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Milí čtenáři, 
skoro se mi chce zvolat, že „svět se zbláznil“. 
Jenže události, která nás dnes tak šokují 
a zasahují, se v podstatě i v mnohem větším 
měřítku děly a budou dít, co byl, je a bude 

člověk člověkem. Mnozí z nás se snaží tyto negativní jevy 
vytěsňovat ze svých životů, ale jen do okamžiku, dokud se nás 
to ovšem přímo osobně nedotkne.  Kde však stále hledat novou 
naději a radost? Co třeba v kultuře?
  Myslím, že příjemné setkání se odehraje 22. prosince na Žofíně. 
V rámci festivalu Svátky hudby proběhne koncert s Václavem 

Hudečkem, Gabrielou Beňačkovou, Kühnovým dětským sborem 
a jejich hosty. 
  Pokochat krásou se můžete na unikátní výstavě děl italského 
renesančního umělce Tiziana Vecellia, která se koná až do března 
příštího roku v Císařské konírně na Pražském hradě. 
  S dětmi se můžete vydat na Mikuláše do Staré čistírny v Bu-
benči, kde bude 5. a 6. prosince probíhat celodenní program 
s prohlídkami, anděly a čerty, opravdovým peklem a živými kapry. 
Rozptýlí se určitě i rodiče.
  Na závěr bych vám ráda popřála klidné vánoční svátky a hodně 
štěstí v novém roce.     Alice Braborcová, odpovědná redaktorka



Generální partner

Poslední aristokratka
Evzen Bocek Arnošt Goldflamˇ ˇ

Anna Polívková, Jan Hrušínský,
Miluše Šplechtová a další
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PRŮKOPNÍK A VIZIONÁŘ (145 LET)

> Adolf Loos, český architekt, teoretik a designér, se narodil 
10. 12. 1870 v rodině brněnského kamenosochaře. Představitel 
purismu a funkcionalismu svým traktátem „Ornament a zločin“ 
výrazně posunul estetické vnímání architektury.
> Po předčasné smrti otce (1879) neměl jednoduché dětství. 
Vystřídal několik gymnázií a maturitu složil až na Královské 
a císařské technické koleji v Liberci. Po dvouleté vojenské službě 
v rakousko-uherské armádě pokračoval ve studiích na Vysoké tech-
nické škole v Drážďanech. Tam se však místo učení spíše oddával 
návštěvám nevěstinců, kde se nakazil příjicí. Matka ho roku 1893 
vydědila, a tak se vydal na zkušenou do Ameriky, která jej zaujala 

svými industriálními budovami a jednoduchostí životního stylu. Po 
třech letech se vrátil do Vídně, kde se stal jednou z nejvlivnějších 
osobností v uměleckých kruzích. Díky průkopnickým komentářům 
v tisku si získal větší slávu než svými stavbami. V roce 1897 založil 
vlastní ateliér a jeho první zakázkou byl obchodní dům Goldman 
a Salatsch, který svou strohostí vzbudil v převážně secesní Vídni 
pobouření. Roku 1922 byl jmenován hlavním architektem pro 
vídeňské obytné projekty a navrhl dřevěné sídliště Lanz. Na svou 
pozici však brzy rezignoval a odjel do Francie, kde byl nadšeně přijat 
a navrhl své nejznámější budovy. Během 1. světové války rozvinul 
tzv. Raumplan, na jehož principu navrhl i Müllerovu vilu v Praze 
nebo vilu básníka Tristana Tzary v Paříži. Doma dále zrealizoval např. 
Bauerovu vilu v Hrušovanech u Brna nebo bytové interiéry v Plzni. 
Následkem dlouhodobé choroby umírá ve věku 63 let v sanatoriu 
v Kalksburgu u Vídně.

> Alice Braborcová
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CESTOVATEL HANZELKA (95 LET)

> Na Štědrý den roku 1920 se v domě na kopci Kotouč u Štram-
berka narodil český spisovatel, cestovatel a publicista Jiří 
Hanzelka. Je neodmyslitelně spjat s Miroslavem Zikmundem, se 
kterým absolvoval průkopnické cesty do Afriky a Jižní Ameriky.
> Cestování mu bylo vlastní již od dětství. Ve třech letech se s rodinou 
stěhoval do Kopřivnice, kde Jiřího otec pracoval v automobilce Tatra, 
poté do Bratislavy a nakonec do Prahy. Tady vystudoval obchodní 
akademii a v roce 1938 začal chodit na Vysokou obchodní školu, 
kterou však po zavření školy nacisty mohl dokončit až v roce 1946. 
V letech 1947 až 1950 podnikl společně se Zikmundem cestu do 
Afriky a Jižní Ameriky. Celou tuto výpravu absolvovali ve voze značky 

Tatra 87. Za několik let podnikl svoji druhou cestu a při té projeli 
dvěma vozy Tatra 805 celou Asii včetně Sovětského svazu a Oceánii. 
Z obou cest shromáždili velké množství dokumentárního materiálu, 
napsali mnoho knih, natočili 151 filmů. V roce 1968 se Jiří Hanzelka 

aktivně účastnil protestních akcí na podporu Pražského jara a od 
roku 1969 mu bylo zakázáno publikovat a účastnit se veřejného 
života. Po podpisu Charty 77 byl nucen vykonávat podřadnou práci 
u podniku Sady, lesy, zahradnictví. V roce 1995 věnoval spolu 
s Miroslavem Zikmundem svůj rozsáhlý archiv a sbírky zlínskému 
muzeu. Zemřel 15. února 2003 na plicní embolii.

–alba–

Tatra 87, zleva Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund
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PŘEDCHŮDCE OMBUDSMANA (1700 LET)

> Bojovat proti nepravostem celého světa, zastávat se slabých, 
obdarovávat chudé, vést zbožný a příkladný život, bránit 
křesťanství proti pohanům, to je na jednoho práce až dost. 

A když vás ještě 
kvůli tomu mučí?
> Vše výše uve-
dené činil Mikuláš 
nejen ve funkci bis-
kupa a díky jeho 
charisma se jeho 
obliba a kult osob-
nosti rozvinul od 
řecké církve přes 
všechny slovanské 
země a drží se 
po mnohá staletí 
dodnes. Oficiálně 
nebyl nikdy prohlá-
šen svatým, přesto 
je pravděpodobně 
druhou nejuct í -
vanější církevní 
osobností. Dnes je 

6. prosinec (den úmrtí sv. Mikuláše v roce 345) „přípravným“ svát-
kem na Vánoce, kdy Mikuláš obdarovává děti a čerti straší ty zlobivé.

–Babok–

PACHATEL NEZNÁMÝ (915 LET)

> Břetislav II., český kníže z rodu Přemyslovců, nejstarší syn 
knížete a krále Vratislava II. a Adléty Uherské, byl 20. pro-
since roku 1100 smrtelně zraněn v lesích u Zbečna. Dva 
dny nato kníže 
umírá. Dodnes 
nebyl jeho vrah 
odhalen. 
Kosmas kupří-
kladu za jeho 
vrahy činí zod-
povědné Vršov-
ce. Ale kdo ví? 
K a ž d o p á d n ě 
Břetislav za své-
ho krátkého pa-
nování v letech 
1 0 9 2 – 11 0 0 
stačil zakázat 
pohanské zvyky, všechny kouzelníky a čaroděje vypověděl ze země 
a uvedl benediktinské řeholníky z Břevnova na Sázavský klášter. 
Po jeho smrti byl na knížecí stolec povolán Břetislavův mladší 
nevlastní bratr Bořivoj II., který panoval do roku 1107.

> Lucie Sládková
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KAM NA VÝLET S IVETOU TOUŠLOVOU

> Iveta Toušlová se narodila 2. srpna 1968 ve Vimperku. Po 
studiu češtiny a literatury na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity pracovala nějaký čas v zahraničí. Po návratu nastou-
pila jako redaktorka Jihočeských listů (deníky Bohemia). Později 
přešla do jihočeského Rádia Faktor a v roce 1994 se stala 
krajskou zpravodajkou České televize. Moderovala také ranní 
vysílání Studia 6 a v letech 1999–2012 hlavní zpravodajskou 
relaci Události. Je autorkou a moderátorkou Toulavé kamery. 
Na svém kontě má i další úspěšné televizní cykly – 13. komnata, 
Toulavá kamera ochutnává Česko, Toulavá kamera ochutnává 
Slovensko, Toulavá kamera vychutnává Česko, Rub a líc a Gejzír. 
Je spoluautorkou knih Toulavá kamera, které přinášejí tipy 
z oblíbeného televizního magazínu. 

Kam byste pozvala naše čtenáře?
> Nedávno jsme měli v Toulavé kameře velice zajímavou reportáž 
z Jindřichova Hradce. Ani já, Jihočeška, jsem nevěděla, že tam 
mají kostel s tajemnými středověkými freskami. Dodnes se nikomu 
nepodařilo vypátrat, kdo je jejich autorem a proč vznikly. Jsou na nich 
prapodivné bytosti, různé stvůry i zvláštní zvířata. Neobvyklá je rovněž 
další výzdoba svatostánku. Některé malby připomínají vzorce DNA.

> Když už jsem zmínila Jindřichův Hradec, tak tam stojí za návštěvu 
i dílna, v níž vyrábějí tapisérie. Má dlouhou tradici, založila ji už před 
víc než sto lety textilní a průmyslová výtvarnice Marie Teinitzerová. 
A proslavila ji daleko za hranicemi naší země. A do třetice, jen kousek 
od Jindřichova Hradce, v Děbolíně, jsme objevili malou keramickou 
dílnu, jejíž majitelka Romana Hulíková vyrábí třeba krásné formy na bá-
bovky a navíc pořádá kurzy pro zájemce o práci na hrnčířském kruhu. 
> Děkuji za zajímavou pozvánku na výlet pro naše čtenáře.

> Marcela Kohoutová

https://cs.wikipedia.org/wiki/2._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1968
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vimperk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%A1_univerzita_v_%C4%8Cesk%C3%BDch_Bud%C4%9Bjovic%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%A1_univerzita_v_%C4%8Cesk%C3%BDch_Bud%C4%9Bjovic%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiho%C4%8Desk%C3%A9_listy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hitr%C3%A1dio_Faktor
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PROSINEC 1330 (685 LET)
Tažení krále Jana Lucemburského do severní Itálie, kde se 
v letech 1330–1333 snažil vytvořit tzv. lucemburskou signorii. 
Měl v držení několik italských měst jako říšskou zástavu, svůj 
opěrný bod měl v Tridentu. Získal též podporu mantovského 
finančnického rodu Gonzaga.

2. PROSINEC 1930 (85 LET)
Proběhla premiéra prvního ryze českého zvukového filmu 
Fidlovačka v režii Svatopluka Innemanna. Hráli v něm tehdejší 
herecké hvězdy jako Antonie Nedošínská, Jindřich Plachta nebo 
Eman Fiala. Natáčení trvalo celkem 10 dní. Slavnostní premiéry 
se zúčastnil i prezident Masaryk.

4. PROSINEC 1970 (45 LET)
Spadl „král smrků“ v Boubínském pralese. Přibližně 440letý 
smrk ztepilý (Picea abies) stál v 1000 m n. m., obvod kmene 
měl 508 cm. Ke stáří byl napaden hnilobou, v roce 1969 
uschnul a rok poté se při vichřici zřítil. Jeho pozůstatky lze 
vidět na naučné stezce. Roste též několik desítek jeho klonů.

5. PROSINEC 1880 (135 LET)
Založena Ústřední matice školská jako společnost pro organizo-
vání a řízení českého školství v rámci monarchie. Úkolem matice 
bylo především zakládání a udržování obecných, měšťanských, 
odborných a středních škol s češtinou jako vyučovacím jazykem 
v národnostně smíšených, převážně pohraničních oblastech. 

5. PROSINEC 1835 (180 LET)
Před 180 let se narodil český podnikatel Anton Schobloch. 
S prvními podnikatelskými aktivitami začal v Německu. Později 
působil v pražském velkoobchodě J. R. von Reidelsteina. Stal se 
ředitelem podniku Johanna Davida Starcka a firmu převedl na 
akciovou společnost pod názvem Dolové a průmyslové závody.

8. PROSINEC 1870 (145 LET)
František Palacký a jeho hlavní spolupracovník František 
Ladislav Rieger v čele skupiny českých politiku předali říšské-
mu kancléři Beustovi protest proti národnostnímu útlaku 
v Rakousku–Uhersku. Ve spise žádali přeměnu monarchie 
ve svobodnou federaci rovnoprávných národů.

11. PROSINEC 1905 (110 LET)
Narodila se Hermína Týrlová († 3. května 1993), scenáristka 
a animátorka, která byla zakladatelskou osobností českého 
animovaného filmu. Pro své filmy si sama volila náměty i psala 
scénáře. Hledala stále nové metody a nezastavila se před 
sebetěžším animátorským úkolem. Její tvorba byla oceněna 
řadou zahraničních cen. 

14. PROSINEC 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. 

SKLADATEL A HOROLEZEC (145 LET)

> „Na otázku, čím bych si přál býti, kdybych se znovu narodil, 
odpověděl bych bez váhání: hudebním skladatelem.“ Tak 
začínají paměti Vítězslava Nováka (5. 12. 1870 Kamenice nad 
Lipou – 18. 7. 1949 Skuteč), významného českého hudebního 
skladatele, klavíristy, ale také milovníka přírody a horolezce. 

> Pokřtěn byl na přání 
otce jako Viktor, v do-
spělosti se přiklonil 
k české formě tohoto 
jména Vítězslav. V dět-
ství byl často nemocen. 
Kromě psotníku, nešto-
vic a spály onemocněl 
i nebezpečným záně-
tem mozkových blan. 
Dokonce ani jeho první 
kontakt s matčiným 
klavírem se neobešel 
bez újmy na zdraví. 
Jako malý na něj byl 
vysazen s hračkami, ale 
zřítil se a zlomil si ruku. 

Brzy nato se ale již projevil jeho hudební talent. Ten ho přivedl na 
Pražskou konzervatoř, kde studoval pod vedením Antonína Dvořáka. 
Jako inspirace při komponování mu vždy sloužilo jeho zalíbení 
v přírodě a lidovém umění. Inspirován moravským a slovenským 
folklorem vnesl Novák do české hudby svět východní lidové hudby. 

Jedna z nejlepších skladeb české klavírní literatury vůbec je No-
vákova Sonáta eroica, v níž vzdává hold slovenskému lidu tím, že 
se hlásí k jánošíkovské tradici. Ohromující krásu slovenských hor 
zachytil v hudební básni V Tatrách.

–js–
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Busta Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou
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TROCHU SMUTNÝ KLAUN (95 LET)

> „Dobrý večer, děti! Dovolíte, jsem Hajaja...“ ozývalo se 
z rádií nezaměnitelným hlasem Vlastimila Brodského. Skřítek 
tak ukládal k spánku den co den celé generace dětí. Jeden 
z nejslavnějších herců „zlaté gardy“, kamarády a kolegy zvaný 
Bróďa, se narodil 15. prosince 1920 v Hrušově nad Odrou.
> Otec byl pojišťovací úředník a maminka ve volných chvílích ochot-
ničila. V roce 1934 se rodina přestěhovala do Prahy a gymnazista 
Brodský nastoupil na Hereckou školu E. F. Buriana. Po několika 

angažmá nakonec zakotvil 
ve Vinohradském divadle, 
kterému zůstal věrný té-
měř 40 let. Vlastimil byl 
typickým zástupcem tra-
gikomického herce. Měl 
velký smysl pro humor, 
třebaže jeho role byly 
často spíš melancholické. 
Vždy dokázal svým po-
stavám vtisknout poetiku 
či lidskost. Nejednou se 
představil jako plachý za-
sněný antihrdina se sklony 
k sebeironii. Na první 
pohled působil nesměle, 
plaše, jako z jiného světa. 
Velkých filmových rolí se 
mu dostalo ve filmu Ostře 

sledované vlaky, Bílá paní, Světáci, Jakub lhář. Za postavu alkoholika 
Fendrycha v inscenaci Tažní ptáci získal v Monte Carlu Zlatou nymfu. 
Se stříbrným plátnem se rozloučil rolí bonvivána a věčného snílka 

Františka Hány ve filmu Babí léto (2001). Podzim života trávil na 
své chalupě ve Slunečné na Českolipsku, kde mu dělal společnost 
jeho milovaný jezevčík Hugo. Zemřel 20. dubna 2002 a pohřben 
byl po boku rodičů na hřbitově ve Slunečné. 

> Marcela Kohoutová
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Se Stellou Zázvorkovou ve filmu Babí léto (2001)

Vlastimil Brodský na portrétu z roku 1986

15. PROSINEC 1230 (785 LET)
Ve věku 75 let zemřel král Přemysl Otakar I., zřejmě nejdéle 
žijící přemyslovský panovník. Původně byl pohřben v bazilice sv. 
Víta, dnes je jeho tělo uloženo v opukové tumbě z dílny Petra 
Parléře ve svatovítské katedrále. Vládl 33 let a jeho nástupcem 
se stal syn Václav I.

18. PROSINEC 1815 (200 LET)
Připomeňme si narození Jana Bělského (1815–1880), českého 
architekta a stavitele. Provedl řadu předních staveb v Praze, 
např. Staroměstské mlýny, kostel svatého Cyrila a Metoděje 
v Karlíně, Španělskou synagogu či Rudolfinum. Také restauroval 
císařské zámky Ploskovice a Zákupy pro císaře Ferdinanda I. 
po jeho abdikaci.

18. PROSINEC 1930 (85 LET)
Proběhla volba Edvarda Beneše (1935–1938) prezidentem 
republiky. Po rozhodnutí slovenských luďáků volit Beneše 
stáhl den před volbami protikandidát pravice B. Němec svou 
kandidaturu. Nová vláda tzv. široké koalice byla až na dvě změny 
totožná s předchozím kabinetem.

19. PROSINEC 1920 (95 LET)
Narodil se herec Ota Sklenčka († 10. října 1993). Působil také 
jako pedagog na pražské DAMU. Za manželku měl herečku Ninu 
Popelíkovou. Z jeho televizních rolí se určitě nedá zapomenout 
na inscenaci Nezralé maliny nebo na roli plánického faráře 
v seriálu Třicet případů majora Zemana. 

21. PROSINEC 1920 (95 LET)
Ve Vysokém na Jizerou se narodila Olga Šilhánová, česká 
sportovní gymnastka a olympijská vítězka. V roce 1948 na 
olympijských hrách v Londýně byla členkou vítězného družstva 
žen. Zemřela 27. srpna 1986 v Praze.

23. PROSINEC 1620 (395 LET)
Fridrich Falcký, který po bitvě na Bílé hoře ztratil České 
království a postupně i veškerý zbytek svých lén (Slezsko, 
Moravu i obě Falce) a musel opustit Pražský hrad a odjet do 
Vratislavi, byl nucen prchnout i ze Slezska a odebrat se do 
Haagu. Stalo se tak jeden rok po jeho korunovaci. Nakonec 
byl uvržen do říšské klatby. 

28. PROSINEC 1895 (120 LET)
Toho dne bratři Auguste a Louis Lumiérové poprvé veřejně 
představili své filmy v pařížském Grand Café. Historické před-
stavení bylo zahájeno promítáním jejich úplně prvního pouze 
pětačtyřicetisekundového filmu Sortie de l‘usine Lumière à 
Lyon (Dělníci odcházející z Lumièrovy továrny), který natočil 
v roce 1894 Léon Bouly. 

KONEC PROSINCE 1420 (595 LET)
Aby omezili vliv krále Zikmunda, nabídli husité českou korunu 
polskému králi Vladislavu II. Jagellonskému. Zikmund požádal 
o pomoc při potlačení husitů delegaci tzv. šestiměstí v Horní 
Lužici (Budyšín, Zhořelec, Žitava, Kamjenc, Lubij a Lubaň), 
současně vydal příkaz k opevnění těchto měst.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Salon_indien_du_Grand_Caf%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sortie_de_l%27usine_Lumi%C3%A8re_%C3%A0_Lyon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sortie_de_l%27usine_Lumi%C3%A8re_%C3%A0_Lyon
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9on_Bouly&action=edit&redlink=1
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RUDOLF HRUŠÍNSKÝ V OBRAZECH 
VŠEDNÍCH I NEVŠEDNÍCH

> Divadlo Na Jezerce otevřelo unikátní výstavu z cyklu „Paměť 
divadla a filmu“, která připomíná nedožité 95. narozeniny velkého 
českého herce Rudolfa Hrušínského. Na Jezerce jsou k vidění jak jeho 
fotografie z divadla a natáčení, tak i dosud nepublikované momentky 
z rodinného archivu. Zdarma potěší všechny návštěvníky divadla jako 
bonus k představení až do konce září 2016. Vernisáž výstavy fotografií 
otevřel režisér Jiří Menzel, v jehož filmech Rudolf Hrušínský často hrál 
(Rozmarné léto, Postřižny aj.). A prozradil, že na Jezerce není náhodou. 
Příští rok se tam Menzel poprvé usadí za režisérský pult a nazkouší 
novou komedii a obohatí repertoár nuselské scény. 

> „Sezónu jsme zahájili zkoušením Goldflamovy dramatizace best-
selleru Evžena Bočka Poslední aristokratka s Annou Polívkovou 
v hlavní roli. Premiéra bude 7. prosince. Na jaře uvedeme další 
novinku na českých jevištích, kanadskou hru Shylock s Milanem 
Kňažkem“, přiblížil nejbližší plány principál DNJ Jan Hrušínský.
> „Několikrát jsem viděl Aničku hrát, myslím, že má po tatínkovi 
Bolkovi určitou bezprostřednost, schopnost svižné reakce, autenti-
citu, umí pointovat a patrně i improvizovat,“ říká o Anně Polívkové 
Arnošt Goldflam, který na Jezerce nastudoval úspěšné tituly Darda 
a Komedianti. Dodává, že při dramatizaci románové předlohy ho 
zaujaly hlavně pěkně napsané postavy a autorův ironický humor. 
V dalších rolích Poslední aristokratky se představí Jan Hrušínský, 
Miluše Šplechtová, Petr Pelzer, Martin Sitta, Denisa Pfauserová, 
Jitka Sedláčková, Kristýna Hrušínská, Libor Hruška a Michal Kern. 
Premiéra se v Divadle Na Jezerce plánuje 7. prosince 2015.  
> Více na www.divadlonajezerce.cz

VÝSTAVA SEDMDESÁT LET STUDIA BRATŘI 
V TRIKU

> Unikátní výstava představí od 25. listopadu až do konce roku 
návštěvníkům v reprezentativních prostorách Strahovského kláštera 
něco málo z bohaté historie a produkce studia Bratři v triku, 
nejúspěšnějšího českého studia kresleného filmu. Snímky Bratří 
v triku provázejí od 2. poloviny 40. let 20. století generace českých 

diváků od dětství až po dospělost. 
Navzdory době, která uplynula od 
jejich dokončení, dodnes šíří slávu 
české kultury i v zahraničí. 
> „Tvorbu studia Bratři v triku 
považujeme za kulturní bohatství. 
Podle našeho názoru je v sou-
časné době v České republice 
neprávem opomíjena,“ říkají au-
torky výstavy Jana Sommerová 
a Maria Axamitová a dodávají: 
„Už od svého vzniku v roce 

1945 spolupracovaly se studiem špičky osobností české kultury 
a umění. Mezi nejznámější patří Jiří Trnka, Eduard Hofman, Zdeněk 
Miler, Zdeněk Smetana, Stanislav Látal, Jiří Brdečka, postupně se 
přidávali Adolf Born, Jiří Šalamoun, Václav Mergl, Petr Poš, Pavel 
Koutský, Vratislav Hlavatý a Michaela Pavlátová. Rádi bychom nejen 
tyto osobnosti a jejich tvorbu představili prostřednictvím originálních 
ultrafánů, scénářů, výtvarných návrhů, modelů, plakátů a fotografií 
ze studia. Většinu z vystavených exponátů nám zapůjčili sami autoři 
nebo jejich dědicové. Některé exponáty bude moci veřejnost spatřit 
vůbec poprvé. Nesmírně si ceníme, že se nám je podařilo získat.“

> Výstava je určena všem návštěvníkům bez rozdílu věku. Tedy nejen 
dětem, ale i dospělým. Snaží se přiblížit alespoň část z neuvěřitelného 
objemu produkce i široké škály témat, žánrů, uměleckých rukopisů, 
ale i osobitého humoru studia Bratři v triku. Návštěvníci budou moci 
i trochu nahlédnout do jejich tvůrčí dílny.
> „Na nápad uspořádat výstavu k letošnímu kulatému jubileu studia 
Bratři v triku jsme přišly během spolupráce na výstavě Večerníček 
slaví 50 let. Kde jsem se poprvé setkala s výtvarnicí Marii Axamito-
vou, která dlouhá léta pracovala na kreslených filmech a seriálech 
právě ve studiu Bratři v triku. Tehdy jsme se rozhodly pokusit se tuto 
srdcovou záležitost zrealizovat,“ dodává autorka výstavy ,,Večerníček 
slaví 50“ Jana Sommerová.
> Více na www.bratrivtriku70.cz

Anna Polívková, Jan Hrušínský a Miluše Šplechtová, foto © Ivan Kahun

Film Stvoření světa od režiséra Eduarda Hofmana, foto © CinemArt
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NA MISKÁCH VAH S JANEM VLASÁKEM  
A VASILEM FRIDRICHEM

> S herci Janem Vlasákem a Vasilem Fridrichem jsme se sešli 
uprostřed zkoušení nové inscenace Na miskách vah, v níž 
ztvární ústřední dvojici: slavného německého dirigenta Wilhelma 
Furtwänglera a amerického vyšetřovatele majora Steva Arnolda. 
Hra samotná klade spoustu otázek a ukazuje, jak lze vnímat 
politickou situaci jinak zevnitř a zvenčí systému. A jak je někdy 
obtížné nepodlehnout předsudkům.

Dirigent Wilhelm Furtwängler, vyšetřovaný v rámci denacifi-
kačního procesu, se nám může jevit jako jednoznačně kladná 
postava, zatímco major Arnold působí svou arogancí na první 
pohled nesympaticky. Když jsem o tom uvažovala, i Furtwängler 
v sobě jistou aroganci má, byť jiného druhu.
Jan Vlasák: Je to arogance vzdělaného, talentovaného umělce, jenž 
věří tomu, že přemůže svým idealismem, svou vírou ďábelský režim, 
o který se zas tak příliš nestará. Ta pýcha, dá-li se to tak říci, nachází 
oporu v jeho úspěších, ocitl se na špici ve svém oboru. Ale je to 
člověk velmi citlivý a neodmítne pomoc nikomu, kdo o ni požádá 
– myslí se tím Židé v nacistickém Německu – takže: komplikovaná 
povaha. Při setkání s americkým vyšetřovatelem dostane takříkajíc 
úder mezi oči, a to ve dvojím smyslu. Jednak hulvátstvím a spros-

totou, s jakou je vyšetřování vedeno, a za druhé tím, že je najednou 
postaven před jiné vidění skutečnosti, nacistické skutečnosti, než 
jak ji byl zvyklý vnímat a prakticky se v ní pohybovat. Myslím, že 
tenkrát to musel být hrozný šok, když byli lidé seznámeni s hrůzami 
fašismu, koncentráky a se vším tím svinstvem. I on se tak ocitá na 
začátku hry v nezáviděníhodné pozici člověka, který je obviňován 
ze spoluúčasti na zločinech. 
Vasil Fridrich: Postava majora Arnolda má v sobě taky velkou porci aro-
gance, která jde ruku v ruce s jistým druhem talentu. Arnold představuje 
cosi, co bychom mohli pojmenovat jako geniální intuitivní psychologie. 
Výjimečná schopnost vést či možná spíše inscenovat rozhovor nebo 
výslech tak, aby dosáhl kýženého výsledku, tj. přiznání vyslýchaného. 
V textu samotném se o jeho osobní historii moc nedovíme. Velmi prav-
děpodobně nemá žádné vzdělání v tomto směru, netušíme, jaké bylo 
jeho působení během války, jestli má ženu, děti… Ovšem ne nadarmo 
dostal za úkol zrovna tento ostře sledovaný případ. Často zmiňuje své 
původní povolání pojišťováka. Odtud ona schopnost přesného odhadu 

lidských charakterů a nejrůznějších typů úhybných manévrů. Mluví 
také o své noční můře, o tom, že viděl Bergen-Belsen dva dny po 
osvobození. A právě tento zážitek je jedním z hlavních motorů, které ho 
ženou v pátrání po důkazech o Furtwänglerově kolaboraci s režimem. 
Je, alespoň převážnou část hry, přesvědčen o tom, že hájí spravedlnost. 
Spravedlnost vítězů. Čímž si také ospravedlňuje některé prostředky, které 
k tomu používá, a ty nejsou vždy úplně sympatické.

Zajímalo by mě, zda to berete jako dokumentární nebo spíše 
modelovou hru, nebo úplně jinak? Je to nabídka dvojího pohle-
du, zevnitř a zvenčí? Nebo jakási obecná diskuze, disputace?
VF: V určitém smyslu je to obrovský střet dvou způsobů myšlení, 
které by se za běžných okolností asi nikdy nesetkaly. Velmi přesně 
to vystihuje plakát k inscenaci, kde jsme sice s Honzou vedle sebe, 
ale přitom je složen ze dvou sólových portrétů. Ty dva způsoby 
myšlení fungují v úplně jiných argumentačních úrovních. O to větší 
náraz pak je, když pod tlakem okolností musí tato dvě zbytnělá 
ega spolu komunikovat. Myslím, že hru nemůžeme my herci vnímat 
jako dokumentární. Takto ji možná může divák sledovat, protože je 
v ní spousta skutečných faktů a historických postav. Pro nás to je 
ryzí a syrový střet dvou nesmiřitelných a nepodobných světů. Dvou 
chlapů, kteří by si za normálních okolností neměli co říct. Teď jsou 
ale postaveni do situace, kdy dochází k nemilosrdné konfrontaci. 
Takže ano, je to jakási disputace, ale v ryze osobní, neobecné rovině.

Vraťme se ještě k postavě Furtwänglera. Ze svědectví vyplývá, 
že na rozdíl od Karajana (Herbert von Karajan, rakouský dirigent, 
současník Furtwänglera, člen NSDAP – pozn. red.) se opravdu 
nezapletl. Proč tedy, když měl světový věhlas, neemigroval?
JV: Já si myslím, že byl inteligentní a schopný, ale chtěl v Německu 
zůstat, protože to tam měl rád, měl rád ty lidi a především, měl tam 
svůj orchestr. Pro dirigenta je práce na 3–4 roky vychovat si orchestr, 
aby hrál, jak chce. Mám k tomu takovou historku. Spolupracoval jsem 
na rozhlasovém pořadu o dirigentu Ančerlovi a redaktor pořadu mi 
vyprávěl o situaci, kdy Ančerl spolupracoval s Berlínskými filharmo-
niky a stěžoval si Karajanovi: „Herberte, já jsem s těmi filharmoniky 
měl dvě plné zkoušky, všecko jsme si domluvili, zkusili. A večer si 
před ně stoupnu, a oni začnou hrát jako podle vás! Já myslel, že 
se zblázním.“ Karajan mu odpověděl: „Nic si z toho nedělejte, když 
jsem přišel k filharmonikům, taky jsem měl dvě zkoušky, vše jsme 
si vysvětlili, a když přišel koncert, hráli podle Furtwänglera…“ To 
ukazuje, že dát dohromady orchestr, aby hrál tak, jak chcete, byla 
a je opravdu velká práce. Není tedy divu, že to Furtwängler bral 
pragmaticky. Situace je taková a taková, pokusíme se to přežít, 
nezblázníme se… A nezbylo mu tedy než tzv. tancovat mezi vejci.

> Jana Soprováfo
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Jan Vlasák v roli dirigenta Wilhelma Furtwänglera

Vasil Fridrich jako major Steve Arnold
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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 PROSINCI 2015

2. 12. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA III. Na Malé Straně 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Pokračování cyk-
lu další samostatnou částí. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
na rohu Vlašské a Šporkovy ulice na Malé Straně 
(v blízkosti zastávka autobusu č. 192 „Šporkova“.) 
Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

4. 12. / pá
ZA PRAŽSKÝMI STRAŠIDLY. Pojďte se trochu 
bát a trochu smát při procházce za strašidly, 
která se prý objevovala v centru Prahy. A že jich 
nebylo málo na cestě od Karlova mostu až ke 
kostelu sv. Jakuba! Kromě strašidel si budeme 
povídat také o tom, z čeho vlastně je postavený 
Karlův most, že nám přečkal bez úhony mnohé 
povodně. Dále jak Terezka prošustrovala jmění, 
proč mistr Hanuš zastavil pražský orloj, co se 
stalo s nafrněnými sestrami, a jak skončil zloděj, 
který chtěl okrást Pannu Marii v kostele. Vhodné 
pro rodiny s dětmi! POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré 
Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Během komentované prohlídky si prohlédneme 
historické interiéry vybavené cenným dobovým 
nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primá-
tor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, sestoupíme do jedinečných podzemních 
prostor, kdysi užívaných jako středověké vě-
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zení, a spatříme také zblízka figury apoštolů 
staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 
návštěvou radniční věže, která nám nabídne 
nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
160 Kč. (průvodce PIS – PCT)

5. 12. / so
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ZLATÉ KAPLIČCE. 
Akce pro děti. Více informací naleznete na konci 
programu! 

BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN. O splněném 
snu Václava Maria Havla i o architektech Maxi 
Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomá-
hali tento sen naplňovat, si budeme povídat 
mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu 
nad Vltavou. Uvidíme nejen krásu zachova-
ných staveb, ale i smutek kdysi slavných Teras. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu 
č. 105 „Filmové ateliéry“ ( jede od stanice metra 
B „Smíchovské nádraží“). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková 

VEČERNÍ NÁRODNÍ DIVADLO. Celková pro-
hlídka vybraných prostor Národního divadla 
nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. V 18:00 prohlídka 
určená dětem. V 19:30 prohlídka v angličti-
ně. Začátek prohlídek v českém jazyce v 18:30 
a v 19:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem z Národní třídy. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

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)

6. 12. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Akce pro děti. Více informací nalez-
nete na konci programu!

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historic-
kých sálů Strahovské knihovny premonstrátské-
ho kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, 
Filosofického 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.

9. 12. / st
SMYSL PRO UMĚNÍ (CENY ČESKÉ AKADEMIE 
VĚD A UMĚNÍ 1891–1952). Zveme vás na ko-
mentovanou prohlídku výstavy s lektorkou NG, 
která poprvé představí soubor uměleckých děl, 
jejichž prestiž byla podpořena cenou České aka-
demie věd a umění v letech 1890–1952. Na dílech 
V. Hynaise, M. Alše, J. V. Myslbeka, F. Kupky 
a dalších si ukážeme, jakou proměnou v této 
době procházela česká kultura. Neopomeneme 
také ani tehdejší významné mecenáše, bez kte-
rých by mnohá díla neměla šanci vzniknout. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 16:00 v pokladně NG 
v Salmovském paláci na Hradčanském náměstí. 
Cena za výklad 100/70 Kč (%) + na místě bu-
de vybíráno vstupné do Salmovského paláce 
100/50 Kč. Monika Sybolová 

10. 12. / čt
JOHANNES URZIDIL A NEJEN PRAŽSKÁ 
NĚMECKÁ LITERATURA. Během vycházky si 
prohlédneme barokní knihovnu a rokokový re-
fektář piaristického akademického gymnázia Na 
Příkopech, kde studoval J. Urzidil, německy píšící 
český humanista. Přítel F. Kafky, M. Broda, bratrů 
Čapkových a velký znalec českého i německého 
výtvarného umění, zednář a člen PEN klubu, 
se narodil v Praze na Novém Městě. Urzidil 
byl ale především velkým propagátorem mož-
nosti soužití české, německé a židovské kultury. 
Přiblížíme si jeho povídky, eseje i odborné lite-
rární či umělecko-historické práce a připome-
neme si také vybrané osobnosti Masarykovy 
republiky. Začátek akce v 17:00 před hotelem 
Palace v Panské ulici, Nové Město, Praha 1. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová
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11. 12. / pá
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v německém 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)

12. 12. / so
ZA PŘEMYSLOVSKOU PRINCEZNOU DO 
ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA. Vycházka z cyk-
lu „Děti, poznejte Prahu!!!“ Více informa-
cí naleznete na konci programu! Nebo na  
www.prazskevychazky.cz

OŘECHOVKA. V okolí barokní usedlosti 
J. K. Bořka vznikla ve 20. století vilová čtvrť po-
dle návrhů architektů J. Vondráka a J. Šenkýře. 
Ve stylově jednotném zahradním městě by-
ly postaveny vily B. Hypšmana nebo vily pro 
sochaře B. Kafku od P. Janáka či pro malíře 
V. Špálu od O. Novotného. Během vycházky 
se zastavíme také u pozoruhodného komple-
xu Výzkumného ústavu cukrovarnického od 
J. Záruby-Pfeffermanna. Začátek akce ve 14:00 
na stanici tram. č. 1, 2, 18 „Ořechovka“ (ve směru 
z centra). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

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)

13. 12. / ne
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC. 
Navštivte s námi příklad vynikající pražské palá-
cové architektury s bohatou stavební historií, kte-
rý nyní spravuje Galerie hl. města Prahy! Barokní 
objekt v blízkosti Karlova mostu je spojen nejen 
s řadou významných osobností, ale také se za-
jímavými událostmi českých dějin, o kterých si 
budeme vyprávět. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
u vchodu do paláce (Karlova 189/2, Praha 1, 
Staré Město). Cena 100/70 Kč (%) + na místě 

bude vybíráno jednotné snížené vstupné do ob-
jektu paláce 40 Kč. Milada Racková

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlíd-
ka klášterního areálu včetně barokní baziliky 
sv. Markéty, románské krypty a budovy pre-
latury. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. 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 

ADVENTNÍ KONCERT NA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICI. Přijměte vánoční dárek od Pražské in-
formační služby – Prague City Tourism a zpříjem-
něte si sváteční čas poslechem tradičních i méně 
známých vánočních skladeb v kouzelné atmo-
sféře Jiříkovy síně Staroměstské radnice v Praze. 
Repertoár v podání profesionálního smyčcového 
kvarteta Kvintesence Quartet navodí tu pravou 
sváteční náladu! Účastníkům koncertu bude před 
zahájením vystoupení umožněn volný vstup do 
všech reprezentačních sálů historické radnice. 
Délka trvání cca 60 minut. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 17:00 a v 19:00, vstup ve druhém patře radni-
ce. Jednotná cena 90 Kč. 

14. 12. / po
VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA. Během 
vycházky si připomeneme osobnost Václava 
Havla, od jehož úmrtí uplynou 18. prosince 4 
roky. Povídat si budeme o jeho rodině, která je 
nerozlučně spjata s pražským palácem Lucerna 
i jejím nelehkém osudu během éry komunistické-
ho režimu. V průběhu vycházky zavítáme také 
do Knihovny Václava Havla v Ostrovní ulici, kde 
si poslechneme výklad o vzniku tohoto muzea. 
Začátek akce v 15:30 u pomníku sv. Václava na 
Václavském náměstí. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno vstupné do knihovny 
Václava Havla 100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

POTRUBNÍ POŠTA. Jedinečný technický unikát, 
který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout 
na komentované prohlídce v budově hlavní 
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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

15. 12. / út
SLOVANSKÁ EPOPEJ. Komentovaná prohlídka 
souboru 20 monumentálních pláten. Přiblížíme 
si historické události z dějin Slovanstva, kte-
ré si světově proslulý umělec Alfons Mucha 
(1860–1939) vybral ke ztvárnění slavné Slovanské 
epopeje. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 15:30 u pokladen 
Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 
12, 17, 24 „Veletržní palác“). Cena za výklad 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jed-
notné snížené vstupné do objektu 90 Kč. Mgr. 
Dana Kratochvílová 

16. 12. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Pokračování cyklu 
další samostatnou částí. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré 
Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%). Milada 
Racková

18. 12. / pá
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Rozsáhlý objekt na 
Malostranském náměstí, kdysi sídlo „krvavého 
místodržícího“ Karla z Lichtenštejna, ale také 
štábu okupačních švédských vojsk v pohnutém 
roce 1648, v době totality pak sídlo Vysoké školy 
politické MV KSČ. Dnes palác užívá Hudební fa-
kulta AMU. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem 
do paláce (Malostranské náměstí 13, nejbližší 
spojení zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské 
náměstí“). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

19. 12. / so
OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. 
Akce pro děti. Více informací naleznete na konci 
programu! 

CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. Všichni 
známe Týnský chrám – ale známe ho opravdu 
dobře? Vstupte s námi do jedné z nejvýznam-
nějších pražských svatyní a nechte se okouzlit 
prací Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, 
nechte k sobě dolehnout dozvuky husitských 
bouří, třicetileté války či doby barokní. Začátek 
akce v 10:30 přímo před vchodem do kostela 
ze Staroměstského náměstí. Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
60 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

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 vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za 
výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. 
Alexandra Škrlandová

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)

20. 12. / ne
VYŠEHRADSKÁ VÁNOČNÍ VYCHÁZKA. Pojďte 
s námi poznávat nejvýznamnější památky vy-
šehradského areálu a interiér baziliky sv. Petra 
a Pavla. Připomeneme si také nejznámější le-
gendy i záhadu Čertova sloupu! Začátek akce 
ve 14:00 u Táborské brány (první brána od sta-
nice metra C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do baziliky 
50/30 Kč. Marcela Smrčinová

KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU. Zákampí, 
campus, pán z Kampu – podle čeho se nazý-
vá nejstarší pražský ostrov? Povídání o historii 
i známých obyvatelích tohoto romantického mís-
ta. Začátek akce ve 14:00 před Malostranskou 
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mosteckou věží (ze směru ulice Mostecká, Praha 
1, Malá Strana). Cena 100/70 Kč (%). Alena 
Plíšková

21. 12. / po
ADVENTNÍ SETKÁNÍ U JEZULÁTKA. Kostel 
P. Marie Vítězné je pozoruhodný nejen jako první 
barokní sakrální stavba v Praze, ale i okolnost-
mi svého druhého zasvěcení či obrazy Petra 
Brandla. Především však světově proslulou soš-
kou malého Ježíška, na níž se v předvánočním 
čase zvláště zaměříme – zmíníme její historii, po-
věsti, rituál jejího oblékání a navštívíme její malé 
muzeum. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem 
do kostela (ul. Karmelitská, nejbližší zastávka 
tram. č. 12, 20, 22 „Hellichova“). Cena 100/70 Kč 
(%). Eva Sokolová

25. 12. / pá
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)

26. 12. / so
SLOVANSKÝ BETLÉM V KOSTELE 
SV. ANTONÍNA V HOLEŠOVICÍCH. Neo-
gotický kostel sv. Antonína Paduánského na 
Strossmayerově náměstí jistě každý alespoň od 
pohledu zná. Ne každý ale ví, že o Vánocích ho 
krášlí i Slovanský betlém, který byl ve 20. letech 
zakoupený právě pro chrám sv. Antonína. Přijďte 
si poslechnout příběh těchto jesliček a pokochat 
se jejich krásou! Začátek akce ve 14:00 před 
vchodem do kostela na Strossmayerově náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

VEČERNÍ NÁRODNÍ DIVADLO. Celková pro-
hlídka vybraných prostor Národního divadla nás 
zavede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. Ve 20:00 prohlídka v anglič-
tině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 a ve 20:30 ve slavnostním ves-
tibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

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)

27. 12. / ne
VÁNOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. 
Během procházky areálem Pražského hradu si 
budeme povídat o nejvýznamnějších stavbách, 
které se v prostoru sídla českých králů a české 
státnosti nacházejí. Dozvíme se nejpodstatněj-
ší momenty více než tisícileté historie tohoto 
hradu, které jsou také momenty historie čes-
kého národa. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

STÁTNÍ OPERA. Celková prohlídka budovy, kte-
rá je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudebních 
scén Evropy. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 před 
vstupem do historické budovy (Wilsonova 4, 
Praha 2, Nové Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. 
Hana Barešová

28. 12. / po
PRAHA V POHYBU: NORDIC WALKING – 
AREÁLEM VOLNÉHO ČASU LADRONKA PŘES 
PETŘÍN NA MALOU STRANU. Profesionální 
instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži 
před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede 
základ správného provozování „Nordic Walking“. 
Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že 
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Naše 
cesta následně povede parkem Ladronka kolem 
stejnojmenné usedlosti ze 17. století, jejíž rekon-
strukce byla v roce 2006 oceněna titulem stav-
ba roku. Během cesty neopomeneme ani na 
jednu z rekonstruovaných mariánských kapliček 
a dále budeme pokračovat podél Strahovského 
stadionu ke komplexu zahrad vrchu Petřína, po 
jehož svazích sestoupíme na Malou Stranu. Peší 
trasa cca 5 km. Zapůjčení holí na místě po dobu 
instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pou-
ze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou 
v předprodeji! POZOR! – omezený počet účast-
níků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
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Začátek akce ve 14:30 na zastávce tramvaje č. 
22, 25 „Vypich“. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová 

29. 12. / út
ZE ZADNÍ TŘEBANĚ NA KARLŠTEJN. Vánoční 
vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého 
krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. 
Otevřou se nám malebné pohledy na krajinu, 
kudy projížděly královské průvody i nepřátelská 
vojska, a hrad Karlštejn se před námi vynoří 
ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí 
pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expo-
zici najdeme nejen betlémy pečené, tepané ale 
i mechanické. Pěší trasa cca 4 km. Začátek akce 
cca v 11:00 na železniční stanici „Zadní Třebaň“ 
po příjezdu vlaku ( jede ze stanice „Prahy-Hl. 
nádraží“ v 10:17). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné 
do Muzea betlémů 45/30 Kč. Pavla Lešovská

31. 12. / čt
STAROMĚSTSKÁ STRAŠIDLA. Pojďte se s námi 
v potemnělé Praze bát a vydejte se za stra-
šidly! Bezhlavý rytíř, vltavští vodníci, přízraky 
Židovského Města a mnoho dalších se před vá-
mi vynoří ve vyprávění o staroměstských stra-
šidlech. Začátek akce v 16:00 před Stavovským 
divadlem na Ovocném trhu. Cena 100/70 Kč (%). 
Ing. Bohumil Kocourek

STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ 
STRANĚ. Tradiční silvestrovská vycházka s po-
vídáním o tajemných bytostech, které se podle 
pověstí zabydlely v hradčanských a malostran-
ských ulicích. Začátek akce v 16:00 u pomníku 
hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. č. 22 
„Pohořelec“ ve směru z centra). Vhodné pro 
rodiny s dětmi! Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Pavla 
Bartásková, Mgr. Bojana Škaroupková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO 
DĚTI V PROSINCI 2015

5. 12. / so
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ZLATÉ KAPLIČCE. 
Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. 
Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali 
pak vědí například, kdo vymaloval divadelní 
oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu 
a všechny dostanou sladkou mikulášskou na-
dílku! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovo-
du dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 ve 
slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
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hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodce 
PIS – PCT)

6. 12. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku 
apoštolů zblízka a 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. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek! 
Začátek akce ve 14:00 před vstupem do turistic-
kého informačního centra Staroměstské radnice. 
Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

12. 12. / so
ZA PŘEMYSLOVSKOU PRINCEZNOU DO 
ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA. Vycházka z cyklu 
„Děti, poznejte Prahu!!!“. Vydejte se s námi po 
stopách přemyslovské princezny Anežky, která 
spolu se svým bratrem králem Václavem I. zalo-
žila na Starém Městě významný klášter. Na vy-
cházce si budeme vyprávět o postavě budoucí 
světice, i o tom, jak se v takovém klášteře žilo 
a čím se vyznačoval gotický sloh. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela 
sv. Haštala na Haštalském náměstí, Staré Město, 
Praha 1. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT) 

19. 12. / so
OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. 
Na malé návštěvníky bude tentokrát čekat po-
znávání a povídání o domovních znameních 
a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nej-
známější znamení v Nerudově a Mostecké ulici 
a vyprávět si budeme o jejich zajímavé historii. 
Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na kon-
ci! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovo-
du 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 ná-
městí. Cena 100/70 Kč (%). (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, studentům 
do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s prů-
kazem 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 tu-
ristických informačních centrech PIS – PCT 
a v recepci PIS – PCT (Arbesovo nám. 4,   
pouze Po–Čt). V rámci předprodeje se prodávají 
vstupenky také on-line 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

Další informace naleznete  
na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e–mailové adrese: 
vlastiveda@prague.eu

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  
facebook.com/praguecitytourism
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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 předprodej bude zahájen ve čtvrtek 
17. prosince v 9:02 v eshopu a v Turistických 
informačních centrech PIS - PCT (viz níže) 
v Praze.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PIS – 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
24. 12. 10:00–14:00
25. 12., 26. 12. 12:00–19:00
31. 12. 9:00–14:00
1. 1. 2016 12:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1,  
Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00–19:00
24. 12. 10:00–14:00
25. 12., 26. 12. 12:00–19:00
31. 12. 9:00–14:00
1. 1. 2016 12:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se 
Štěpánskou ulicí)
denně 10:00–18:00
24. 12. 10:00–14:00
25. 12. – 27. 12. zavřeno
31. 12. – 3. 1. 2016 zavřeno

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
denně 9:00–19:00
24. 12. 9:00–14:00

25. 12. 12:00–17:00
31. 12. 9:00–14:00
1. 1. 2016 12:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00–20:00
24. 12. 9:00–14:00
25. 12. 12:00–17:00
31. 12. 8:00–14:00
1. 1. 2016 12:00–18:00

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

NOVINKY
ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE VYCHÁZEK 
Předprodej vycházek Pražské vlastivědy na 
měsíc leden bude z důvodů vánočních svát-
ků zahájen o týden dříve, a to sice ve čtvrtek 
17. prosince v 9:02 v eshopu a na Turistických 
informačních centrech Pražské informační služby 
- Prague City Tourism. 

VÝSTAVA KOSTÝMŮ JARMILY NOVOTNÉ
Zveme Vás na unikátní expozici kostýmů slavné 
české operní pěvkyně Jarmily Novotné, kterou je 
možné shlédnout do 4. ledna 2016 v Obecním 
domě spolu s výstavou Uměleckoprůmyslového 
muzea „Secese. Vitální umění 1900.“
Výstava je přístupná denně od 10:00 do 19:00. 
(24. 12. 10:00–15:00, 31. 12. 10:00–16:00). 

KURZ PRŮVODCE PRAHOU  
A CESTOVNÍHO RUCHU
Studijní oddělení Pražské informační služby – 
Prague City Tourism připravilo pro zájemce 
o průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy prů-
vodců Prahou i cestovního ruchu.
Kurzy budou otevřeny od 9. ledna 2016. 
Přihlašování je možné od 18. listopadu. Více in-
formací najdete na www.praguecitytourism.cz; 
studijni@prague.eu nebo na tel.:  221 714 125

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




