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20. PRAŽSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL 
NĚMECKÉHO JAZYKA 
20. PRAGER THEATERFESTIVAL  
DEUTSCHER SPRACHE
5.— 29. 11.  2015
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Milí čtenáři, 
s přicházejícím podzimem mám stále častěji 
dojem, že bychom všichni potřebovali řád-
nou dávku hormonu štěstí a radosti. Zdá se 
mi, že optimismus se nám nějak vytrácí ze 

života… čím to? Nerada bych se ale přidávala ke všeobecné 
pochmurné náladě a tak raději najdu několik povzbuzujících 
tipů, jak si ji vylepšit.
 Pražská komorní fi lharmonie pořádá mimořádný koncert 
k pádu Berlínské zdi, na kterém si můžeme připomenout, že 

zdi se mají bourat a ne stavět… Zazní Verdiho Requiem a vše 
se odehraje 9. listopadu v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
 Zkuste se třeba podívat na svět dětskýma očima a to na vý-
stavě černobílých snímků našich předních fotografů, která se 
koná v Ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na Jugmannově 
náměstí už jen do 8. listopadu. Osvěžení zaručeno.
 11. listopadu v 11 hodin jste srdečně zváni na otvírání 
mladého svatomartinského vína v trojské Botanické zahradě. 
Vznosné myšlenky vás jistě neminou. Přeji příjemné zážitky.

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

Pražský hrad
nádvo ími do zahrad

�  vázaná plnobarevná publikace 
vyšla v lednu 2015

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na pultech vybraných 
knihkupc  a na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 K
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4 > jan zrzavý, charlotta masaryková

AVANTGARDNÍ MALÍŘ SAMOUK (125 LET)

> 5. listopadu 1890 se na Havlíčkobrodsku, v obci Okrouhlice, 
narodil významný český malíř, ilustrátor, grafi k a scénograf 
Jan Zrzavý († 12. 10. 1977). Středních škol vystřídal hned 
několik, ale nakonec se proti vůli svého otce rozhodl pro 
studium malířství.
 > Jan měl také literární ambice, a dokonce uvažoval o dráze her-
ce. Ale nakonec zůstal věrný malířství. Na Uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze ale přijat nebyl, proto začal navštěvovat soukro-

mě hodiny u Karla 
Reisnera, Vladimíra 
Županského a na-
konec u Františka 
Ženíška mladšího. 
Později byl na Umě-
leckoprůmyslovou 
školu přijat, ale po 
dvou letech ho vy-
loučili. V tvorbě ho 
ovlivnil Julius Zeyer, 
přátelil se s malí-
ř em  Bohum i l em 
Kubištou i dalšími 
umělci. Nejvíce ho 
ale lákalo objevování 
nových krajin, které 
ho inspirovaly. Proto 

navštívil Francii, Itálii, Řecko a rád se tam vracel. Velmi ho okouz-
lila Paříž, stejně jako dílo Leonarda da Vinciho. Měl rád i českou 
krajinu, maloval rodné Okrouhlice, ale také Prahu. V roce 1931 
navrhoval svou první scénickou výpravu k opeře Idomeneus W. A. 
Mozarta v Národ-
ním divadle v Pra-
ze. V roce 1966 
b y l  j m e n o v á n 
národním uměl-
cem a za života 
byl členem něko-
lika uměleckých 
spolků (Sursum, 
Umělecká beseda 
a další). Typickým 
p ro  něho  by l a 
osobitá práce se 
symbolikou barev, 
podobná středo-
věkému umění . 
Janovo rané dílo 
by lo  ov l i vněno 
doznívajícím se-
cesním symbolismem a novoromantismem. V průřezu jeho 
tvorbou se setkáváme s prvky symbolismu, dekadence a secese. 
Nejblíže mu však byl expresionismus a kubismus.

> Marie Kulinkovská
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Podobizna Jana Zrzavého (Bohumil Kubišta, 1912)

 PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ „PRVNÍ DÁMA“ 
(165 LET)

> Charlotta Garrigue-Masaryková, manželka prvního českoslo-
venského prezidenta, se narodila 20. 11. 1850 v americkém 
Brooklynu. Byla třetím z jedenácti dětí bohatého amerického 
obchodníka s francouzskými kořeny. Odmala ji fascinovalo 
umění, zvláště hudba, proto odjela do Lipska, kde studovala hru 
na klavír. Později se ale také věnovala matematice.
> Při jedné z pozdějších návštěv Lipska (1876) se seznámila se 
svým budoucím manželem. Spřátelili se, spojoval je například 
společný zájem o fi lozofi i. Sňatek se konal 15. 3. 1878 v New 
Yorku a novomanželé se usadili ve Vídni. Charlotta se začala 
učit česky a od roku 1881 žili manželé v Praze. Charlotta byla 

činná v Americkém klubu dam, Domovině, Sokole a zajímala 
se o rozvoj školství. Všestranně podporovala manžela v jeho 
počínání, přispívala do novin a účastnila se kulturního života. 
Světovou válku a manželův exil prožila v Rakousku-Uhersku, 
kde musela čelit četným represím, trpěla srdeční slabostí 
a depresemi. Po vzniku samostatného Československa se stala 
první dámou a zasadila se o zrovnoprávnění žen a mužů v první 
ústavě z roku 1920. Pokračující choroba jí však nedovolovala 
účastnit se všech ofi cialit, proto její roli převzala dcera Alice. 
V září 1922 utrpěla silný záchvat srdeční slabosti a 1. 5. 1923 
ji postihla mozková mrtvice, po které zůstala částečně ochrnutá. 
Zemřela 13. 5. 1923 na zámku v Lánech a pochována je vedle 
svého muže v zámeckém parku.

> Tomáš Kašička
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KOLIK JAZYKŮ ZNAL… (100 LET)

> … tolikrát byl prof. PhDr. Bedřich Hrozný, rodák z Lysé nad 
Labem, člověkem. Byl rektorem Univerzity Karlovy v Praze, 
českým klínopiscem a orientalistou, který rozluštil jazyk 
starověkých Chetitů, a položil tak základy oboru chetitologie. 
 > Na středoškolském gymnáziu v Kolíně se Bedřich naučil kromě po-
vinné latiny a klasické řečtiny také základům hebrejštiny a arabštiny. 
Poté se na fi lozofi cké fakultě věnoval zejména orientálním jazykům, 
např. akkadštině, aramejštině, etiopštině, sanskrtu a sumerštině. Za 
dobu svého studia zvládl celkem deset orientálních jazyků. V roce 
1901 získal doktorát a stipendium na Berlínské univerzitě. Jeho 
vědeckou prací byl klínopis, studium sumerských a akkadských textů. 
V roce 1906 byl německou expedicí v Malé Asii objeven velký archiv 
chetitských králů, jenž obsahoval velké množství hliněných tabulek 

popsaných již známým klínovým písmem, ale neznámou řečí, která 
vzdorovala mnoha badatelům. Během 1. světové války byl odveden 
a sloužil ve Vídni jako písař. A právě tehdy slavil velký úspěch, když 
25. 11. 1915 prokázal, že jazyk na klínopisných tabulkách je řečí 
Chetitů, a předložil rozluštění tohoto jazyka s prvním stručným náry-
sem mluvnice. Po vzniku Československa byl jmenován profesorem 
klínopisu a dějin starého Orientu na pražské univerzitě. Na přelomu 
let 1924–1925 se ocitl na vrcholu. Podařilo se mu v severní Sýrii 
vykopat pozůstatky řeckých staveb, keramiky a terakotových sošek 
a na expedici v Turecku objevit archiv hliněných tabulek popsaných 
klínovým písmem. Právem je považován za zakladatele chetitolo-
gie. V roce 1939 odmítl emigrovat, byl zvolen rektorem Karlovy 
univerzity, ale záchvat mrtvice (1944) mu znemožnil na univerzitě 
pokračovat. Po válce mu byla udělena Státní cena a 12. listopadu 
1952 byl jmenován členem Československé akademie věd. O měsíc 
později ale umírá. Pohřben byl na evangelickém hřbitově v Lysé nad 
Labem. Po zrušení hřbitova (1977) byly jeho ostatky přeneseny na 
hřbitov obecní.

> Lucie Sládková
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KAM NA VÝLET S JANEM PIRKEM 

> Přední český kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 
(* 20. dubna 1948, Praha), který transplantoval největší množ-
ství srdcí u nás, se rád ve svém volnu zamýšlí nad tím, čím je 
naše společnost nemocná. Dlouhá léta také propaguje pohyb 
jako aktivní způsob života, není tedy divu, že jeho příslovečnou 
srdeční záležitostí je sport.

Každoročně v květnu předáváte na Vyšehradě u příležitosti 
zahájení nového ročníku výstavy „Má vlast cestami proměn“ 
kamenná srdce. Jaké místo v Česku je místem „Vašeho srdce“?
> To bych byl špatný pražský rodák, kdyby místem mého srdce nebyla 
Praha. Ale protože Prahu všichni znají, tak musím říci, že místem mého 
srdce je malá půvabná vesnička ležící mezi Kostelcem nad Černými lesy 

a Stříbrnou Skalicí, Konojedy. Přestože 
leží jen 35 km od Prahy, nezanechal 
na této vesničce předchozí režim 
výrazné stopy. Vzhledem k tomu, že 
se nejednalo o střediskovou obec, ale 
podle plánu tehdejších mocipánů jen 
o obec „určenou k vymření“, nemáme 
zde žádnou moderní prodejnu a obec 
si zachovala ráz středočeské obce 
s krásným barokním kostelíkem, 
který se podařilo nedávno kompletně 
zrenovovat. Jezdili jsme sem s rodiči 
již od roku 1950 do malé heraklitové 
chatičky a prožil jsem zde celé mládí, 

protože cestovat do zahraničí se příliš nemohlo. Okolní jevanské a po-
sázavské lesy bývají plné hub, krásně se v nich běhá a jezdí na kole. Do 
Prahy je to kousek, a přesto jsme uprostřed krásné přírody. 

Kam byste pozval naše čtenáře na výlet a proč právě tam?
> Na výlet bych doporučoval Kutnou Horu, a to nejen pro krásně 
opravenou fresku na domě čp. 603, ale vzhledem k tomu, že Kutná 
Hora v posledních letech prodělala tak rozsáhlé rekonstrukce a opravy, 
že je to jedno z nejkrásnějších měst u nás. A když už se jede někam na 
výlet, třeba celodenní či dvoudenní, mělo by toho být k vidění hodně. 
Středověký důl, chrám sv. Barbory a další středověké památky jistě 
stojí za to. A kromě toho málokdo ví, že je zde i nejmenší vinařská 
oblast v České republice. 

> Děkuji za milé a zajímavé pozvání na výlet pro naše čtenáře. Dovolte 
mi popřát Vám v profesním i osobním životě vše dobré a putovní 
výstavě „Má vlast cestami proměn“ bych přál, aby přinášela stále 
více dobrých zpráv o zvelebování opomíjených  míst a objektů u nás. 

> Luděk Sládek Pr
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6 > kalendárium

KALENDÁRIUM

3. LISTOPADU 1910 (105 LET)
Kdo by neznal slavný český fi lm Cesta do pravěku, právě svými 
trikovými záběry a animací se jím proslavil fi lmový režisér, výtvarník 
a loutkář Karel Zeman. Natočil řadu světově ceněných fi lmů 
s unikátní výtvarnou stránkou, například Vynález zkázy, Baron 
Prášil nebo Ukradená vzducholoď. Zemřel 5. dubna 1989 ve Zlíně. 

4. LISTOPADU 1875 (140 LET) 
Narodil se Emanuel Viktor Voska, majitel kamenných dolů 
v USA a novinář. Stal se v New Yorku čelným představitelem 
Česko–amerického svazu žurnalistů, organizoval přednáškové 
turné T. G. Masaryka v USA, působil jako agent tajné služby 
USA. Zemřel 1. dubna 1960 v Praze.

5. LISTOPADU 1920 (95 LET)
„Hujer, meteleskum, bleskum!“ Pamatujete na Hujera z velmi 
úspěšného fi lmu Marečku, podejte mi pero? Skvěle ho zahrál Vác-
lav Lohniský, divadelní režisér a herec. Za svůj život ztvárnil 129 
fi lmových rolí a zrežíroval 105 divadelních her. Zemřel na infarkt, 
při natáčení fi lmu Krakonoš a lyžníci, 18. února 1980 v Jilemnici.

5. LISTOPADU 1885 (130 LET)
Letos si připomeňme narození významného českého režiséra, 
básníka a dramatika Karla Hugo Hilara, dlouholetého režiséra 
Národního divadla v Praze. Do ND přivedl také skvělou herečku, 
svou manželku Zdeňku Baldovou. Jeho láska k práci ho však 
stála život – 6. března roku 1935, v pouhých 49 letech, zemřel 
po záchvatu mrtvice.

7. LISTOPADU 1830 (185 LET)
V Chotusicích se narodil Václav Michael Mölzer, český stavitel 
varhan. Zkušenosti získal v Berlíně a po návratu si roku 1857 
založil v Čáslavi vlastní fi rmu. Působil v Kutné Hoře a na Milev-
sku, nakonec v Táboře, kde zůstal již natrvalo. Zesnul 22. října 
1899 a je pohřben v kostele sv. Jakuba v Táboře.

8. LISTOPADU 1620 (395 LET)
České stavovské vojsko bylo poraženo v bitvě na Bílé hoře 
v Praze. Tím byl zpečetěn osud českého stavovského povstání 
a na dalších 300 let i osud českého státu. Vlády v českých 
zemích se ujal Ferdinand II. Štýrský, který dal na Staroměstském 
náměstí popravit 27 vůdců povstání. 

9. LISTOPADU 1785 (230 LET)
Josef II. ruší plaský klášter cisterciáků, který byl založen roku 
1144 knížetem Vladislavem II. Poslední opat Celestin Werner se 
dlouhá léta snažil o obnovení kláštera, leč jeho snaha ztroskotala 
na nezájmu původních mnichů. Od roku 1995 je národní kulturní 
památkou a prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

13. LISTOPADU 1885 (130 LET)
Tohoto dne se narodil Václav Rabas, český malíř, který mezi 
prvními získal titul národního umělce a také patřil mezi skupinu 
tzv. pátečníků. Známý byl jeho cyklus České hlavy z roku 1923, 
v němž vypodobnil známé osobnosti. Jeho tvorbu ukončil v roce 
1954 srdeční infarkt. Byl strýcem herce Raoula Schránila 
z matčiny strany.

fo
to

 ©
 re

da
kc

e

NEÚNAVNÝ VLASTENEC (120 LET) 

> Alois Liška se narodil 20. listopadu 1895 jako jedno ze šesti 
dětí v chalupnické rodině Josefa a Anny Liškových v Záborčí. 
Základní školu navštěvoval ve Voděradech a maturoval v roce 
1914 na c. k. reálce v Turnově. Poté krátce pracoval na želez-
niční stanici v Třemešné. 
> Na podzim roku 1915 vstoupil do rakouské armády, absolvoval 
důstojnickou školu. V červnu 1916 odjel se svým plukem na 
východní frontu, kde při první příležitosti přeběhl do ruského zajetí 

a v roce 1917 vstoupil 
do čs. legií. Po tzv. 
sibiřské anabázi se vrá-
til domů 16. listopadu 
1920 a stal se vojákem 
z povolání. Absolvoval 
velitelské kurzy, Váleč-
nou školu (1929), učil 
na velitelské škole a od 
roku 1934 velel dělo-
střeleckému 51. pluku 
v Brandýse nad Labem. 
Za mobilizace (1938) 
velel dělostřelectvu 
1. rychlé divize v Praze 
a po okupaci 1939 
byl ředitelem učiliště 
v Jaroměři. Vstoupil do 
ilegální Obrany národa 
a poté, co v únoru 

1940 unikl zatčení gestapem, uprchl do Francie, kde vstoupil do 
čs. zahraničního vojska jako velitel 1. dělostřeleckého pluku. Po 
kapitulaci Francie s jednotkou odplul do Anglie, kde byl jmenován 
velitelem dělostřelecké-
ho oddílu 1. čs. smíšené 
brigády (1940). Král Jiří 
VI. mu udělil záslužný 
řád C.E.B. (1942), v roce 
1943 byl jmenován ve-
litelem čs. samostatné 
brigády a prezident 
Beneš ho povýšil do 
hodnosti brigádního ge-
nerála. V srpnu 1944 
byla jeho brigáda pře-
pravena do Normandie. 
Maršál Montgomery ho 
jmenoval 44. operačním 
velitelem spojeneckých 
sil při obléhání Dunkerque. Po návratu domů se shledal s manžel-
kou i dcerou, které přežily koncentrák. Syn Jaroslav i Liškův starší 
bratr Josef ale zemřeli při pochodu smrti. Byl povýšen na divizního 
generála (1945) a 1. dubna 1946 do hodnosti armádního generála. 
Po komunistickém puči v únoru 1948 emigroval do Velké Británie, 
kde bez rodiny, která musela zůstat doma, umírá v Londýně 7. února 
1977. V 90. letech byl plně rehabilitován.

> Luděk Sládek

Portrét gen. Lišky v muzeu ve francouzském 
Dunkerque

Socha korzára v přístavu Dunkerque
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OŽIVEN JIRÁSKEM (245 let)

> Vynikající lékař, hudebník, národní buditel a člověk s velkým 
hřejivým srdcem, to vše byl Jan Theobald Held (také Jan Děpold, 
pokřtěn Jan František Heldt, pseudonym Jan Orebský). Určitě 
si budete tuto všestrannou osobnost pamatovat z posledních 
dílů známého románu Aloise Jiráska F. L. Věk.
 > Jan Theobald Held se narodil v rodině třebechovického lékaře 
11. listopadu 1770. Úspěšný nebyl jen ve škole, ale i v hudbě. Ro-
dinu postihlo neštěstí, když otec a živitel předčasně zemřel. Nebýt 
příbuzného Josefa Raaba, který Janovi fi nančně pomohl dostat se 
do Prahy, čekal by ho v Třebechovicích asi jiný osud. Ukončil studia 
gymnázia a zapsal se na fakultu lékařství, kde promoval v roce 1797, 
a nastoupil v nemocnici Milosrdných bratří. Napoleonských válek se 

účastnil jako lékař, v roce 1813 zřídil tři lazarety, dojednával umís-
tění nemocných v rodinách a sám obstarával potraviny i oblečení. 
V Třebechovicích založil nadaci pro chudé, ale byl také jmenován 
univerzitním profesorem a pětkrát zvolen děkanem lékařské fakulty. 
Podíl má také na založení Českého muzea, České zahrádkářské 
společnosti a dalších českých spolků. Spolupracoval s Františkem 
Palackým, Josefem Dobrovským nebo Josefem Jungmannem. Roku 
1836 se stal čestným občanem Třebechovic. Jan T. Held se nikdy 
neoženil, zemřel 30. června 1851 ve věku nedožitých 81 let. Jeho 
ostatky byly převezeny do jeho rodiště a uloženy dle přání zesnulého 
na místním hřbitově.

–mak–

Pomník Jana Helda, Třebechovice pod Orebem (sochař Josef Škoda)

14. LISTOPADU 1960 (55 LET)
Připomeňme si železniční neštěstí u Stéblové na Pardubicku, 
dosud nejtragičtější nehodu v dějinách československé i české 
železniční dopravy. Při střetu dvou osobních vlaků, parního 
a motorového, zemřelo 118 lidí a 110 bylo zraněno. Osobní 
vlak jel od Hradce a plně obsazenou motorovou soupravu 
téměř úplně zdemoloval. 

15. LISTOPADU 1705 (310 LET)
Narodil se hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský, významný 
průmyslník a politik. Byl vychováván ve Vídni, kde získal rozsáhlé 
vědomosti. Prosazoval osvícenecké národohospodářské nauky 
a ve svém panství zrušil robotu. Majitel Sloupu v Čechách zemřel 
bezdětný 17. dubna 1780 v Praze.

18. LISTOPADU 1695 (320 LET)
V Suchdole nad Odrou se narodil David Nitschmann, český 
misionář a první biskup Moravské církve, tj. obnovené Jednoty 
bratrské. V roce 1772 byl jedním z prvních misionářů v Západní 
Indii a v roce 1741 odplul do Filadelfi e v Pensylvánii, kde 
spoluzakládal město Bethlehem. 5. října 1772 zde zemřel.

20. LISTOPADU 1885 (130 LET)
Víte, že existuje všeslovanština? Jejím autorem byl učitel a 
stenograf Bohumil Holý, který se také zabýval různými těsno-
pisnými soustavami a srovnávacím jazykozpytem slovanským. 
Aby nemusel bojovat za Rakousko, dobrovolně hladověl. Je 
možné, že to, společně se špan ělskou chřipkou, mohlo za 
nemoc, které 3. dubna 1947 podlehl.

22. LISTOPADU 1905 (110 LET)
Významný den, kdy došlo k uzavření česko–německé dohody, 
neboli Moravského paktu (německy Mährischer Ausgleich), 
což je souhrnný název pro zemské zákony přijaté téhož roku 
na Moravě. Jejich účelem mělo být vytvoření rovnoprávného 
postavení moravských Čechů a Němců v zemi a vyřešení 
národnostních rozporů.

25. LISTOPADU 1890 (125 LET)
Prvním, kdo u nás upozornil na genocidu Arménů v Osmanské 
říši, byl český cestovatel a spisovatel Karel Hansa. Roku 1922 
odjel do syrského Aleppa, kde narazil na arménské uprchlíky, 
kteří zde živořili. Po návratu uspořádal sbírku na pomoc jejich dě-
tem. Není známo datum jeho úmrtí (1951?) ani místo pochování.

27. LISTOPADU 1825 (190 LET)
V Praze se narodil Pavel Švanda ze Semčic, režisér, dramaturg, 
spisovatel a divadelní ředitel. V roce 1865 založil vlastní divadelní 
společnost a v říjnu 1885 stálé divadlo v Praze na Smíchově, 
zvané Divadlo u Libuše. Při působení v Brně byl raněn mrtvicí 
a zemřel 5. ledna 1891.

29. LISTOPADU 1860 (155 LET)
Narodila se česká divadelní herečka Hana Kvapilová. Začínala 
na scéně Malostranské besedy, odkud se díky svému talentu 
dostala na prkna Švandova a poté i Národního divadla, kde se 
stala vůdčí osobností činohry a působila až do své předčasné 
smrti 8. dubna 1907. 
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ZAHAJUJE NOVÁ SEZONA COLLEGIA 
1704: PŘEDSTAVÍ NOVÝ SÁL, NOVODOBOU 
PREMIÉRU I OPERU

> Koncertní sezona 2015–16 Collegia 1704 zahájila 21. října 
koncertem Monteverdiho Mariánských nešpor v Pražské 
křižovatce a přináší mnoho novinek. Zavede posluchače do 
nového sálu, představí novodobou premiéru díla, které na 
znovuuvedení čekalo přes 250 let a do svého programu nově 
zařadí koncertní provedení opery, slavné Purcellovy Dido and 
Aeneas. Posluchači se na koncertech mohou dále těšit na Hän-
delova Mesiáše, proslulou mezzosopranistku Ann Hallenberg, 
na návrat skvělé Raffaelly Milanesi a mnoho dalšího. A nejen 
na koncertech! Další novinkou jsou „Ouvertury“ ke koncertům 
s Václavem Luksem.
>  Letošní sezóna Collegia 1704 zahájila dvojím koncertem v kostele 
sv. Anny – Pražské křižovatce 21. a 22. října, na kterém zaznělo 
jedno z nejvýznamnějších barokních děl, Monteverdiho Mariánské 
nešpory. „Monteverdiho Nešpory jsou dílem, které předjímá vývoj 
evropské hudební řeči následujících staletí a současně uzavírá 
etapu renesanční vokální polyfonie. Toto střetávání hudebních epoch 
fascinuje posluchače i po více než 400 letech,“ komentuje program 
Václav Luks, dirigent Collegia 1704. 
> Během desetiletí existence souboru, které si letos Collegium 1704 
připomíná, se podařilo vybudovat dva koncertní cykly – Hudební 
most Praha – Drážďany a Collegium 1704 v Rudolfi nu – a získat po-
četné a nadšené publikum. Se sezónou 2015–16 spojuje Collegium 
1704 to nejlepší z obou koncertních cyklů do jednoho a rozšiřuje 

místo svého působení o unikátní prostor gotického kostela sv. Anny 
– Pražské křižovatky. Pokračující spolupráci s Českou fi lharmonií tak 
doplní partnerství s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
> Kostel sv. Anny je kulturní křižovatkou v pravém slova smyslu: díky 
tomu, že jako jediný z pražských kostelů přečkal bez úhony husitské 
války a díky citlivé rekonstrukci Evy Jiřičné, mohou dnes návštěvníci 
obdivovat původní gotické krovy a fresky Mistra Třeboňského oltáře. 
Další z významných osobností spojených s tímto prostorem je Václav 
Hájek z Libočan, který je pohřben v kryptě kostela. 
> Spojení prostředí Rudolfi na s charismatickým prostředím Sva-
toanenského kostela umožňuje představit publiku různorodou škálu 
programů. I nadále se dramaturgie cyklu vedle uvádění stěženích děl 
repertoáru 17. a 18. století věnuje i méně známým kapitolám dějin 
hudby: Již tradičním vyvrcholením cyklu pak budou Vánoční a Veliko-
noční koncerty v Rudolfi nu, zachován zůstává i oblíbený Silvestrovský 
koncert, který bude letos proveden hned dvakrát, aby byl uspokojen 
každoroční masivní zájem publika. Na koncertě 15. prosince vystoupí 
v Händelově kantátě Donna, che in ciel HWV 233 mezzosopranistka 
světového věhlasu, Ann Hallenberg. Silvestr bude věnován světským 
kantátám J. S. Bacha a na programu velikonočního koncertu pak 
velkolepý Händelův Mesiáš. Novinkou nadcházející sezóny pak 
bude koncertní provedení opery: tradice bude zahájena ikonickým 
zpracováním Vergiliova dramatu Dido and Aeneas Henryho Purcella. 
Na listopadovém koncertě zazní po dlouhých 250 letech novodobá 
premiéra oratoria Santa Elena al Calvario J. A. Hasseho, v únoru 
pak Collegium 1704 odkryje z hudebních archivů jinou perlu, a to 
Janovy pašije Antonia Scarlattiho. 
> Prožitek z koncertů by měla ještě více prohloubit další chystaná 
novinka letošní sezóny, a to „Ouvertury s Václavem Luksem“ před 
koncerty v kostele sv. Anny – Pražské křižovatce. Na těchto setká-
ních s publikem, které budou začínat vždy hodinu před začátkem 
koncertu, budou formou diskuse představena uváděná díla a 
okolnosti jejich vzniku.

–red–
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rozhovor
NOVINKA V DIVADLE POD PALMOVKOU
Rozhovor s autorem a hercem 
Braňo Holičkem

> Braňo Holička všichni znají jako Honzu Dvořáka ze seriálu 
Vyprávěj, doktora Tomáše Zajíce z Ordinace v růžové zahradě 
2 nebo z pohádek Král sokolů a Tajemství lesní země. Ne každý 
ví, že je od dob studií na DAMU kmenovým režisérem pražského 

Divadla Ypsilon, 
kde  rež í r u je 
autorské ins-
cenace (třeba 
Meeting Point, 
Tmavomodr ý 
svět (naruby), 
V  s e d m é m 
pádu, Deadline, 
iJá, Demo de-
mokracie, # jsiu 
user a Zábava), 
j ako  re ž i sé r 
hostu je také 
v Divadle F. X. 
Šaldy v Liberci 
a od září 2013 
je v Divadle pod 
Palmovkou ga-

rantem projektu Studio Palmoffka, která kromě jiného už po 
dva roky uvádí autorské inscenace. V letošní sezoně chystá 
Divadlo pod Palmovkou autorskou inscenaci i do velkého sálu. 
Bude to právě autorská hra Braňa Holička, Julka Neumanna 
a všech herců přizvaných k této hře nazvaná Henri de Blowitz.

Co bylo impulsem k tomu, že jste se společně s Julkem Ne-
umannem rozhodli vytvořit hru právě o Henri de Blowitzovi?
Na počátku byl jeden z mála českých článků o Henri de Blowitzovi. 

Trochu senzacechtivým tónem popisoval osobnost „největšího 
českého novináře všech dob“, kterého ale nikdo kromě studentů 
žurnalistiky nezná. Připadalo nám to natolik zajímavé, že jsme se 
rozhodli osobu De Blowitze prozkoumat blíže.

Jak vzniká taková autorská inscenace?
Inscenace vznikala a ve své podstatě až do premiéry vznikat bude. 
Podílejí se na ní i všichni herci, kteří byli k projektu přizváni. Úkolem 
Julka Neumanna a mě, pak bylo všechny nápady utřídit, domyslet 
a poskládat do celku, který nakonec je onou hrou. 

Bude námětem jen životopisný příběh tohoto slavného 
novináře nebo v sobě nese inscenace také nějaké téma s ce-
lospolečenským dosahem, jak jsme u vašich inscenací zvyklí?
Doufám že ano. Rozhodně je to naší snahou i cílem. Skrze výslednou 
incenaci bychom se měli dozvědět nejen o Henri De Blowitzovi, ale 
doufám, že se dozvíme i něco o sobě.

Z jakých pramenů jste čerpali inspiraci?
Pramenů je poměrně málo. Kromě jedné (však zásadně důležité) 
diplomové práce, která byla o de Blowitzovi napsána, ještě existují 
Blowitzovi paměti. Ty musel pro náš účel přeložit z angličtiny právě 
Julek Neumann. Kromě toho, pracujeme i s formou Blowitzovi 
nejbližší, tedy s fabulací.

Vaše metoda zkoušení, kdy hercům nepředkládáte jasně 
daný text, ale inscenace vzniká ve vzájemném dialogu 
s herci, vyžaduje jistý druh hereckého myšlení i vzájemné 
otevřenosti. Jak se vám v tomto směru pracuje s kolegy 
herci na Palmovce? 
Ze začátku byli asi trochu vyděšeni, ale vypadá to, že to zvládnou… 

> Děkujeme za rozhovor
–red– 

Herec a autor Braňo Holiček

První čtená zkouška, zleva Tomáš Dianiška, Martin Hruška a Lenka Langová

První čtená zkouška, zleva Zuzana Slavíková, Ondřej Volejník a Tereza 
Dočkalová
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Pražská vlastivěda
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 
150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714 
vlastiveda@prague.eu

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

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH 
VYCHÁZEK V LISTOPADU 2015

1. 11. / ne 
NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM 
PROSTORU STARÉHO MĚSTA A JOSEFOVA. 
Asanační zákon odstartoval výraznou proměnu 
mnohých částí staré Prahy. V Pařížské a přileh-
lých ulicích vznikaly „středověké hrady“ i domy 
vskutku moderní, s racionálně řešenými fasáda-
mi, velkými okny a jemnou geometrickou de-
korací průčelí. Při procházce si připomeneme 
historizující díla R. Klenky z Vlastimilu i moderni-
stické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, 

J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou. 
Začátek akce v 10:00 na Mariánském náměstí 
před budovou Nové radnice (Magistrát HMP). 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

VRCH VÍTKOV A NÁRODNÍ PAMÁTNÍK. 
Pražský Vítkov patří k nejzajímavějším místům 
v Praze. Jeho historie se zdaleka netýká pou-
ze husitství či osobnosti Jana Žižky z Trocnova. 
Neméně zásadním bylo pro tuto oblast také 
období 20. století. Stavba Národního památníku 
a jeho další osudy se staly obrazem novodo-
bých českých dějin. Patří k nim také jméno Ivana 
Medka, jehož osobnost si při této příležitos-
ti připomeneme na právě probíhající výstavě. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 133, 
175 a 207 „Tachovské náměstí“ (ve směru do 
centra). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava 
Nováková

4. 11. / st 
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování říjnové 
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vycházky. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 u Orloje na 
Staroměstském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). 
Milada Racková

5. 11. / čt 
SALÓNY LÁSKY STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
Na vycházce projdeme uličkami Starého Města 
a ukážeme si, kde se nacházely slavné nevěs-
tince a místní „špeluňky“. Dozvíme se, kde byly 
v Praze podniky Batalión, Tunel, U Lojzíčka ne-
bo Žbluňk. Povíme si, která nevěstka obloudila 
samotného arcivévodu Karla, kam chodívával 
voják Švejk nebo kdo vyučoval nesmělé studenty 
lásce. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 17:00 na náměstí Republiky 
před OD Kotva. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová

7. 11. / so 
PRAHA V POHYBU: NORDIC WALKING – 
MODŘANSKÁ ROKLE. Profesionální instruk-
tor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před 
samotnou vycházkou vysvětlí a předvede zá-
klad správného provozování „Nordic Walking“. 
Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že 
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté 
vycházku zahájíme u chráněné přírodní pa-
mátky, která je dnes součástí Přírodního parku 
Modřanská rokle – Cholupice. Celé údolí by-
lo v nedávné době nově upraveno a dnes je 
opět oblíbeným místem s mnoha romantickými 
zákoutími. Naše vycházka následně povede 
střídavě po pravém i levém břehu Libušského 
potoka. Z centra starých Modřan vystoupáme 
vzhůru kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie 
a projdeme kolem novogotické zvonice a ná-
sledně kolem kapličky Boží Muka. Na závěr 
vycházky vkročíme do zalesněné Modřanské 
rokle. Trasa dlouhá cca 6km. Zapůjčení holí na 
místě po dobu instruktáže a vycházky za popla-
tek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku 
zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený 
počet účastníků. Doporučujeme využít předpro-
deje vycházek. Začátek akce v 10:00 v parku 
u Obchodního náměstí v Modřanech (nejbližší 
spoj zastávka tram. č. 3, 17 „Nádraží Modřany“). 
Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO 
PETSCHKA. Projdeme se oblastí Bubenče 
od krásné funkcionalistické stavby Richarda 
F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, 
Josefa Gočára i od dvojice pražských němec-
kých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora 
Fürtha. Připomeneme si rodinu Petschků a řek-
neme si, kdo byl Vojtěch Lanna i co byla slavná 
krejčovská slavnost „Slamník“. Začátek akce ve 
14:00 před budovou Skleněného paláce, nám. 
Svobody 1/728, Praha 6. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Během 
komentované prohlídky si prohlédneme historické 
interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, 
zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá 
nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, se-
stoupíme do jedinečných podzemních prostor, 
kdysi užívaných jako středověké vězení, a spat-
říme také zblízka fi gury apoštolů staroměstského 
orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou rad-
niční věže, která nám nabídne nevšední pohled 
na osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme vyu-
žít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS 
– PCT)

8. 11. / ne 
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlav-
ního foyer. V 10:00 prohlídka pro děti. V 10:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v čes-
kém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30 a v 11:00 ve slav-
nostním vestibulu historické budovy, vstup hlav-
ním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky 
v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

KOSTEL SV. BENEDIKTA NA HRADČANECH.
Prohlídka kostela s výkladem o historii řádu kar-
melitek a Karmelu sv. Josefa s připomínkou osob-
nosti jeho první převorky, ctihodné Marie Elekty. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela 
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na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

PODZIMNÍ PROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ 
MALVAZINKY. Pojďte s námi zavzpomínat na 
mnohá slavná jména z české historie a poznej-
te galerii funerální plastiky pod širým nebem. 
Hřbitov u kostela sv. Filipa a Jakuba se stal 
pohřebištěm významných osobností J. Arbesa, 
herců E. Fialy a F. Futuristy, lékaře J. Jánského, 
básníka Karáska ze Lvovic a dalších. Na vy-
cházce navštívíme také budovu církve Adventistů 
sedmého dne. Začátek akce ve 14:00 na zastáv-
ce autobusu č. 137 „Urbanova“. Cena 100/70 Kč 
(%). Alexandra Škrlandová

9. 11. / po 
MILENA JESENSKÁ. Významná novinářka, pře-
kladatelka a statečná žena Milena Jesenská, 
jejímuž dílu a životu věnujeme vycházku, se 
narodila v Praze, kde také poznala významné 
osobnosti z řad literátů, jakými byli např. Max 
Brod či Franz Werfel, Ferdinand Peroutka a Karel 
Čapek. Jako jedna z prvních odhadla správně 
Kafkův talent a stala se první překladatelkou 
Kafkova díla do češtiny. Po bouřlivém mládí 
našla smysl svého života v novinářské práci, 
přispívala do Národních listů, Lidových novin 
i Peroutkovy Přítomnosti. Na vycházce si uká-
žeme místa, kde Jesenská bydlela, studovala, 
pracovala nebo žila se svým druhým manželem 
a dcerou Honzou. Dozvíte se, proč byla pro-
následována fašisty a nenáviděna komunisty. 
Začátek akce v 15:00 u kostela sv. Vojtěcha 
v Pštrossově ulici na Novém Městě. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

10. 11. / út 
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: 
Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ. Slovo pa-
sáž se u nás objevilo poprvé ve fejetonu Jana 
Nerudy z r. 1860 po jeho příjezdu z Paříže. 
V Praze se začaly první pasáže objevovat 
v souvislosti s přestavbou Václavského náměs-
tí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. 
Snaha po maximálním využití pozemku měla 
za následek, že pozemky byly zastavovány do 
značné hloubky. Pasáž pak měla sloužit k zpří-
stupnění všech prostor, které zde vznikly. Během 
vycházky tentokrát půjdeme objevovat zákoutí 
z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále na 

Těšnov. Začátek akce v 15:30 v Hybernské ulici 
č. 7 před Lidovým domem. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská 

12. 11. / čt 
PRAHA V POHYBU: NORDIC WALKING – 
PUTOVÁNÍ Z ČIMIC DO TROJE. 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. Na vy-
cházce poznáme Čimický háj, který se nachází 
na pomezí Čimic a Kobylis. Dříve se zde nacházel 
dubový les zvaný Temeliště. Dále naše cesta po-
vede směrem do Troje přes významnou přírodní 
památku Velká skála. Trasa cca 5 km. 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 vyu-
žít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 
na konečné zastávce tramvaje č. 17 „Vozovna 
Kobylisy“. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová 

13. 11. / pá 
UMĚNÍ NÁHROBKU 19. A 20. STOLETÍ NA 
VYŠEHRADSKÉM SLAVÍNĚ. Kurátorka pro 
vzdělávání NG v Praze na procházce Slavínem 
představí umělecky zajímavé náhrobky našich 
předních slavných a někdy zapomenutých veli-
kánů. Představíme si sochařské dílo T. Seidana, 
J. V. Myslbeka, F. Bílka či O. Zoubka. Ukážeme si 
základní typologii a ikonografi i náhrobků od no-
vorenesance do současnosti. POZOR! – omeze-
ný počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 15:00 u vchodu do baziliky sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč (%). Monika 
Sybolová

14. 11. / so 
OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM 
MUŽŮM. Domovní znamení na Starém Městě 
pražském. Akce pro děti. Více informací nalez-
nete na konci programu!

BÍLKOVA VILA. „Život jako pole plné zralých 
klasů, skýtajících výživu bratří na každý den“ – 
to měl vyjadřovat dům, který si sochař František 
Bílek navrhl jako obytný objekt i jako ateliér. 
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Vstupte s námi do mimořádného domu a ob-
jevte hlubokou symboliku práce Františka Bílka. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Bílkovy 
vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné vstupné do vily 40 Kč. Milada Racková

KOSTEL SV. PANKRÁCE A JEHO OKOLÍ. 
Komentovaná prohlídka kostela, který v sobě 
ukrývá románskou rotundu z 12. století. Stavba 
byla silně poničena Švédy roku 1648, jeho dneš-
ní podoba vychází tudíž z obnovy roku 1700. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kos-
tela sv. Pankráce (nejbližší spoj stanice metra 
C „Pražského povstání“). Cena 100/70 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup ve-
dle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. 
(průvodce PIS – PCT)

15. 11. / ne 
STÁTNÍ OPERA. Prohlídka v anglickém ja-
zyce. Celková prohlídka budovy, která je síd-
lem jedné z nejvýznamnějších hudebních scén 
Evropy. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 10:00 před vstupem do 
historické budovy (Wilsonova 4, Praha 2, Nové 
Město). Cena 250/150 Kč. Mgr. Pavla Bartásková

STÁTNÍ OPERA. Prohlídka v českém jazyce. 
Celková prohlídka budovy, která je sídlem jed-
né z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 11:30 před vstupem do historic-
ké budovy (Wilsonova 4, Praha 2, Nové Město). 
Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. 
Markéty, románské krypty a budovy prelatu-
ry. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-

zek. Začátek akce v 15:00 před kostelem sv. 
Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský 
klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. 
Marie Vymazalová

18. 11. / st 
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA II. Na Malé Straně 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v posledním době zkultivovány. Opakování říjno-
vé vycházky. POZOR! – omezený počet účastní-
ků na 30 osob. Vstupenky pouze v předpro-
deji vycházek! Prosíme zájemce, aby si sebou 
vzali své občanské průkazy (vstup do budov 
Poslanecké sněmovny). Zájemci bez občanských 
průkazů nebudou do budovy vpuštěni!! Začátek 
akce ve 14:45 na zastávce tram. č. 12, 20, 22 
„Malostranské náměstí“ (ve směru na Újezd). 
Cena 100/70 Kč. Milada Racková

19. 11. / čt 
SALÓNY LÁSKY PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ ČTVRTI. 
Vydáme se na místa židovské Prahy, kde se 
scházela nejvznešenější elitní pražská smetán-
ka, ale i pražští hejsci a jejich děvčata. Dovíte 
se, kde byla nejpustší špeluňka Dennice i luxus-
ní nevěstinec U Friedmannů, která ulice byla 
Hampejská, a jakou specialitu nabízel salón 
Aaron. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 17:00 na náměstí 
Curieových 2 před budovou ZŠ Curieových, 
Staré Město. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová

21. 11. / so 
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vy-
braných prostor Národního divadla nás za-
vede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličti-
ně. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vesti-
bulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO A PROSTORY 
KONVENTU. Komentovaná prohlídka jednoho 
z největších kostelů v Praze. Tato původně go-
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tická, později barokně přestavěná stavba dnes 
patří mezi pět pražských bazilik minor. Pokud si-
tuace dovolí, podíváme se také do prostor kon-
ventu minoritského řádu. Začátek akce ve 14:00 
před kostelem v ulici Malá Štupartská. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek 
na kostel 30 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

Z KREJCÁRKU NA VRCH SV. KŘÍŽE. Z místa 
bývalé dělnické kolonie Krejcárek na pražském 
Žižkově se vydáme přes Židovské pece na vrch 
sv. Kříže, kde si připomeneme historii nejbližší-
ho okolí a básníka S. K. Neumanna. Začátek 
akce ve 14:00 na stanici tram. č. 1, 9 „Strážní“ 
(ve směru z centra). Cena 100/70 Kč (%). Ing. 
Bohumil Kocourek

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup ve-
dle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. 
(průvodce PIS – PCT)

22. 11. / ne 
KRÁL VÁCLAV I. A ZALOŽENÍ HAVELSKÉHO 
MĚSTA. Vycházka z cyklu „Děti, poznejte 
Prahu!!!“. Více informací naleznete na konci 
programu! 

ZA ZAJÍMAVOSTMI A MINULOSTÍ STŘEŠOVIC. 
Vycházku zahájíme u Rothmayerovy vily se slav-
nou Sudkovou „kouzelnou zahrádkou“, projdeme 
kolem Janákovy vily pro sochaře Josefa Mařatku, 
kostela sv. Norberta, Sboru církve českobratrské 
od arch. B. Kozáka, vily od manželů Oehlerových. 
Přejdeme poté do starých Střešovic, jejichž idy-
lická atmosféra nás nečekaně překvapí v ulič-
kách s vesnickými domky. Začátek akce ve 
14:00 na zastávce č. X1 „Vojenská nemocnice“ 
(ve směru z centra). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. 
Jarmila Škochová

25. 11. / st 
POTRUBNÍ POŠTA. Jedinečný technický unikát, 
který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout 
na komentované prohlídce v budově hlavní 
pošty. POZOR! – omezený počet účastníků na 
25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! Prosíme zájemce, aby si sebou vzali 

své občanské průkazy (vstup do budovy Hlavní 
pošty). Začátek akce v 16:30 u bočního vchodu 
do budovy hlavní pošty (ulice Politických vězňů, 
Nové Město, Praha 1). Jednotná cena 150 Kč. 
Mgr. Zdeněk Dražil

26. 11. / čt 
STAROMĚSTSKÉ PATNÍKY A DLAŽBA ANEB 
VYCHÁZKA NEJEN PRO PEJSKAŘE. Nejen me-
lancholici sklánějí hlavu k zemi! I my se tentokrát 
nachýlíme, abychom si prohlédli pražskou dlaž-
bu, která mnohými důmyslnými způsoby obtéká 
patníky chránící nároží a vjezdy domů. Dlažba 
a patníky – jak často zůstávají bez povšimnutí 
kolemjdoucích! Začátek akce v 15:30 na nádvoří 
domu Platýz (vchod z ulice Národní třída 416/37). 
Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková

27. 11. / pá 
BARONKA SIDONIE NÁDHERNÁ A JEJÍ VLIV 
NA POEZII KARLA KRAUSE. Během vycházky 
si ukážeme další z míst přednášek jičínského 
rodáka, novináře a spisovatele Karla Krause. Ve 
Velkém sále Městské knihovny na Mariánském 
náměstí vzpomeneme na problematické osla-
vy Goethova výročí v r. 1932. V hlavním sále 
secesní budovy Mozartea, díla architekta Jana 
Kotěry, si poslechneme básně vzešlé z kom-
plikovaného vztahu mezi Krausem a Sidonií 
Nádhernou. Začátek akce v 15:30 před hlav-
ním vchodem do budovy Městské knihovny na 
Mariánském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. 
Lenka Mandová 

28. 11. / so 
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (am-
bity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, kle-
notnice). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vcho-
dem do objektu na Loretánském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jed-
notné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Mgr. 
Bojana Škaroupková

STAROMĚSTSKÝ UNGELT. Vycházka s výkla-
dem o historickém objektu, nacházejícím se mezi 
Týnskou a Štupartskou ulicí na Starém Městě 
pražském. Poznáme zajímavou historii původně 
opevněného kupeckého dvora, který se ve stře-
dověku stal pražským střediskem mezinárodního 
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obchodu. Začátek akce ve 14:00 před koste-
lem Sv. Jakuba v ulici Malá Štupartská. Cena 
100/70 Kč (%). Milada Racková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup ve-
dle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. 
(průvodce PIS – PCT)

29. 11. / ne 
STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historic-
kých sálů Strahovské knihovny premonstrátské-
ho kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, 
Filosofi ckého sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 11:30 před Strahovskou knihov-
nou na Strahovském nádvoří. Cena za komen-
tovanou prohlídku 100/70 Kč + na místě bude 
vybíráno jednotné snížené vstupné do objektu 
100 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte 
s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je ne-
přeberné množství historicky cenných památek. 
Projdeme se po dvou největších náměstích, po-
víme si o mnohých šlechtických palácích, které 
se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového 
světa a neopomeneme ani na církevní řády, 
které zde sídlí. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

PODZIMNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH 
HŘBITOVECH. Navštivte s námi největší praž-
ské pohřebiště a spatřete místa odpočinku vý-
znamných osobností českého národního života. 
Navštívíme hrob V. Menšíka, S. Beneše, K. Světlé, 
R. Hrušínského, V + W, Herberta Masaryka 
a dalších. Začátek akce ve 14:00 před hlavní 
bránou na hřbitov v ulici Vinohradská (nejbližší 
spoj zastávka tram. č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské 
hřbitovy“). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

30. 11. / po 
OPERNÍ DIVA JARMILA NOVOTNÁ – 
PŘEDNÁŠKA. Zveme Vás na přednášku vě-
novanou slavné české operní pěvkyni Jarmile 

Novotné, kde si připomeneme její nevšední život. 
Povídat si budeme o jejích slavných angažmá, 
sňatku s Jiřím Daubkem i jejím působení ve ve-
řejném životě či přátelství s Janem Masarykem. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). 
Marie Hátleová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY 
PRO DĚTI V LISTOPADU 2015

8. 11. / ne 
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vy-
braných prostor Národního divadla. Na děti 
čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo 
vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí 
například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své 
vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny 
dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. (průvodce PIS – PCT)

14. 11. / so 
OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM 
MUŽŮM. Vydejte se s námi poznávat znamení 
Starého Města pražského! Ukážeme si domy, 
které se honosí znameními veselými i tajemnými. 
Poznáme, jak rozmanitý je svět domovních zna-
mení, a že v něm nenajdeme pouze zástupce 
z říše zvířat. Neopomene ani na legendy, které 
se k jednotlivým místům váží. POZOR! Omezený 
počet účastníků na 2×30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). 
Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

22. 11. / ne 
KRÁL VÁCLAV I. A ZALOŽENÍ HAVELSKÉHO 
MĚSTA. Vycházka z cyklu „Děti, poznej-
te Prahu!!!“ Vydejte se s námi poznávat kout 
Prahy, kterému se kdysi říkalo „Město u kostela 
sv. Havla“. Vyprávět si budeme o středověkém 
způsobu života ve městě, králi Václavu I. i min-
cmistru Eberhardovi, který byl úkolem vybudovat 
toto „město ve městě“ pověřen. Navštívíme dříve 
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farní kostel sv. Havla a ukážeme si, kde se na-
chází kostel sv. Martina ve zdi a proč se mu tak 
dodnes říká. POZOR! Omezený počet účastníků 
na 2×30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do 
kostela sv. Havla z ulice Havelská, Staré Město. 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
vstupné do kostela sv. Havla dospělí 40Kč/za 
osobu, děti zdarma. (průvodci PIS – PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 
účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo 
neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se 
vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné 
do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstup-
né je poskytováno dětem do 15 let, studen-
tům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům 
s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů 
PIS – PCT a průvodcům PIS – PCT. Zaplacené vstupné 
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě 
zrušení akce pořadatelem (Pražská informační 
služba – Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla 
vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spo-
jení 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 turistic-
kých informačních centrech PIS – PCT a v re-
cepci PIS – PCT (Arbesovo nám. 4, pouze Po–Čt).

ON–LINE PŘEDPRODEJ VYCHÁZEK 
na http://eshop.prague.eu

PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
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.

Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den 
v TIC v 18:00 předchozího dne a v případě víken-
dových akcí v pátek v 18:00, v e-shopu končí den 
před konáním akce. Nadále zůstává možnost do-
koupit si vstupenky na místě konání akce, pokud 
není uvedeno v programu jinak.

VYPRODANÉ AKCE jsou avizovány 
na www.prazskevychazky.cz

VŽDY 25. DNE V MĚSÍCI zahajujeme 
předprodej vstupenek na následující měsíc.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE 
NA WWW.PRAZSKEVYCHAZKY.CZ

DOTAZY rádi zodpovíme na e–mailové 
adrese: vlastiveda@prague.eu
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU: 
facebook.com/praguecitytourism
NAJDETE NÁS NA: 
Arbesově náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00
V TĚCHTO DNECH: 
úterý 13:00–16:00, středa 9:00–12:00
čtvrtek 9:00–12:00, tel.: 221 714 161, 221 714 714

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Příští program bude k dostání od 25. listopa-
du 2015 v turistických informačních centrech 
PIS – PCT (viz níže), v sídle PIS – PCT 
(Arbesovo nám. 70/4/Praha 5/150 00) a na 
všech pobočkách Městské knihovny v Praze.

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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Provoz ukončen k 1. 11. 2015

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
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 – Ruzyně) 
denně 9:00–19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 – Ruzyně) 
denně 8:00–20:00

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

NOVINKY

ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE VYCHÁZEK 
Zahájení předprodeje vycházek Pražské vlas-
tivědy je stanoveno vždy na 25. den v měsíci. 
Hodina začátku předprodeje je nyní sjednocena 
pro eshop i kamenný předprodej na 9h dopole-
dne. Nejbližší předprodej začíná 25. října v 9:00. 
U Turistických informačních center PIS - PCT 
sledujte prosím jejich otevírací dobu.

UKONČENÍ PROVOZU TIC MMV
Turistické informační centrum Malostranská mos-
tecká věž ukončuje provoz k 1. 11. 2015. Na jaře 
se již nebude otevírat. V příštím roce posílíme 
provoz na vytížených TIC.

UŽIJTE SI PRAHU JAKO VE FILMU 
S VÝHODNOU JÍZDENKOU!
PIS – PCT připravila na měsíc listopad speciál-
ní akci, která zve za poznáním fi lmové historie 
i zábavou. Užijte si Prahu, jak ji ještě nezná-
te, využijte skvělé slevy na vstupy a přijeďte 
vlakem na výhodnou jízdenku Českých drah 
VLAK+ Film v Praze.
Veškeré informace a slevové kupóny naleznete 
v letáku, který si můžete vyzvednout na turis-
tických informačních centrech PIS – PCT, vy-
tisknout z webu www.fi lmvpraze.cz nebo si jej 
vyzvedněte rovněž přímo v pokladnách Muzea 
Karla Zemana, Barrandov Studia, Segway 
Experience, Prague Boats nebo Musée Grévin. 
V rámci kampaně vydala PIS – PCT také no-
vého miniprůvodce pražskými fi lmovými zážitky 
– Film v Praze. Brožuru si můžete vyzvednout 
na stejných místech jako leták ke kampani, oba 
materiály budou k dispozici od 19. 10. 2015.
Více informací na www.fi lmvpraze.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
MINISTERSTVU DOPRAVY 
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří 
v budově Ministerstva dopravy, který je pořádán 
ve spolupráci s Pražskou informační službou 
– Prague City Tourism dne 17. listopadu 2015 
od 10:00. Poslední zájemci budou do budovy 
vpuštěni v 16:00. 

Užijte si Prahu jako ve fi lmu!
METROPOLE LETOS V LISTOPADU LÁKÁ NA 
FILMOVÉ ZÁŽITKY – A TO NEJEN V KINĚ!

Pronikněte do tajů fi lmových triků v Muzeu Karla 
Zemana, nasajte autentickou atmosféru fi lmo-
vých ateliérů Barrandov Studio, vydejte se lodí 
či na Segwayi do míst slavných fi lmových scén 
a zapózujte si s největšími českými i světovými 
hvězdami v Musée Grévin – za tím vším můžete 
přijet vlakem na výhodnou jízdenku Českých 
drah VLAK+ Film v Praze.

Zažijte atmosféru trikového fi lmu v interak-
tivním Muzeu Karla Zemana
Expozice představuje celoživotní dílo geniálního 
tvůrce Karla Zemana a jeho nedigitální fi lmové 

M
us

ée
 G

ré
vi
n 

©
 F

o
to

: 
C
hr

is
to

p
he

 R
ec

o
ur

a



pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism  19

triky, jimiž proslavil českou animovanou i hranou 
kinematografi i 20. století. Muzeum vyniká svým 
hravým přístupem k návštěvníkům – focení a fi l-
mování není zakázáno, dokonce je doporučeno! 

Nahlédněte do největšího fi lmového 
studia v ČR
Barrandov Studio otevřelo nový výstavní prostor 
Filmpoint. Vedle komponované stálé expozice 
o historii ateliérů, oscarovém Amadeovi a české 
pohádce Tři oříšky pro Popelku se zde momen-
tálně koná výstava k fi lmu Sedmero krkavců. 
Ocitnete se uprostřed fi lmových dekorací a pro-
hlédnete si originální kostýmy a rekvizity.

Vydejte se lodí nebo na Segwayi po stopách 
hvězd stříbrného plátna
Plavba stylovou lodí vás vezme na místa, kde 
se natáčely známé fi lmy a poznáte tak krásu 
fi lmové Prahy z vodní hladiny. Na elektrické dvoj-
kolce Segway navštívíte více než 20 lokací na 
Malé Straně a Hradčanech, které učarovaly ne-
jednomu českému a zahraničnímu fi lmaři. Místa 
navíc ihned porovnáte s konkrétními fi lmovými 
scénami, které se na nich natáčely.

Setkejte se tváří v tvář s fi lmovými hvězdami 
v Musée Grévin
Poznejte jedinečnou interaktivní výstavu v muzeu 
voskových fi gurín. Na ploše 3000 m2 se můžete 
potkat s cca 80 voskovými osobnostmi z his-
torie, politiky, sportu i showbyznysu. Zapózujte 
si s Milošem Formanem, Georgem Clooneym, 
Angelinou Jolie nebo Bradem Pittem. 

Cestujte s výhodnou jízdenkou Českých drah 
VLAK+ Film v Praze
Pokud nejste z Prahy, využijte výhodnou jízdenku 
VLAK+ od Českých drah a získejte slevu 25 % 
na zpáteční jízdné z kteréhokoliv místa v ČR. Při 
koupi jízdenky je třeba požádat o slevu VLAK+ 
Film v Praze. Aby vám jízdenka platila i pro zpá-
teční cestu, musíte si ji nechat označit razítkem 
VLAK+ v pokladně některého z navštívených ob-
jektů. Jízdenka je platná 5 dní a lze ji zakoupit na 
kterékoliv pokladně ČD nebo u průvodčího ve vlaku. 

Začtěte se do nové brožurky Film v Praze 
a vyzkoušejte fi lmové trasy
Nového miniprůvodce pražskými fi lmovými zá-
žitky vydala Pražská informační služba – Prague 
City Tourism. Najdete v ní mimo jiné přehled nej-
zajímavějších fi lmových míst a akcí v metropoli; 
na místa, kde se natáčely ikonické fi lmové scény, 
vás zavedou tři speciální fi lmové trasy s mapou. 

Praktické informace
K získání slev vám postačí leták se speciálními 
kupony, který si stejně jako brožuru Film v Praze 
můžete vyzvednout na turistických informač-
ních centrech PIS – PCT, vytisknout z webu 
www.fi lmvpraze.cz nebo vyžádat přímo na po-
kladnách v Muzeu Karla Zemana, v Barrandov 
Studio, v Segway Experience, v Prague Boats 
nebo v Musée Grévin. 
Více informací o kampani i aktuality z pražského 
fi lmového dění najdete na www.fi lmvpraze.cz.

M
uz

eu
m
 K

a
rla

 Z
em

a
na

 ©
 F

o
to

 L
ib
o
r 
Sv

á
če

k

Lo
ď
 E

le
kt
ro

ne
m
o
 ©

 P
ra

g
ue

 B
o
a
ts


