plaček (nar. 1943), 
český kastelolog, archeolog 
a vysokoškolský učitel, pů-
vodním vzděláním i po-
voláním strojař, absolvent 
VUT v Brně. Již záhy jej však 
začaly vábit historické vědy. 
Do ohniska jeho zájmu se 
hned z  počátku dostaly 
vrcholně středověké hrady, 
zejména moravské. Později 
se však jeho zájem rozšířil 

i na problematiku českou, slovenskou, rakouskou, a dokonce stře-
domořskou. Krom desítek či spíše stovek odborných studií a článků 
přispěl zejména skvěle připravenou Ilustrovanou encyklopedií mo-
ravských hradů, hrádků a tvrzí (2001) a spolu s Martinem Bónou 
Encyklopedií slovenských hradů (2007).
cena: 499 Kč
www.nln.cz

  VELKÁ CESTA KILEM ZA ČINGISCHÁNEM
Jana a Daniel Urbanovi

Škodou 100 do Mongolska a zpět! Manželé Urbanovi zase vyra-
zili na dlouhou cestu starým střepem. Škodou 100 z roku 1969. 
A na své dlouhé cestě si psali deník, aby ani jedna historka, ani 

jeden zážitek nezapadl. I vy 
se proto s nimi můžete vy-
dat ze Strašína přes Pamír 
do Mongolska a nakonec do 
Prahy na Václavák. Sáhli si 
až na dno, projeli vyprahlou 
stepí ve čtyřicetistupňových 
vedrech, topili se v bahně, 
zapadali sněhem a málem 
zmrzli, vydrápali se do více 
než 4 600 metrů, jeli tam, 
kam si troufnou jen velká 
terénní auta, byli okradeni 

a bylo jim pomoženo. Několikrát byli na pokraji konce, ale nakonec 
všechny problémy vyřešili a podařilo se jim ve zdraví přijet domů.
cena: 398 Kč
www.jota.cz
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pražská kultura pražská kultura 
před 67 letypřed 67 lety
BŘEZEN 1953

Milí čtenáři, 
pokračujeme ve výběru kulturních akcí, které se udály před dlou-
hými 67 lety. Pro někoho je to vzdálený „pravěk“, pro někoho doba, 
ve které vyrůstal. Jak tato etapa naší historie ovlivnila myšlení 
dnešní, již seniorské generace, to se můžeme v podstatě jen do-
mýšlet. Možná se ale postačí zeptat ve svém okolí, určitě si ještě 
někdo vzpomene.

Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ, 
BŘEZEN 1953

Z PRAŽSKÝCH AKTUALIT
K Mezinárodnímu dni žen (8. března) koná se Mírová mani-
festace žen i ostatních obyvatel Prahy dne 6. března 1953 
v 17 hodin ve velké hale Průmyslového paláce v Praze VII, na Sta-
rém výstavišti. Heslo: „Za mír mezi národy, za socialisaci naší vlasti, 
za štěstí dětí“. Přítomny budou delegátky za zahraničí. Kromě toho 
připravují výbory žen a závodní rady projevy na všech pracovištích.

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Kníže Igor | Národní divadlo
Anna proletářka | Tylovo divadlo /nyní Stavovské divadlo/
Boris Godunov | Smetanovo divadlo /nyní Státní opera/
Strakonický dudák | Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého 
/nyní Švandovo divadlo/
Píseň o turecké zemi | Armádní umělecké divadlo /nyní Divadlo 
Archa/

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH 
Rudá vlajka na Zelené skále | kino Paříž, Václavské nám. 22, 
Praha I
Alexandr Něvský – SSSR | kino Alma, Křemencová 8, Praha II
Zásnuby s Corinnou – NDR | kino Sokolovo, Sokolovská 1, Karlín
Noví hrdinové a hrdinky – Čína | kino Mladých, Klimentská 4, 
Praha II
Spiknutí mnichů – SSSR | kino Lido, Vrchlického 47, Praha XVII

HUDBA
Světové operety. Velký orchestr Čs. státního filmu. V. A. Vipler, 
Bořek Rujan, N. Gaierová aj. | Lucerna, Velký sál

Klavírní a pěvecký koncert. Dr. Jan Obenberger – klavír, 
Libuše Vašátková – kolor. soprán. Suk, Rachmaninov, Krička, 
Liszt, Arie: Rigoletto. Skladby J. Ježka | Dům umělců, Smetanovo 
nám., Praha I /nyní Rudolfinum/
Milostná dueta z českých a světových oper. M. Podvalová, 
Beno Blachut. Šárka, Dalibor, Aida, Maškarní ples aj. | Smeta-
nova síň, Obecní dům hl. m. Prahy, u Prašné brány
Arie z oper – M. Dvořáková, Eduard Haken, klavírní doprovod 
Fr. Dyk. Jakobín, V studni, Rusalka aj. | Smetanova síň, Obecní 
dům hl. m. Prahy, u Prašné brány
Arturo Toscanini. Portrét nejslavnějšího dirigenta, doplněný 
obrázky a filmem. Na pořadu W. A. Mozart, L. van Beethoven, 
F. Schubert, G. Verdi, R. Wagner, P. Ducas. Připravili Dr. Pavel 
Eisner a Pavel Bartoň | Divadlo hudby, Václavské nám./Opleta-
lova (pasáž), Praha II

PŘEHLED PRAŽSKÝCH VÝSTAV
Naši pracující navštěvují ve stále rostoucím počtu výstavy. 
Kultura, věda a umění je dnes majetkem a radostí lidu.
Posmrtná výstava Vladimíra Pleinera, člena Svazu výtvar-
ných umělců. V Pleinerovi odešel přední jeho člen a výstavou 
bude zdůrazněn jeho kladný poměr k  současným ideovým 
stavbám a  jeho přínos k  socialistickému realismu | Praha I, 
Národní 37, Platýz
Obrazy z bojujícího Vietnamu. Vietnamský malíř Diep-Minh-
-Chau | Galerie Práce, Národní tř. 30, Praha II

18  Pražská kultura před 67 lety



Kostkova / Buchovcova
Perštýnovo náměstí / náměstí Barikád
Příbramova / Na hlídce
Švihovského / Blahníkova
Tayerlova / Radhošťská (prodloužení)
Tomkova / Čajkovského
Vřesovcova / Strážní

PRAHA 12
Dykova / Hviezdoslavova
Jana Masaryka / Makarenkova
Říjnové revoluce / I. P. Pavlova
Schneinerovo náměstí / Tylovo náměstí
Vilímovská / Laubova

PRAHA 13
Dukelská (část rovnoběžná s ul. Pod krematoriem) / Jakutská
Hakenova / K Botiči
Na Borovanu / Rybalkova (prodloužení)
Pod krematoriem / Omská
Pulpánova / Rybalkova (prodloužení)

PRAHA 14
Balabánova / Žateckých
Bořkova / Runezikova
Fuchsova / Hanusova
Malá Krušinova / Brabcova
Mašínova / Petra Rezka
Mikošova / Štětkova
Miletinkova / Bohuslava ze Švamberka

PRAHA 14
Morávkova / Pod Terebkou
U Dětského útulku / Pecharova
U krčské vodárny I / U krčské vodárny
U krčské vodárny II / Antala Staška
U krčské vodárny III / Zachova
U krčské vodárny IV / Ševce Matouše
U krčské vodárny V / Rozárčina
U Tylova divadla / Na Fidlovačce
Pokračování seznamu v dalším vydání.

Vydalo Vydavatelství n. p. Čedok (Středisko služeb návštěv-
níkům Prahy), Praha II, ul. 28, října 6. Vytiskly Středočeské 
tiskárny, závod 04. Cena 4 Kčs.

Z bulharského skicáku Jindřicha Severy | Středisko ÚSČSVU, 
Na Příkopě 16, Praha II
Česká figurální malba | pořádají Ústřední svaz výtvarných 
umělců a Národní galerie v Praze | Výstavní místnosti Slovanské-
ho ostrova

Z PRAŽSKÝCH OBVODŮ
Beseda s Korejci v  rámci Dne koloniální mládeže. Účinkují: 
Soubor korej. studentů, soubor ČSM | Osvětová síň, Lucerna, 
I. patro, Praha II
Beseda se spisovatelem Václavem Kaplickým o jeho knize 
„Čtveráci“. Ukázky přečte Emil Kavan, člen Divadla mládeže | 
Lidová knihovna, Praha II, Vodičkova 18, ONV
Výstava Břevnov výtvarníků 1953 – „Malíři a sochaři Pra-
hy 5 pracujícím“. Výstava byla zahájena proslovem přednosty 
kulturního odboru kanceláře presidenta republiky s. Františka 
Nečáska. Cílem výstavy je upevnit pravé socialistické vlastenec-
tví, poměr nového člověka k práci a k vlasti | Osvětová beseda, 
Radimova 22, Praha 5 – Břevnov
Prohlídka Ústředního domu pionýrů. Vychovatelé mládeže 
a mládež sama měla by stále více se seznamovat s důležitostí 
tohoto mimoškolního zařízení, které poskytuje lidově demokra-
tický stát našim dětem | Cyrilomethodějské náměstí 7, Praha X

NOVÉ POJMENOVÁNÍ ULIC V PRAZE – 
SPĚJÍCÍ K SOCIALISMU

Pro orientaci zveřejňujeme seznam starých a nových ulic. Kromě 
toho jsou nově pojmenovány také některé ulice, hlavně v okra-
jových obvodech, které dosud byly bez názvu. Tabulky přejme-
novaných nebo nově pojmenovaných ulic se postupně vyměňují. 
Jako první bylo přejmenováno dne 6. listopadu m. r. v Praze 6 
býv. náměstí Dr. Edvarda Beneše na náměstí Říjnové revoluce.

PRAHA 9
dříve / nyní

Bořka Dohalského / Zbuzkova
Klímova / Emanuela Klímy
Königova / Klečákova
Marxova / Kurta Konráda
Na Lehovci / Vaňkova
U vysočanské mlékárny / Prouzova
Vávrova / Zbuzkova (prodloužení)

PRAHA 10
Šťastného / Šafářova
Vavákova / Miranova

PRAHA 11
Jakoubkova / Sabinova
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Odkrývejte s dětmi pražská 
tajemství!
Pestrými ilustracemi naší nové brožury 
proniknete do polozapomenutých praž-
ských příběhů. Zjistíte, kam se zajít podívat 
na bílé pávy, kde v Praze najdete číselnou 
pyramidu nebo na kterém místě řídila do-
pravu sova. Brožura je zdarma k dispozici 
v našich informačních centrech nebo ke 
stažení na:

Prague.eu/deti



pražská pražská 
vlastivědavlastivěda
PRAGUE CITY TOURISM

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

  Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter  
a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat  
na Vaši e-mailovou adresu.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK  
V BŘEZNU 2020

1. 3. / NE

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH III. Při vycházce se 
podíváme, kde stával hotel Praha, prohlédneme si vily architek-
tů Antonína Engla a Richarda Klenky i vilu krále komiků Vlasty 
Buriana. Samozřejmě nás čekají viniční usedlosti Kotlářka, Stra-
kovka a další. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 na zastávce autobusu č. 131 „Hanspaulka“ (ve směru na 
Bořislavku). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou 
čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných 
památek. Projdeme se po dvou největších náměstích, povíme si 
o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o ma-
loměstském rázu Nového Světa a neopomene ani na církevní 
řády, které zde sídlí. POZOR! - omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském 
náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

2. 3. / PO

MÓDA A MÓDNÍ SALÓNY PRAHY V OBDOBÍ I. REPUBLIKY – 
PŘEDNÁŠKA. Nejčastěji používaným pojmem módy období I. re-
publiky bylo slovo „elegance“ – snaha o ní vyplývala ze ctižádosti 
nově vzniklého státu. Např. v roce 1924 pracovalo v Praze přibližně 
3640 krejčích a švadlen. Mezi nejluxusnější závody patřily mode-
lové a zakázkové domy Hany Podolské, Oldřicha Rosenbauma, Ar-
noštky Roubíčkové, Elišky Ecksteinové, Anny Masákové a dalších. 
Řadu z těchto salonů postihla arizace, některé zanikly, některé 
byly po 2. sv. válce znárodněny. O historii těch nejznámějších, je-
jich majitelích i moderních trendech doby si budeme vyprávět 
na přednášce. 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 (%). Pavla Lešovská

4. 3. / ST

VLTAVA NÁS BAVÍ – PŘEDNÁŠKA. Tentokrát se v rámci před-
náškového cyklu o Vltavě dozvíme, jak se řeky v minulosti i sou-
časnosti využívalo a využívá pro zábavu, sport i společenské akce. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučuje-
me využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále 
PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). 
Milada Racková
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. Komentovaná 
prohlídka unikátní technické památky! Seznamte se v interiérech 
původních prostor s historií, provozem a dobovými technologie-
mi staré čistírny a podzemím pražské kanalizace. Stavbu navrhl 
a vyprojektoval jako součást systematicky v Praze budované no-
vé stokové sítě, sir W. H. Lindley. V rámci prohlídky se projdeme 
také původní (dnes již vyčištěnou) stokou a na závěr nás čeká 
malé překvapení! Výklad bude doplněn obrazovým materiálem 
a dobovým filmem s unikátními záběry provozu čistírny, která 
svou činnost ukončila v roce 1967 a dnes slouží jako významná 
technická památka, společenské centrum a oblíbený cíl českých 
i zahraničních filmařů. Než vyrazíme o sto let zpět, nezapomeňte 
si s sebou pevnou a spolehlivou obuv! POZOR! – omezený počet 
účastníků na 15 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek. Prosíme zájemce, aby si vzali pevnou obuv! Začátek 
akce v 16:00 před vchodem do budovy staré čistírny (Papírenská 6, 
Praha 6, 160 00). Jednotná cena 240 Kč. Ing. Šárka Jiroušková

5. 3. / ČT

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY. Komentovaná prohlídka barokního 
kostela, který byl původně součástí špitálu milosrdných bratří. 
Dnes ho využívá především Symfonický orchestr hl. m. Prahy jako 
koncertní síň. Na vzácné barokní varhany zde hrál např. Joseph 
Haydn nebo W. A. Mozart. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:30 před kostelem sv. Šimona a Judy (Dušní ul., 
Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. Tentokrát prozkoumáme 
pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme 
především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už 
dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak 
se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodej vycházek. Začátek akce v 15:30 před budovou 
Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město). Cena 120/80 Kč. 
Pavla Lešovská

7. 3. / SO

NEBYL TO JEN LISTOPAD (9-12 let). Akce pro děti. Více infor-
mací naleznete na konci programu!
NEBYL TO JEN LISTOPAD (13-19 let). Akce pro děti. Více infor-
mací naleznete na konci programu!
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10. 3. / ÚT

ROMÁNSKOU PRAHOU II. Opakování únorové vycházky. Pod 
dnešní úrovní ulic jsou skrytá bývalá přízemí kamenných román-
ských domů, svědků života obyvatel ve 12. a 13. století. Většina 
těchto suterénů je dnes s úspěchem komerčně využívána, ale na-
vštěvována spíše turisty než místními obyvateli. Pojďme si některé 
z nich prohlédnout. POZOR! – omezený počet účastníků na 
25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek 
akce v 15:30 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské 
náměstí 13). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

13. 3. / PÁ

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 17:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

14. 3. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
TŘETÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
ČTVRTÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci pro-
gramu! 
NORDIC WALKING: KRÁLOVSKOU OBOROU. Zahajujeme již 
10. ročník vycházek NORDIC WALKING! Letošní ročník NW opět 
zahájíme tradičně procházkou Královské obory, která se poprvé 
veřejnosti otevřela v roce 1804. Královská obora, Pražany zvaná 
Stromovka, prošla a stále prochází v posledních letech velkou ob-
novou. Po skončení oprav Šlechtovy restaurace se tak po mnoha 
letech plně obnoví společenská funkce významného místa v parku 
a oživí se kulturní a společenský život ve Stromovce. Během vy-
cházky naší pozornosti neuniknou ani další památky, např. o kousek 
opodál na návrší renesanční Místodržitelský letohrádek. Naše ces-
ta od Císařského mlýna povede dále podél „Malé říčky“, slepého 
ramena Vltavy, abychom se vrátili k výchozímu bodu naší trasy. 
Zájemci, kteří si zakoupí vstupenku dopředu, tj. v před-
prodeji (ať již v eshopu nebo v jednom z předprodejních 
míst Pražské vlastivědy) obdrží na místě srazu dárek od 
Prague City Tourism! POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 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. Zapůjčení holí na místě 
po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze 
pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji. 
Začátek akce v 10:00 u fontány před vstupem do areálu Výstaviště 

ARCHITEKT JOSEF GOČÁR A JEHO DÍLO V CENTRU PRAHY. Před 
140 lety se narodil Josef Gočár, významná osobnost české moderní 
architektury první poloviny 20. století. V Praze můžeme obdivovat 
skutečně reprezentativní soubor jeho staveb počínaje kubismem, 
přes rondokubismus po funkcionalismus. Od Legiobanky na Po-
říčí přejdeme okolo Anglobanky k Domu U Černé Matky Boží, 
připomeneme si jeho návrhy obchodních domů pro firmu Baťa 
i palác Fénix na Václavském náměstí. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před Legiobankou (Na Poříčí 24). 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO VI. Tento-
krát se při procházce Novým Městem pražským dozvíme, proč je 
v Praze ulice Na Bojišti nebo Větrov, objevíme část hradeb, které 
kdysi nechal vystavět Karel IV., zjistíme, jaké církevní řády se v této 
lokalitě usadily a jaké zajímavé osobnosti zde pobývaly. POZOR! 
- omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Cent-
rálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti 5. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

8. 3. / 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
VINOHRADSKÉ VILY. Na vycházce si představíme malebnou vi-
lovou čtvrť Královských Vinohrad se zajímavými objekty, zejména 
v Dykově a Hradešínské ulici. Na jejich vzniku se podílela řada 
předních architektů a sám Jan Kotěra si vybral tuto lokalitu pro 
výstavbu své vlastní rodinné vily. Byla zde také realizována ur-
banistická studie kolonie vilek pod společným projektem kolonie 
Svoboda. V blízkosti bychom našli také jedinou připomínku zdejší 
bývalé továrny na čokoládu Orion, kterou dnes dokládá pískovcový 
sloup. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Do-
poručujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 na zastávce tram. č. 10, 16 „Orionka“ (ve směru na Floru). 
Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

9. 3. / PO

CIZINCI V PRAZE ČÁST III. – PŘEDNÁŠKA. Pokračování únorové 
přednášky další samostatnou částí. Praha po staletí vzbuzovala 
zájem vědců, učenců a proslulých osobností z mnoha zemí. Svým 
pobytem a činností obohacovali naše město a šířili jeho pověst 
do světa. Prezentace přiblíží slavné návštěvníky Prahy a ukáže 
místa jejich působení. POZOR! – omezená kapacita sálu na 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Za-
čátek akce v 16:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
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z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
Bc. Antonín Baloun

15. 3. / NE

OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!
HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE I. ČÁST. Ve známém praž-
ském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt 
i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, 
Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada 
dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na 
železniční stanici „Černošice“ (nástupiště ve směru Beroun, vlak 
jede ze stanice Praha – Hl. nádraží v 9:18 nebo ve 13:18 nebo ze 
stanice Praha-Smíchov v 9:25 a ve 13:25). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

16. 3. / PO

BOMBY NAD PRAHOU – PŘEDNÁŠKA. V letech 1944 a 1945 byly 
pražské ulice svědkem leteckého bombardování, které přineslo 
zkázu i smrt do mnoha oblastí Prahy. Připomeneme si, kam kon-
krétně bomby dopadaly a kdy k těmto leteckým útokům docháze-
lo. Uvědomíme si také, jak byla metropole tehdejšího Protektorátu 

(nejbližší zastávka tramvaje č. 6, 12, 17 „Výstaviště Holešovice“). 
Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vy-
braných 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 diva-
dla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar 
Vávrová Čermáková 
NEZNÁMÁ TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH ULIC A ULIČEK I. ANEB 
KUDY VJÍŽDĚLY DO PRAHY KRÁLOVSKÉ PRŮVODY. Notoricky 
známá místa, kudy projdou denně stovky turistů. To jsou Celetná 
ulice i Staroměstské náměstí. Ale víte, jaké příběhy se skrývají pod 
fasádami zdejších domů? Kolik významných osobností i obyčej-
ných lidí s neobyčejnými příběhy zde pobývalo? Pojďte s námi 
poodhalit tajemství pražských budov, které mnozí z nás často 
bez většího povšimnutí míjíme, aniž bychom tušili, čeho všeho 
byly během staletí němými svědky. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:00 u Prašné brány (ze strany od 
Náměstí Republiky). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Renáta Kouřilová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme 
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami 
a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé repre-
zentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komen-
tovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou 
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vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 101, 188 
„V Korytech“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
ZA SVATOU LUDMILOU DO LODĚNICE. Vycházka nás zavede do 
pravoslavného kláštera sv. Václava a sv. Ludmily. Řádové sestry 
nás seznámí s významem sv. Ludmily pro jejich církev. Uvidíme 
vzácné ikony, obrazy i ostatky českých světců. Nahlédneme do 
klášterní zahrady a vybraných prostor kláštera. Dále projdeme 
městysem a uvidíme barokní kostel sv. Václava s farou i pomník 
Jana Husa. Připomeneme si historii Loděnice od keltského osídlení 
i kulturní a průmyslovou tradici obce. Uvidíme také místo, kde se 
točil oscarový film „Ostře sledované vlaky“. Délka trasy cca 1,5 km. 
Autobus jede zpět každou hodinu. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 11:30 na stanici nádraží „Loděnice“ 
(vlak jede z nádraží Praha-Smíchov v 10:46). Cena 120/80 Kč + 
příspěvek na klášter dobrovolný. Mgr. Vladimír Trnka

22. 3. / NE

KAMPOU ZA VALDŠTEJNEM. Od kostela sv. Jana Na Prádle se 
vydáme na Kampu a odtud zamíříme k Valdštejnskému paláci. 
Dozvíte se, proč se kostel sv. Jana jmenuje Na Prádle, odkud má 
jméno Všehrdova ulice, jak vznikl ostrov Kampa, proč se tu léčil 
Dobrovský nebo kde se ženil malíř Škréta. Vyprávět si budeme 
také o  tom, co všechno musel Valdštejn zbořit, aby si mohl 
postavit palác a kam všude se dal vymalovat. POZOR! - ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u kostela sv. Jana 
Křtitele Na Prádle, roh ulice Říční a Všehrdova, Malá Strana. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
MEZI HVĚZDOU A VĚTRNÍKEM. Prohlédneme si několik význam-
ných architektonických počinů 2. poloviny 20. století. Povídat si 
budeme o architektech i o slavných chemicích. Například se do-
zvíte, co měli společného Leonardo da Vinci a Otto Wichterle a co 
předcházelo vynálezu silonu. V závěru vycházky si připomeneme 
osobnost Kryštofa Dientzenhofera a jednu z jeho méně známých 
staveb. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Do-
poručujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 na konečné zastávce tram. č. 1, 2 „Sídliště Petřiny“. Cena 
120/80 Kč (%). Šárka Semanová

23. 3. / PO

ZA DÍLEM ARCHITEKTA EMILA KRALÍČKA V CENTRU PRAHY. Při 
vycházce se vydáme za stavbami tohoto pozapomenutého mistra 
české secese a kubismu, od jehož úmrtí letos uplyne 90 let. Dů-
ležité impulsy pro svou práci získal v ateliéru slavného architekta 
J. M. Olbricha v Darmstadtu a poté v pražské projekční kanceláři 
vlivného pražského stavitele M. Blechy. Zastavíme se u slavného 
Králíčkova kandelábru, Adamovy lékárny, mohutného areálu Šu-
pichova „ledového“ paláce a u pozoruhodného domu Diamant 
s  výraznými kubistickými prvky. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:30 na Jungmannově náměstí u sochy 
J. Jungmanna. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

Čechy a Morava na nálety připravena. POZOR! – omezená ka-
pacita 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 (%). PhDr. Jaroslava Nováková

17. 3. / ÚT

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ. Málokteré místo v Praze má tak kompli-
kovanou historii jako právě pražské Hlavní nádraží, a přitom je 
to jedna z architektonických perel Prahy. Prohlédneme si nejen 
moderní a historickou část nádražního komplexu, ale také na-
hlédneme do unikátního reprezentačního salónku, spojeného 
se jmény mnoha zajímavých osobností. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u Petschkova paláce na 
nároží ulic Washingtonovy a Politických vězňů. Cena 120/80 Kč. 
 PhDr. Jaroslava Nováková

18. 3. / ST

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ A  JEJÍ OKOLÍ.  Vydejte se 
s námi objevovat pražskou čtvrť Žižkov. Podíváme se, kde stojí 
sokolovna, radnice, kulturní dům nebo kde stávala obecní váha. 
Objevíme také poněkud utajenou kubistickou stavbu Betlémské 
kaple architekta Emila Králíčka. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 15:30 na Prokopově náměstí na 
Žižkově. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

19. 3. / ČT

DĚVĚTSIL 1920 – 1931. Výstava Uměleckého svazu Devětsil 
v Galerii hlavního města Prahy, v domě U Kamenného zvonu, 
představí českou výtvarnou avantgardu dvacátých let 20. století. 
Výstava se soustředí zejména na to, co bylo pro devětsilské pojetí 
tvorby a pro jeho aktivity zásadní a zdůrazňuje roli architektu-
ry, fotografie a divadla. Druhým hlavním cílem je ukázat živé 
kontakty s evropskou avantgardou prostřednictvím vzájemných 
návštěv, přednášek, výstav a časopisů, které se staly důležitým 
mezinárodním médiem pro předávání informací. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena za vý-
klad 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
objektu 40 Kč/za osobu. Monika Švec Sybolová

21. 3. / SO

ZÁBĚHLICEMI KOLEM BOTIČE. Osídlení Starých Záběhlic patří 
k nejstarším v Praze a dodnes si tato městská čtvrť zachovává svůj 
venkovský ráz. Na vycházce si připomeneme nejen tři tvrze, které 
se na tomto území ve 14. století nacházely, ale také dva zdejší 
zámky, lokality Horní a Dolní Chaloupky, kostel Narození Panny 
Marie, Hamerský rybník spojený s rodinou Ringhofferů, i sousední 
osadu Práče. Trasa měří cca 3 km a volně navazuje na vycházku 
z Roztyl k Hamerskému rybníku. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
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26. 3. / ČT

VÝZNAMNÍ SPISOVATELÉ VYŠEHRADSKÉHO HŘBITOVA. Na 
místě posledního odpočinku českých básníků a spisovatelů si 
připomeneme jejich život a dílo. Zastavíme se u hrobů slavných 
jmen jako K. H. Máchy, B. Němcové, J. Nerudy nebo Karla Čapka, 
nezapomeneme ani na opomíjená jména V. B. Třebízského, A. Hos-
tomské, P. Biliánové nebo K. Ptáčníka. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:00 před bazilikou sv. Petra a Pavla. 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

28. 3. / SO

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!
KOSTEL SV.  MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ.  Pojďte s  námi 
navštívit nejslavnější barokní chrám Prahy, na jehož stavbě 
se podílelo několik generací významných architektů. POZOR! 

24. 3. / ÚT

ROMÁNSKOU PRAHOU  II.  Opakování vycházky ze dne 
10. 3. 2020. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:30 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 
13). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

25. 3. / ST

OBECNÍ DŮM. Pojďte s námi na výjimečnou prohlídku unikát-
ní stavby pražské secese, Obecního domu, který byl postaven 
na místě původní rezidence českých králů, tzv. Králova dvora. 
Prohlédneme si překrásné secesní interiéry a připomeneme si 
také jak významnou roli hrál Obecní dům v historii Prahy i celého 
novodobého státu. POZOR! – omezený počet účastníků na 
30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek 
akce v 15:30 před vchodem do Obecního domu z Náměstí Repub-
liky. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková
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31. 3. / ÚT

PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ  II.: Z  KŘIŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ NA 
VÝTOŇ. Vycházka nás povede po nejstarším pražském nábřeží, 
původně Staroměstském, dnes Smetanově, které patří k turisticky 
nejatraktivnějším kvůli svým nádherným pohledům na Pražský 
hrad a Karlův most. Kolem Národního divadla budeme pokračovat 
na Slovanský ostrov a dál kolem honosných činžovních domů 
a dvou ministerských budov až na Výtoň, bývalého Podskalí. Trasa 
dlouhá cca 2,5 km. POZOR! - omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:30 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí 
(Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V BŘEZNU 2020

7. 3. / SO

NEBYL TO JEN LISTOPAD. Každý zná události z listopadu 1989. 
Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad 
náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů 
ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a demokracii, 
do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se 
lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si utřídit, co a jak 
se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační 
prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. 
Určeno pro mládež ve věku 9-12 let a 13-19 let (v dopro-
vodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce pro mládež ve věku (9-12 let) ve 13:00 a začátek 
akce pro mládež ve věku (13-19 let) v 15:00 před infocentrem 
Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuko-
vá, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

14. 3. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
TŘETÍ. Třetí zastavení dětského cyklu nás přenese do období 
středověku, do dob největší slávy Království českého, i dob méně 
slavných. Budeme si vyprávět příběh, který se v naší historii táhne 
jak zlatá nit, příběh 14. a 15. století. A to vše na pozadí mistrov-
ských děl malíře z největších – Václava Brožíka. A protože každý 
jeho obraz schovává hříčku či vtip, pozvali jsme samotného mistra, 
aby nás zasvětil do těchto jinotajů. Přijďte si pro velký příběh čes-
kých dějin, pro třetí součást modelu radnice a pro třetí list deskové 
hry. A pro spoustu zábavy! Vhodné pro děti ve věku 8-12 let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před infocentrem Staroměstské 
radnice. Cena 120/80 Kč. Kamila Mandziuková, DiS.

14. 3. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
ČTVRTÉ. Za celá staletí se na českém trůnu vystřídalo mnoho 
osobností i řada panovnických dynastií. Panovníků velkých, i těch 

- omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u vcho-
du do kostela na Malostranském náměstí. Cena za výklad 
120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kostela 
60 Kč. Marie Hátleová
NEZNÁMÁ TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH ULIC A ULIČEK II. ANEB NA 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ NEJEN ZA SV. VÁCLAVEM. Dnes vám své 
příběhy odhalí budovy na jednom z největších českých náměstí. 
Povíme si, jak se jeho tvář změnila od dob, kdy bývalo Koňským 
trhem a kdo mu dal dnešní název. Dozvíte se například, kde si svůj 
vlastní dům vystavěl přední architekt české neorenesance Antonín 
Wiehl či kam nastoupil na své první pracovní místo Franz Kafka. 
A víte, co má jeden zdejší dům společného se zámkem v Prů-
honicích? POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:00 před obchodním domem Baťa na Václavském náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). Bc. Renáta Kouřilová
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. Opakování 
vycházky ze dne 4. 3. 2020. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 15 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. 
Prosíme zájemce, aby si vzali pevnou obuv! Začátek akce 
ve 14:30 před vchodem do budovy staré čistírny (Papírenská 6, 
Praha 6, 160 00). Jednotná cena 240 Kč. Ing. Šárka Jiroušková

29. 3. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
DO HOLEŠOVIC NEJEN ZA BROUKEM A BABKOU. Na vycházce 
pražskou čtvrtí Holešovice se seznámíme s její historií, zajímavými 
stavbami renomovaných architektů i krásnou výzdobou zdejších 
obytných domů. Dozvíte se, kde bývala první ze sítě moderních 
prodejen zvaných „broukárny“, co se označuje termínem „Molo-
chov“ a nezapomeneme samozřejmě ani na slavné obyvatele čtvr-
ti a jejich životní příběhy. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 před vchodem do budovy Veletržního paláce. 
Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová
NÁRODNÍ DIVADLO.  Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastní-
ků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 
prohlídka pro děti. Ve 12:00 prohlídka v angličtině. Začátek 
prohlídek v českém jazyce v 11:00, 11:30, 12:30, 13:00 a ve 13:30 
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vcho-
dem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. 
(průvodci PCT) 
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka areálu (am-
bity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – 
omezený počet účastníků na 35  osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před 
vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Jednotná cena 
200 Kč. Marcela Smrčinová
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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 prohlíd ku zakončí vyhlídkou z nově 
opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šes-
ti 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 (%). Mgr. Renata Lišková + Mgr. Dana Taimrová

29. 3. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 ve slavnostním 
vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková

menších. Vladařů, již drželi ochranou ruku nad českou korunou, 
i těch, na jejichž vládu bychom nejraději zapomněli. Byli to Češi 
i cizinci, muži na slovo vzatí i třasořitkové, králové i šašci. Čtvrté 
zastavení nás zavede do Jiříkovy síně, kde se dozvíme více o ži-
votě a kralovaní tří panovníků, kteří přinesli slávu Praze i celému 
Království českému. Jeden z nich nás dokonce navštíví. Kdo to 
ale bude? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu 
dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:00 před infocentrem Staroměstské radnice. 
Cena 120/80 Kč. Kamila Mandziuková, DiS.

15. 3. / NE

OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Na malé návštěv-
níky bude tentokrát čekat poznávání a povídání o domovních 
znameních a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nejznámější 
znamení v Nerudově ulici a vyprávět si budeme o jejich zajímavé 
historii. Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na konci! 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 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková

28. 3. / SO

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi 
přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

  13. 1. 2020 – 18. 3. 2020 ZAVŘENO,  
od 19. 3. 2020 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 70/4 
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

PRAHA:DĚTI

Prague City Tourism vydala novou brožuru Praha:děti. Tajemství 
zlatých makovic a dvanáct dalších pražských zajímavostí. 
Brožura je dispozici ve všech Turistických informačních centrech 
PCT a v e-shopu PCT na eshop.prague.eu, případně je ke stažení 
na webu praguecitytourism.cz. Brožura vyšla v sedmi jazykových 
verzích, je určena dětem od 9 do 15 let a přibližuje mnohdy nepříliš 
známé příběhy známých pražských míst a památek.

CIRQUE DU SOLEIL

Nejslavnější cirkus na světě, Cirque Du Soleil, předvede své unikát-
ní a světové show TOTEM i divákům v Praze na Letenské pláni, a to 
v termínu 17. 7.–16. 8. 2020. Novinkou je právě místo konání, kde 
bude postaven stan o průměru 51 m, který pojme až 2500 diváků.
Více informací na www.cirquedusoleil.com/cs/totem

CYKLOHRÁČEK 

Výletní vlak Cyklohráček vyjíždí v sobotu 28. března již do své 
sedmé sezóny. Vláček zaměřený především na nejmenší cestující 
s sebou v letošním roce přiveze opět spoustu zajímavých novinek. 
Jednou z nich je zrekonstruovaný nízkopodlažní vůz plný hraček, 
který dostane zbrusu nový oranžový kabát. Cyklohráček pojede 
opět o sobotách, nedělích a státních svátcích dvakrát denně 
z Prahy do Slaného a zpět, jednou za 14 dní se podívá až k že-
lezničnímu muzeu ve Zlonicích. Více informací na www.pid.cz/
cyklohracek, tak na www.facebook.com/cyklohracek 

Vycházky se konají s  maximálním počtem 50  účast-
níků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita ne-
bo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti  
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do ob-
jektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskyto-
váno 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. Vycházky se konají za každého 
počasí při účasti nejméně 5 osob. V případě zrušení akce po-
řadatelem (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 BŘEZEN 2020 bude zahájen v  úterý 
25. února 2020 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních 
centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc DUBEN 2020 
bude zahájen ve středu 25. března 2020.

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

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

  denně 9:00 - 19:00

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

  denně 9:00 - 19:00
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Odhalte skryté pražské příběhy!
S naší novou brožurou zjistíte, která část 
Prahy byla stavěna jako Nový Jeruzalém, co 
má Černá Matka Boží společného s templáři 
nebo kde se v centru nachází protiatomový 
kryt…
Přijďte si pro brožuru Praha:odtajněná do 
návštěvnických center Prague City Tourism, 
nebo navštivte:

Prague.eu
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