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Milí čtenáři, 
všichni jsme o rok starší, 
mnozí i moudřejší a spo-
lečně vstupujeme plni no-
voročních předsevzetí a na-
dějí do roku 2016. Váhání 
či obavy nejsou na místě. 
Čas měří všem neúprosně, 

stejným metrem, a jak správně tušíte, vzdorovat 
mu by bylo bláhové. 
Stejně bláhové se zdálo nám na sklonku minulého 
roku změnit grafickou úpravu Pražského přehledu 
již v tomto vydání. Ještě bláhovějším se ale jevil 
náš záměr zvětšit písmo. Věřte mi, byl to oříšek. 
Co oříšek, byl to přímo ořech – juvie ztepilá (para 
ořech). Na jeho rozlousknutí bylo zapotřebí mnoha 
hodin, potu a slz, za což mají redaktoři Pražského 
přehledu můj dík. V úvahu jsme museli brát nejen 
přání čtenářů, ale také všech, kdo se v rubrikách 
Pražského přehledu prezentují. Zda se nám to po-
vedlo, je na posouzení laskavého čtenáře. 
Vzhůru tedy do roku, který se ponese ve znamení 
700. výročí narození jedenáctého českého krále 
Karla I. a pozdějšího římského císaře Karla IV. 
Chystá se již tradičně také celá řada zajímavých 
premiér, výstav, hudebních zážitků, kulturních akcí 
a neotřelých podívaných. Zachováte-li nám svou 
přízeň, slibujeme, že s námi budete mít přehled.
Do letošního roku vám přejeme vše dobré, pevné 
zdraví a neutuchající touhu po poznání.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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 MÍ PRAŽANÉ MI ROZUMĚJÍ 

Kdo by neznal tento známý výrok Wolfganga Amadea Mo-
zarta (27. 1. 1756 – 5. 12. 1791), rakouského hudebního 
skladatele, geniálního hudebníka a klavírního virtuosa. 
Během svého krátkého života vytvořil neuvěřitelných 626 
děl. Přes své nesporné nadání se uznání za života nedočkal. 

Narodil se jako jedno ze sedmi dětí Leopolda a Anny Marie Mo-
zartových. Otec brzy vytušil jeho talent, proto již jako dítě ces-
toval Amadeus po celé Evropě a koncertoval. Svou první skladbu 

složil v 5 letech, a uvě-
domíme-li si, že zemřel 
v pouhých 35, složil 
v  průměru 18 skladeb 
ročně. Obdivuhodný 
výkon, nemyslíte? Byla 
mu dána spíše ženská 
schopnost soustředit 
se na několik činností 
současně. Přesto ve své 
době doceněn nebyl, 
a už vůbec ne v rodném 
Rakousku. Avšak Pra-
žané ho milovali. Roku 
1786 s nadšením přija-
la Praha jeho Figarovu 
svatbu a o rok později 

(1787) přichází s Donem Giovannim. Opera vznikla v usedlosti 
Bertramka, kam byl pozván operní pěvkyní Josefínou Duškovou 
a jejím chotěm. Opera měla premiéru 29. října ve Stavovském 
divadle. Své poslední dílo Requiem už ale nestihl dokončit. 
Zemřel ve Vídni 5. prosince 1791 na následky infekční nemoci 
a pro nedostatek peněz bylo jeho tělo pohřbeno do skromného 
hrobu. Nedlouho po jeho smrti se však objevily spekulace, že 
byl otráven, a z jeho vraždy byl obviňován Antonio Salieri. Kdo 
ví, třeba ano, třeba ne.

Marie Kulinkovská

Leopold Mozart se svými dětmi Wolfgangem a Marií Annou, na zdi portrét 
zemřelé manželky a matky Anny Marie Mozartové (Johann Nepomuk della 
Croce, kolem 1780)

Wolfgang Amadeus Mozart (Barbara Krafft, 
1819)

  NAJDE SE ANEŽKA? (805 let)

Dcera českého krále Přemysla Otakara I. Anežka (okolo 
21. ledna, snad 1211), která odložila královské roucho, 
aby mohla pomáhat chudým, se stala patronkou českého 
národa. 

Přestože se jedná o výraznou osobnost naší historie, její život je 
obestřen řadou nejasností. Jednou z nich je například otazník 

nad místem jejího posledního 
odpočinku. Zemřela v  úcty-
hodných 70 letech 2.  břez-
na 1282 a pohřbena byla 
o  dva týdny později v kapli 
Panny Marie v klášterním 
kostele sv. Františka. Odtud 
její ostatky přenesly řádové 
sestry na místo, po kterém 
lidé pátrají už dlouhých sedm 
století. Existuje výrok stigma-
tizované Anny B. Tomanové, 
že ostatky Anežky se nacházejí 
pod oltářními schody kostela 
svatého Haštala v Praze. Po ar-

cheologickém průzkumu sondami bylo zjištěno, že pod oltářem 
se opravdu nacházejí hroby, leč z období baroka. Nadále tedy 
vyvstává otázka, najde se Anežka Česká?

Angelika Sedláčková 

  NEJEN POZLACENÝ LIST (660 let)

Zlatá bula Karla IV. vydaná roku 1356 je považována za 
nejdůležitější ústavní dokument Svaté říše římské. Platila 
dlouhých 450 let, až do samotného zániku Svaté říše římské 
(1806). 

Na tvorbu buly ale nebyl císař sám. Ke spolupráci přizval biskupa 
Jana ze Středy, kterému jako své-
mu kancléři zcela důvěřoval. Spo-
lečně vytvořili dokument opatřený 
zlatou pečetí, jehož první díl byl 
schválený v Norimberku 10. 1. 
1356 a díl druhý na Vánoce téhož 
roku v Métách. Předmluvu Zlaté 
buly tvoří lyrická báseň. O listinu 
byl velký zájem, například ve 
Frankfurtu nad Mohanem, který 
také usiloval o statut císařského 
města. Záhadou však zůstává 
ztráta listiny během 2. světové 

války, kdy jí dostal darem Adolf Hitler. Od té doby jako by se po 
listině země slehla. 

Angelika Sedláčková 

Anežka na iluminaci v Brevíři 
křižovnického velmistra Lva

Zlatá bula císaře Karla IV.

4  w. a. mozart, anežka přemyslovna, zlatá bula sicilská
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  KDYŽ SE NARODIL BROUČEK (170 let)

„A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak brouč-
ci, že už nikam nepoletí. Jenom ještě pozvali všecky ty brouč-
ky z roští.“ Kdo by neznal poetické vyprávění o Broučcích 
z naší nejznámější knížky pro děti od Jana Karafiáta, které 
nám čítávaly naše maminky před spaním.

Budoucí evangelický kněz a autor pohádek pro děti Jan Karafiát 
(4. ledna 1846 – 31. ledna 1929) se narodil jako nejstarší syn 

celkem zámožné rodiny Fran-
tiška Karafiáta v  Jimramově. 
Své mládí zasvětil studiu na 
německých gymnáziích. Díky 
svým vlivným přátelům mu 
bylo umožněno, aby vystudoval 
na kněze v evropských metro-
polích – v Berlíně, v Bonnu a ve 
Vídni. Po ukončení studií v roce 
1869 působil jako vychovatel 
v Kolíně nad Rýnem, dále jako 
vikář v Roudnici a posléze se stal 
farářem v Hrubé Lhotě. Právě za 
zdejšího působení roku 1876 
vydává svou nejslavnější knížku 

Broučci, dílo tehdy oceňované pro nový přístup k dětskému čte-
náři. Zajímavostí je, že svou nejslavnější knihu vydal anonymně. 
Ale až po 70 letech bylo objeveno jeho autorství. Podzim života 
prožil v Praze, kde se věnoval práci na revizi Bible kralické. Celoži-
votně však bojoval s českou netolerancí a nenávistí mezi katolíky 
a evangelíky, jak se dočteme v jeho pamětech. Svůj věčný sen sní 
Jan Karafiát na Vinohradském hřbitově v Praze. 

Drahomíra Samková

  KAM NA VÝLET S VÁCLAVEM 
POSTRÁNECKÝM

Václav Postránecký se narodil 8. září 1943 v Praze. Herectví 
se věnoval již od svého dětství, byl členem Dismanova roz-

hlasového dětského souboru, 
jako dítě si zahrál i v několika 
starších českých filmech. Vyu-
čil se zámečníkem. Na divadle 
působí od počátku 60. let 
20. století. Již v roce 1956 se 
objevil v dětské roli na scéně 
Tylova divadla. V roce 1968 
byl jakožto vítěz soutěže Di-
vadelních novin krátkodobě 
ve Velké Británii, v letech 1969 
až 1978 působil v činoherním 

souboru Městských divadel pražských. V roce 1979 se stal 
členem činohry Národního divadla v Praze. 

Od 90. let působí jako funkcionář Herecké asociace, jež uděluje 
Ceny Thálie, v letech 2005–2011 byl jejím prezidentem. Dlouho-
době se věnuje také dabingu, v roce 2005 mu byla udělena Cena 
Františka Filipovského za nejlepší mužský dabérský výkon ve fran-
couzské filmové komedii Zločin v ráji. Nezapomenutelná je jeho 
tatínkovská postava, kterou si zahrál v divácky velmi úspěšném 
a dnes již legendárním filmu S tebou mě baví svět z roku 1983.
Kam byste pozval naše čtenáře?
To místo, které já mám rád, raději neřeknu, aby tam nebyla 
tlačenice. 

Mohl byste alespoň naznačit?
No těch míst je víc a nerad bych nějakému ukřivdil. Třeba před 
padesáti lety jsme se ženou stanovali v Peci pod Sněžkou a letos 
v létě jsme si tam znovu zajeli a zažili jsme tam opět překrásné 
chvíle. Ubytovali jsme se v klasické krkonošské chalupě u báječ-
ných lidí. Dokonce jsme si tam udělali túru, během které jsme, 
s ohledem na náš věk, docela pokořili Krkonoše, protože jsme ušli 
asi 12 km. A teď, pokud čas dovolí, se zase chystáme na Šumavu. 
Tam to máme také moc rádi. 
Děkuji za milé pozvání na výlet a ráda bych Vám za celou redakci 
popřála hodně zdraví a ještě mnoho dalších krásných rolí. 

Marcela Kohoutová

Socha Broučka v Jimramově od Josefa Urbana (2011)

Pamětní deska na rodném domě, 
odhalená v roce 1936

 jan karafiát, kam na výlet s …  5
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LEDEN 1166 (850 let) 
Fridrich Barbarossa pověřil českého krále Vladislava I. zása-
hem v Uhrách na podporu Štěpána III. Byzantský císař Manuel I. 
podporující Štěpána IV. vytáhl k dunajské hranici. K bitvě nedošlo 
a Vladislav dosáhl uznání Štěpána III. a vnučka českého krále 
Helena se provdala za císařova příbuzného. 

LEDEN 1321 (695 let)
Po úspěšných politických letech v zahraničí se král Jan Lucem-
burský vrací do Čech, kde jej zastupoval říšský maršál Jindřich 
z Lipé. Výjimečné postavení pána z Lipé, životního partnera 
ovdovělé české královny Alžběty Rejčky, dokládá povolení razit 
vlastní minci, které získal od krále Jana.

LEDEN 1336 (680 let)
Po neshodách s otcem Janem se Karel IV. chopil vlády v Tyrol-
sku, kde převzal poručnictví nad svým teprve 14letým bratrem 
Janem Jindřichem. Cílem Karla bylo zorganizovat jeho stoupence 
a uvést bratra na markraběcí stolec. Nápad se stavům zamlouval 
a předali Karlovi tyrolskou zemskou správu.

LEDEN 1626 (390 let) 
Po bitvě na Bílé hoře byl vydán patent, kterým se zakazovalo 
oddávat nekatolíky. Lidé se museli rozhodnout, zda odejít 
z Čech, nebo se podvolit římskokatolické církvi. „Pomoc“ přišla 
v podobě jezuitů, kteří po dobrém i zlém přiváděli odbojné ne-
katolíky zpět do katolické církve. 

LEDEN 1786 (230 let) 
Divadelní hra „Břetislav a Jitka aneb únos z kláštera“ od 
Václava Tháma (26. 10. 1765 – okolo 1816) byla první pů-
vodní uvedenou českou dramatickou hrou. Představení se hrálo 
v tehdejším Hraběcím Nosticově divadle, dnes se jedná o divadlo 
Stavovské, a v Městském divadle v Olomouci. 

7. LEDNA 1911 (105 let)
Narodil se český spisovatel, redaktor a fejetonista Zdeněk Ji-
rotka, známý především díky své humoristické tvorbě. Našel si 
zálibu v anglosaském humoru, jenž mu byl inspirací například 
v prvním díle „Saturnina“. Jako redaktor působil v Lidových no-
vinách, týdeníku Dikobraz a dalších.

10. LEDNA 1931 (85 let)
Narodil se český country zpěvák a textař Ladislav Vodička, 
známý též pod přezdívkou „český Johny Cash“. Zpíval například 
ve skupinách Country Beat v čele s Jiřím Brabcem nebo ve vlastní 
skupině Vodomilové, se kterou představil svůj největší hit „Řidič 
tvrdej chleba má“.

10. LEDNA 1946 (70 let)
V Londýně se konalo první Valné shromáždění Organizace 
spojených národů. Účastnili se jej zástupci z 51 členských zemí 
včetně Československa. V čele stál předseda, předsedové výbo-
rů a 21 místopředsedů. Dnes se shromáždění koná každoročně 
a jedná o věcech spojených s Chartou OSN.

 z KALENDÁRIUM

  KAVALÍR SNAD NA DESÁTOU (125 let)

Jen málokdo si při slovech „Z hlediska vyššího principu mrav-
ního“ nevybaví Františka Smolíka, kdy jako středoškolský 
profesor Málek ve filmu Vyšší princip podpořil před ztichlou 
třídou atentát na Heydricha. Do role odvážného profesora 
jako by se zkoncentrovala celá lidská hloubka a mravní ko-
dex tohoto skvělého herce. 

František Smolík se narodil 23. ledna 1891 v Praze. Od malička ho 
to táhlo k  herectví, ale otec mu nepovolil studium na konzerva-
toři, a tak se vyučil elektrotechnikem. Svou hereckou dráhu začal 
v kočovných a venkovských divadlech, bojoval v 1. světové válce 
a po několika divadelních angažmá se v roce 1934 stal členem 
pražského Národního divadla. Vytvořil zde stovky postav a svou 
skromnost, slušnost, noblesu, laskavost i kavalírství přenášel rov-
něž do filmových rolí. Představoval mezi svými hereckými kolegy 
vzácně lidský typ, jeho zdvořilost a ohleduplnost byla vyhlášená. 
Karel Höger o něm prohlásil, že byl „kavalír snad na desátou“. Za 
Protektorátu se odmítal, pod nejrůznějšími záminkami, podílet 
na nacistické propagandě. Aby nemusel účinkovat v propagační 
rozhlasové hře, nechal si dokonce od známého lékaře zlomit nohu. 
Mravním kodexem, který tolikrát vložil do svých postav, se sám 
řídil i v soukromém životě. Jeho manželka byla Milada Smolíková, 
herečka z filmů 30. let 20. století. Skvělý herec a báječný člověk 
zemřel 26. ledna 1972 a stejně jako jeho manželka je pohřben 
na hřbitově v Praze-Bubenči.

Drahomíra Samková

6  kalendárium, františek smolík
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19. LEDNA 1516 (500 let)
Tuto noc se na obloze objevilo první ze tří zatmění měsíce, které 
mělo podle „proroků“ přinést do Čech velké utrpení. Zpočátku byl 
ve vesnicích klid. Avšak s příchodem posledních dvou úplňků 
13. 7. a 23. 12. zavládla mezi lidmi panika, kvůli nedostatku 
úrody – přišla drahota a hlad.

19. LEDEN 1806 (210 let)
Václav Jindřich Veit byl český hudební skladatel. Jeden z nej-
významnějších hudebních skladatelů poloviny 19. století byl 
považován za předchůdce Bedřicha Smetany. Po studiích filozofie 
a práv působil jako magistrátní úředník v Praze a zároveň se také 
intenzivně věnoval komponování. 

21. LEDNA 1471 (545 let)
Jiří z Poděbrad se vzdává poslední naděje vytvořit vlastní 
vládnoucí dynastii. Pro zachování království před Matyášem 
Korvínem předává vládu Jagelloncům. Dle proroctví měl za dva 
měsíce poté zemřít v den, kdy kometa spadne z východu. Stalo 
se, král Jiří byl pochován ve svatovítské katedrále.

23. LEDNA 1621 (395 let)
Toho dne Fridrich Falcký ztratil sympatie v Čechách pro ger-
manizační tendence a uvalení říšské klatby. Situace nebyla pro 
Fridricha lehká, proto přesídlil i s dvorem do Haagu, kde strávil 
zbytek života. Jeho smrt je velkou otázkou. Dosud se neví, jak 
a kde zemřel a kde je pochován.

25. LEDEN 1836 (180 let)
Připomínáme si 180. výročí narození českého dramatika, básníka, 
pedagoga, novináře a politika Františka Věnceslava Jeřáb-
ka. Rodák ze Sobotky byl známý jako autor veseloher a tragédií 
hraných i na ochotnických scénách. Oceňovaná byla také jeho 
novinářská činnost. Přispíval do několika periodik, např. do 
Národních listů či Pokroku. 

28. LEDNA 1886 (130 let)
Narodila se česká spisovatelka Helena Čapková, později pro-
vdaná za Josefa Palivce, jenž byl během války vězněn, a Helena 
žila v ústraní. Proslavila se zejména svou knihou „Moji milí bratři“, 
která byla vydána až po její smrti a ve které psala o svých bratrech 
Josefu a Karlovi.

29. LEDEN 1886 (130 let)
Karl Benz, německý konstruktér, na konci ledna roku 1886 
získal patent na první automobil poháněný benzinem. 
První veřejné představení prototypu se konalo v červnu 
toho roku ve městě Mannheim. Už tenkrát se mohl vůz 
chlubit elektrickým zapalováním, karburátorem a vodním 
chladičem.

31. LEDNA 1846 (170 let) 
Byla založena Měšťanská beseda, která sloužila jako reprezen-
tační politicko-společenské středisko pražských měšťanů. První 
pokus o její založení spadá už do roku 1844, byl ale zamítnut. 
Koncem 20. století využívaly jejich prostory například TV Nova 
či Sokol.

  ZAKLADATELKA HERECKÉHO KLANU (100 
let)

Dlouholetá členka Národního divadla Jiřina Steimarová 
pocházela ze slavného hereckého rodu Vendelína Budila. 
Narodila se 24. ledna 1916 v Praze známému hereckému 
páru Jiřímu a Anně Steimarovým. S otcem jezdila po štacích 
a už jako pětiletá poprvé vystoupila v Národním divadle. 

Po absolutoriu Pražské konzervatoře (1933) byla přijata do Zlaté 
kapličky jako elévka. Po čase získala stálé angažmá a fotogenické 
ženy si brzy všimli také filmaři. Svou první hlavní roli dostala za 
války ve filmu Paklíč po boku Oldřicha Nového. Filmové partner-
ství s Novým si zopakovala ještě v agitce Slovo dělá ženu, to už 
ale elegánovi Novému navlékli komunisté montérky. Z noblesní 
dámy se v „nové době“ postupně stávala pradlena, hospodyně a ve 
Švejkovi dokonce prostitutka. Z prvního manželství se sochařem 
Janem Kodetem měla syna-herce Jiřího Kodeta, z druhého man-
želství s automobilovým závodníkem J. Juhanem dceru-herečku 
Evelynu a dceru Julii. Po emigraci druhého muže byla „potrestaná“ 
vyhazovem z Národního divadla a zabavením majetku. Matka sa-
moživitelka se třemi dětmi nakonec ale získala místo v Karlínském 
hudebním divadle. Posledním jejím filmem byl Čas sluhů (1989) 
a seriálem Pomalé šípy (1993). Jiřina Steimarová zemřela  7. října 
2007 ve věku 91 let. 
Rodinný klan ale žije dál. Ve stopách slavné babičky dál kráčí 
vnučky Barbora Kodetová a Anna Polívková. 

-mak-

Jiřina Steimarová v roce 1939
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  STARŠÍ BYT VĚŽNÍKA S ČERNOU 
KUCHYNÍ

Muzeum hlavního města Prahy otevřelo veřejnosti dne 
7. 12. 2015 I. etapu stálé expozice „Custos Turris / Strážce 
města“ ve Svatomikulášské městské zvonici. I. etapa nové 
stálé expozice nese název Starší byt věžníka s černou kuchyní 
a návštěvníkům přiblíží, jak vypadala černá kuchyně, která 
se na Svatomikulášské městské zvonici skutečně zachovala. 
Byt věžníka představí řešení bytu obecního zaměstnance, 
který zde mohl po dobu služby žít i s celou rodinou. 

Důležitou součástí středověkých a raně novověkých měst byly 
obecní zvonice, objekty z nichž se na města dohlíželo především 
kvůli častým požárům. Fenomén městské hlásné služby je bo-

hužel stále na okraji 
zájmu odborné i laické 
veřejnosti. Muzeum 
hlavního města připra-
vila k  tomuto tématu 
expozici ve Svatomiku-
lášské městské zvonici, 
dříve obecní zvonici 
Menšího Města praž-
ského – Malé Strany. 
Z technických a finanč-
ních důvodů se otevření 
expozice rozdělilo na 
dvě fáze. Od 7. 12. 2015 
se návštěvník seznámí 
s  tím, jak se obecním 

zaměstnancům žilo v objektech nepříliš uzpůsobených pro obý-
vání ve druhé polovině 18. století. V červnu roku 2016 pak dojde 
k otevření expozice ve zbývajících částech věže.
Byt věžníka v  Svatomikulášské městské zvonici představuje 
úsporně řešený byt, kde obecní zaměstnanec žil po dobu služby 
často i s celou rodinou. Byt je ukázkou standardu bydlení nižších 

vrstev v metropoli druhé poloviny 18. století. Nejednalo se o příliš 
komfortní bydlení, obyvatelé si často stěžovali na zimu či těžkosti 
s vytápěním. 
Světnice, tedy obytná místnost, sloužila jak k odpočinku, tak 
k stravování a práci. Rozložení nábytku je dáno jednak sluneční 
orientací pokoje, komunikačně-provozním schématem, tak i do-
bovými zvyklostmi. Vstup je opatřen jednoduchým dřevěným 
věšákem. Postel se nachází ve vysekané nice vedle kamen, které 
z tohoto důvodu postrádají obvodovou lavici. Spací kout dopl-
ňuje „ochranný“ křížek na zdi. Jídelně-pracovní kout se skládá 
z dřevěné lavice, stolu a jedné židle. Jediným úložným prosto-
rem je malá koutnicová 
rohová skříňka. Na stole 
je nutné osvětlení v po-
době keramické olejové 
lampy (kahanu). Ostat-
ní úložný nábytek se 
vejde do protější niky, 
kde je na stěně police 
kredencového typu, ur-
čená pro uložení nádobí 
(keramické talíře, džbán 
na pivo/víno, mísa na 
servírování společného 
jídla). Na zemi vedle je 
pak truhla pro uložení 
knih, šatstva a jiných 
osobních předmětů. Protože je zamykatelná, může obsahovat 
i cennosti. Vše doplňují jednoduché nástěnné hodiny se závažím.
Černá kuchyně byl standardní prostor pro vaření a topení ve všech 
dobových typech obytných staveb. Skládal se z jednoduchého 
dymníku, kudy odcházel kouř (klenba s dřevěným překladem 
zvaným mandrholec), vařící podesty a přikládacího a dymného 
otvoru kamen. K základní výbavě patřilo zpracované dřevo, ně-
kolik kusů nádobí na vaření, nádoba na vodu, nářadí na obsluhu 
topenišť a osvětlení. Příprava pokrmů se odehrávala jak na vařící 
podestě, tak i v kachlových kamnech obsluhovaných z kuchyně. 
V kamnech se dalo péci v keramickém pekáči, který byl posazen 
na železnou kostru s nožičkami, aby se pod něj mohly pohrabá-
čem nahrnout žhavé uhlíky. Naproti tomu vaření probíhalo na 
vyzděné podestě, kam se železnou kovanou lopatkou nasypal 
žhavý popel z kamen pod „dreifuss“ (keramický hrnec s rukojetí 
a třemi nožičkami). Vařící podesta zároveň sloužila také jako od-
kládací plocha pro část nádob a nářadí. Mohl na ní stát i dřevěný 
stojánek s osvětlovací loučí, nebo dražší varianta – olejová lampa. 
Vše doplňoval velký keramický hrnec (např. na nakládání zelí), 
jednoduchá dřevěná stolička a souprava na rozdělání ohně.
Skromné poměry pro život obecních zaměstnanců byly kompen-
zovány stálým, byť nevysokým příjmem. I přesto ale docházelo 
k častému střídání věžníků. Život na věži s impozantním výhledem 
na město tehdy, zvláště v chladných částech roku, málokdo ocenil.

– red –
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  ROZHOVOR S VÁCLAVEM 
POSTRÁNECKÝM

Herec Václav Postránecký se už dávno stal zárukou kvalit-
ního herectví. Navíc je v poslední době takřka na roztrhání, 
protože kromě stálého angažmá v Národním divadle natáčí 
televizní seriály, hraje ve filmech a také velmi dobře dabuje. 
Naštěstí se nám podařilo tohoto skvělého herce vyzpovídat 
na jedné knižní vernisáži, kde byl kmotrem.

V poslední době jdete z televizního seriálu do seriálu, jste 
prakticky na roztrhání. Jak se Vám hraje v seriálech typu 
Doktoři z počátků nebo Vinaři?

Je to moje práce, kterou 
mám rád, takže se mi to 
hraje dobře.

A jak byste tyto dva 
seriály srovnal?
Každý z těch dvou seriálů 
je úplně jiný, ale oba jsou 
skvělé a mají něco do 
sebe. Je to jako s dětmi, 
když máte víc dětí, tak 
je každé jiné a každé má 
své přednosti i neduhy.

V současné době excelujete ve Vinařích, jak je Vám blízké 
prostředí jižní Moravy, když jste rozený Pražák.
To ano, ale od 17 let jsem žil na Moravě, takže jsem už dávno 
poznal důležité věci pro život mužského na moravský způsob, také 
proto je mi Morava velice blízká. Cítím se z velké části i Moravá-
kem, protože původ se odpárat nedá. Navíc jsem se tam oženil, 
tak že vlastně pořád s Moravou tak nějak žiji.

K vínu máte také blízko?
Víno je kulturní nápoj, to je ušlechtilá záležitost a to mě baví.

A jak reagujete na kritiku z Moravy, že si z nich v seriálu 
děláme my Pražané legraci?
Já měl kdysi problém se slovenskými kolegy, když jsem řekl, že 
Čech se jednou Čechem narodí, kdežto Slovák je Slovákem od 
rána do večera. Prostě nepřetržitě konfrontuje to svoje slováctví 
s ostatními národy, no a Moravané jsou někde na půli cesty.

Vím, že jste členem řádu Rytířů vína. Jak se člověk dostane 
do takového řádu?
Musíte mít doporučení již stávajících rytířů, kteří za vás ručí, že 
jste ten pravý, který nebude dělat ostudu. 

A co všechno musíte vědět o vínu?
Zkoušky se z toho nedělají. Já bych měl být člověk, který všemi 
prostředky prosazuje čestnost, ohleduplnost jednoho k druhému 
a všechny tyhle ty pozitivní vlastnosti a hlavně odsuzuje závist. 
Paradoxně se dá také říct, že rytíři vína bojují proti alkoholismu. 
Vlastně jsme odpůrci nadměrného popíjení, protože bereme ví-
no jako nápoj kulturní a to je v opozici k nezřízenému lihovému 
opájení.

Od roku 1979 jste v Národním divadle. Na co byste pozval 
naše čtenáře?
Já bych je rád pozval na Audienci u královny, ale na to neseženou 
lístky. To je beznadějně vyprodané. Ale poslední premiéra, které 
jsem se zúčastnil, byl Modrý pták a zatím všichni kdo to viděli, 
tak nelitovali.

A co byste řekl lidem, kteří tvrdí, že Národní divadlo již 
není, co bývalo?
Ani ti co to říkají, už nejsou, co bývali, protože od pondělka do 
středy, se ti, kteří trvají na tom, že věci mají zůstávat stejné, sami 
hodně změní. Všechno se nepřetržitě mění. Očekávat, že nějaká 
skutečná hodnota, nějaká uznaná hodnota bude věčná, na to 
se spoléhat nedá. Ani říše nejsou věčné, jak jsme se nedávno 
dozvěděli.

A vy se cítíte dobře v Národním divadle?
Musím se přiznat, že k mému velkému potěšení jsou nově příchozí 
členové velmi schopní herci a kvalitní lidé, tak že ta práce s nimi 
je moc pěkná. 

A vzpomínáte někdy na natáčení komedie století, S tebou 
mě baví svět?
Já si na to vzpomenu jenom proto, že si na to vzpomene někdo 
jiný. Díky režisérce Marii Poledňákové má ten film zaslouženou 
pověst i oblibu, která se už táhne léta letoucí a stal se už vlastně 
jakousi tradicí.

Děkuji za rozhovor
Marcela Kohoutová

Scéna z představení Modrý pták v Národním divadle
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 zknižní recenze
  PRAHA 5 KŘÍŽEM KRÁŽEM
Dagmar Broncová, kolektiv autorů

Jako jubilejní 50. sva-
zek edice Knihy o Praze 
vyšla publikace plná 
zajímavých procházek 
napříč Prahou 5 – 
Smíchovem, Košířemi, 
Motolem, Hlubočepy 
a Zlíchovem. Jistě za-
ujme čtivým textem 
o pozoruhodných 
objektech, ale hlavně 
upozorňuje na ne tolik 
známé fenomény této 
městské části včetně 
přírodních krás, soch, 

letohrádků a usedlostí, starých továren apod. Kniha je barevná 
na křídovém papíře, dle mnoha ohlasů velmi zdařilá.
cena: 396 Kč
www.milpo.cz 

  Z PEKLA
Eddie Campbell, Alan Moore

Troufnete si pohlédnout na viktoriánskou Anglii… očima Jacka 
Rozparovače? Milovníkům teorií spiknutí nabízíme mistrně pro-
pracovanou lahůdku kombinující historický román s literaturou 

faktu a mystikou. Film 
režisérské dvojice 
bratří Hughesových, 
který podle tohoto 
m o n u m e nt á l n í h o 
díla vznikl, jen klouže 
po zamrzlé hladině 
Moorova děsivého 
příběhu. Velekněz 
komiksového žánru 
Alan Moore, tvůrce 
kultovních komiksů 
Strážci, Ztracené dívky 
a tří svazků Ligy výji-
mečných, se tentokrát 

pustil do rozboru nejzáhadnější série vražd v historii. Hrdinou pří-
běhu je lékař William Withey Gull, jenž poslední dobou tráví svůj 
volný čas trochu zvláštním způsobem, s Listonovým nožem v ruce. 
Ale co by člověk neudělal pro vlast…
cena: 799 Kč
www.bbart.cz

  POSLEDNÍ KRÁLOVSTVÍ 
Bernard Cornwell

Anglický chlapec Uhtred se narodil v 9. století jako syn northumbrijské-
ho velmože. V deseti letech osiřel, upadl do zajetí a dánský válečník ho 
přijal za vlastního a naučil vikinským způsobům. Uhtredův osud je však 

nerozlučně spojen se západo-
saským králem Alfredem, jenž 
vládne jedinému anglickému 
království, které ještě odolává 
náporu Dánů. 
Uhtred dorůstá v bojích mezi 
Angličany a Dány a za střetů 
mezi křesťanstvím a pohan-
stvím. Dlouho si není jistý, ke 
které straně se věrně a natr-
valo přidat, až ho krveprolití 
za jednoho zimního úsvitu 
přitáhne k Angličanům. Práh 

mužnosti překročí v okamžiku, kdy Dánové zahajují svůj dosud 
nejprudší útok na Alfredovo království. Sňatek jej připoutá ještě 
pevněji k Západním Sasům, a když se jeho žena a dítě ztratí v cha-
osu za dánského vpádu, musí se v bitvě na mořském pobřeží utkat 
s nejsilnějším z vikinských náčelníků. Tam také v hrůze střetnutí 
hradeb štítů poznává, komu se zaváže věrností a kam skutečně patří. 
Bernard Cornwell v Uhtredovi vytváří jednu ze svých nejzajíma-
vějších a nejpůsobivějších heroických postav a dynamickým, váš-
němi naplněným dějem Posledního království dosahuje jednoho 
z vrcholů své dosavadní bohaté tvorby.
cena: 349 Kč
www.bbart.cz

  PADANÁ LETNÍ JABLKA
Dora Čechová 

Padaná letní jablka je kniha 
povídek, kde hybatelkami 
mužských osudů jsou ženy. 
Dora Čechová nachází krásu 
ve všedních detailech vztahů 
a odhaluje hloubku okamžiků, 
které často bez povšimnutí mí-
jíme. V tematicky různorodých 
příbězích si pokládá otázky, proč 
někdo dokáže na lásku čekat ce-
lý život, proč jsou chvíle, kdy se 
cítíme šťastní, tak křehké a proč 
milujeme ty, kteří nás odmítají. 

Hrdinové povídek věří a ubezpečují se, že láska nakonec každému 
nechává naději.
Texty doprovázejí fotografie studentky FAMU Lucie Kuklišové.
cena: 245 Kč
www.labyrint.net
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ZIMA 2015/2016

NA VÝLET

Tady se jednou něco 
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Potud národ 
sv j, pokud šet í 
svých památek.

-Karel Jaromír Erben-

Babička s dětmi
Nejznámější sousoší u nás je dílem 
akademického sochaře Otto Gutfreunda, 
autorem architektonického řešení je 
akademický architekt Pavel Janák. 
Znázorňuje Babičku s dětmi, Barunkou, 
Adélkou, Jeníkem a Vilémem, hledající 
na nebi své hvězdy. Nechybí také psi 
Sultán a Tyrl. Položení základního 

kamene proběhlo za účasti Aloise Jiráska 
25. července 1920 a jeho odhalení, které 
se stalo národní slavností, 9. července 
1922. Málo se ale ví, že několik dní 
předtím, při převozu sousoší z Prahy, 
vagon u Libně vykolejil, skupina postav 
vypadla, socha Barunky byla vážně 
poškozena a narychlo musela být 
zhotovena nová. 

Poškozená socha stála v zahradě Sochorovy 
továrny ve Dvoře Králové, kde byla nacisty 
za okupace takřka zničena, a koncem 
války zmizela úplně. Pouze hlavu si odvezl 
domů zaměstnanec továrny Josef Hájek ze 
Zlíče, který ji později daroval příteli a malíři 
Bedřichu Linhartovi z Hořiček. Po jeho smrti 
Muzeum Boženy Němcové (1972) hlavu 
Barunky od vdovy Linhartové odkoupilo.
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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 LEDNU 2016

1. 1. / pá
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-
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)

2. 1. / so
DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY. Vydejte 
se s námi poznávat slavná i méně známá praž-
ská znamení. Ukážeme si strahovského jezevčíka 
a zastavíme se u malostranských domů, k nimž 
se váží legendy a životní osudy významných 
českých osobností. Vhodné i pro rodiny s dět-
mi. Začátek akce ve 14:00 u pomníku hvězdářů 
na Pohořelci (nejbližší spojení zastávka tram. 
č. 22 „Pohořelec“). Cena 100/70 Kč (%). Marcela 
Smrčinová

KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA 
VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině 
tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 
přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému 
a osobně položil základní kámen kostela. Jeho 
dnešní podoba je však především dílem pozděj-
ších stavitelů. Kostel zažil období slávy i doby 
úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z ko-
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řenů. Čeká na vás příběh areálu augustiniánů 
kanovníků a krása díla, které nám předkové 
zanechali. Začátek akce ve 14:00 před vstupem 
do kostela z Horské ulice (nejbližší zastávka 
autobusu č. 291 „Dětská nemocnice Karlov“). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán pří-
spěvek na kostel 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín 
Marchal CSc. 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v ruském 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)

3. 1. / ne
POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU A NEJSTARŠÍ 
PŘEMYSLOVCI. Na vycházce si budeme po-
vídat o nejstarších dějinách Pražského hradu 
a připomeneme si jeho státní i náboženskou 
funkci. Zmíníme nejstarší Přemyslovce a postupně 
se zastavíme u základů kostela Panny Marie, 
u katedrály sv. Víta i baziliky sv. Jiří. V souvis-
losti s jednotlivými zastaveními nezapomene-
me na místa posledního odpočinku vybraných 
Přemyslovců, ani na nejasnosti s identifikací na-
lezených ostatků. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Richard Händl

6. 1. / st
ROHANSKÝ PALÁC. Komentovaná prohlídka 
vybraných sálů pražského sídla rodu Rohanů, ve 
kterém dnes sídlí Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2x30 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, 
aby si s sebou vzali své občanské průkazy 
(vstup do budovy ministerstva). Zájemci bez 
občanských průkazů nebudou do budovy 
vpuštěni!! Začátek akce ve 12:45 a v 14:45 před 
vstupem do paláce (Karmelitská 529/7, Praha 
1, Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Alexandra 
Škrlandová

7. 1. / čt
CLAM-GALLASŮV PALÁC. Prohlídka jednoho 
z nejkrásnějších pražských barokních paláců, 
který byl vybudován pro neapolského místokrále 

Jana Václava Gallase a od r. 1747 se stal hlav-
ní rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. Během 
prohlídky vstoupíme nejen na nádvoří, ale vy-
stoupáme i do vyšších pater a prohlédneme si 
reprezentační sály. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 
před vchodem do paláce (z ulice Husova 
20/158, Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč. 
Milada Racková

9. 1. / so
ZA ELIŠKOU PŘEMYSLOVNOU DO DOMU 
U KAMENNÉHO ZVONU. Akce pro dě-
ti z cyklu „Děti, poznejte Prahu!!!“. Více infor-
mací naleznete na konci programu nebo na  
www.prazskevychazky.cz

STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na 
prohlídku vybraných prostor Stavovského diva-
dla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své 
opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme 
divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí 
poddaní. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou 
Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). 
Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková

PROFESORSKÉ DOMY V DEJVICÍCH. 
Československo na samém prahu své existen-
ce poskytlo nový domov mnoha emigrantům 
z revolučního Ruska. Tito emigranti se v rámci 
integrace do české společnosti začali sdružo-
vat do stavebních a bytových družstev. Česko-
ruské profesorské stavební a bytové družstvo 
vybudovalo v Praze-Bubenči rozsáhlý obytný 
dům. Ačkoliv jeho obyvatelé z řad ruské inte-
ligence z něj byli násilně vystěhováni hned po 
r. 1945, zachovala se v objektu do dnešních 
dnů velmi působivá pravoslavná modlitebna. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 15:00 před objektem 
(ul. Rooseveltova 29, Praha 6). Cena 100/70 Kč 
(%). Alexandra Škrlandová 

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

10. 1. / ne
JAN KOTĚRA A JEHO NÁSLEDOVNÍCI. Vydejme 
se po stopách projektů Jana Kotěry i děl jeho 
blízkých žáků a spolupracovníků v centru Prahy. 
Zastavíme se u jeho první práce – ještě seces-
ního Peterkova domu a připomeneme si i jeho 
rozsáhlý universitní projekt, z něhož byla po-
smrtně realizována jen právnická fakulta. Cestou 
budeme věnovat pozornost dílům Kotěrových 
výrazných následovníků, mezi něž patří palác 
Adria od P. Janáka, Dům U Černé matky boží 
J. Gočára a Štencův dům i tzv. učitelské domy od 
O. Novotného. Začátek akce v 10:00 u pomníku 
Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka histo-
rických sálů Strahovské knihovny premonstrát-
ského kláštera, včetně interiérů Teologického 
sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 11:30 před Strahovskou 
knihovnou na Strahovském nádvoří. Cena za 
komentovanou prohlídku 100/70 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do ob-
jektu 100 Kč/za osobu. JUDr. Stanislav Antonín 
Marchal CSc.

12. 1. / út
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 s 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

14. 1. / čt
KLÁŠTER NA SLOVANECH NEBOLI 
V EMAUZÍCH. Celková prohlídka zahrnuje ná-
vštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře 

a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovan-
ských patronů. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 před 
vstupem do areálu objektu z Vyšehradské ulice. 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
vstupné do kláštera 50/30 Kč. Marie Hátleová

15. 1. / pá
ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. 
Komentovaná prohlídka s lektorkou NG. Alfons 
Mucha (1860–1939), světově proslulý český mo-
derní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži 
na přelomu 19. a 20. století díky své originální 
secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života 
ale spatřoval v jiném díle, které považoval za 
mnohem závažnější, v souboru dvaceti monu-
mentálních obrazů Slovanské epopeje, na němž 
pracoval v letech 1912–1926. POZOR! – omeze-
ný počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního pa-
láce (zastávka tram. č. 12, 17 „Veletržní palác“). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné snížené vstupné do objektu 90 Kč. 
Monika Sybolová

16. 1. / so
KRTEK A POHÁDKOVÝ SVĚT. 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 10:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 
9:30, v 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vestibu-
lu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

VILA LANNA. Komentovaná prohlídka novo-
renesanční budovy nás seznámí nejen se stav-
bou samotnou, ale také s rodinou významného 
podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny. 
Vilu v Bubenči si tento vlivný muž nechal po-
stavit roku 1872 jako své letní odpočinkové síd-
lo. Na její výzdobě se podílela řada známých 
umělců, např. fresky v interiéru zpracoval Victor 
Barvitius. Dnes slouží vila jako reprezentační 
zařízení Akademie věd ČR. POZOR! – omeze-
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ný počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, 
Praha 6 – Bubeneč). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 
50 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)

17. 1. / ne
KRTEK A POHÁDKOVÝ SVĚT. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!

ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA 
HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH. Vedle Bílkovy 
vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti býva-
lých barokních bastionů byly před první světo-
vou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhod-
né stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily 
podle projektu J. Gočára, domů podle návr-
hu J. Kotěry, R. Stockara, E. Králíčka a dalších. 
Připomeneme si též pozůstatky oněch barok-
ních hradeb i už neexistující vojenský kostelík 

Panny Marie. Začátek akce ve 14:00 u Bílkovy 
vily (Mickiewiczova ulice 1). Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

20. 1. / st
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. 
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 v 15:30 před vchodem do Bílkovy 
vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no jednotné vstupné do vily 40 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

21. 1. / čt
STRAKOVA AKADEMIE A SIDONIE 
NÁDHERNÁ. Vycházka je zaměřena na pro-
hlídku Strakovy akademie a její historii, kde 
mezi studenty žili i bratři Sidonie Nádherné, 
Johann a Karel. Druhá polovina vycházky 
bude věnována životnímu osudu baronesy 
Sidonie Nádherné a společnosti na zámku ve 
Vrchotových Janovicích, kam zajížděli například 
básník R. M. Rilke, vídeňský novinář a spisovatel 
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Karl Kraus, Max Švabinský, A. Loos, O. Kokoška, 
sestry Masarykovy nebo K. Čapek. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Prosíme zájemce, aby si sebou vzali své ob-
čanské průkazy (vstup do budovy vlády ČR). 
Zájemci bez občanských průkazů nebudou 
do budovy vpuštěni!! Začátek akce v 16:45 
před hlavním vchodem do Strakovy akademie, 
Nábřeží Edvarda Beneše 128/4. Cena 100/70 Kč 
(%). PhDr. Lenka Mandová

23. 1. / so
SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA V DETAILECH. 
Prohlédneme si interiér katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Povíme si, která část katedrály byla 
postavena Matyášem z Arrasu a kterou část 
katedrály postavil Petr. Dovíme se, jak velká je 
rozeta a jaké tajemství skrývá, kde je pochován 
sv. Vojtěch a kde sv. Vít. Ukážeme si, proč Bílkův 
Ježíš levituje, co je to Colinovo mauzoleum a ja-
ká je idea Svatováclavské kaple. Doporučujeme 
vzít malý dalekohled nebo divadelní kukátko 
s sebou!! POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 na III. nádvoří 
u vchodu do katedrály. Cena 100/70 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno vstupné do objektu 
125 Kč. POZOR! Vstupenka je součástí okruhu 
B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá 
ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky 
je možno v rámci této vstupenky individuálně na-
vštívit zmíněné objekty. Mgr. Dana Kratochvílová

BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY 
K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETOHRÁDKU. Proj-
de me se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, 
uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, 
Maxe Spielmanna, Josefa Zascheho a dal-
ších známých architektů. U Místodržitelského 
letohrádku si připomeneme slávu Stromovky. 
Řekneme si také něco o bohaté a rozvětve-
né rodině Petschků. Začátek akce ve 14:00 
u Pelléovy vily, Pelléova ulice č. 10, Praha 6. 
Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

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)

24. 1. / ne
DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ 
PRAŽSKÉM. Na vycházce poznáme nejen vý-
znamná domovní znamení na Starém Městě, ale 
neopomeneme zmínit také zajímavé historické 
souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na 
naší cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila nej-
starší pražská kavárna nebo kam se chodili bavit 
čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům E. E. Kische 
a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž boha-
tou historii nenecháme bez povšimnutí. Začátek 
akce ve 14:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém 
náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU 
NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka 
Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km 
dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním 
vltavském nábřeží kolem významných budov 
a památek, jejichž pestrou historii si na vycház-
ce připomeneme. Začátek akce ve 14:00 na 
zastávce tram. č. 14 „Těšnov“. Cena 100/70 Kč 
(%). Pavla Lešovská

26. 1. / út
Z PERŠTÝNA NA BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ. Na 
vycházce si budeme povídat o tom, kde byl 
Odborový dům a jaké funkce plnil, kdo byl JUDr. 
Podlipný a proč bychom si ho měli pamato-
vat nebo kde bývaly Benátky a kde Jeruzalém. 
Ukážeme si, kudy vedly středověké hradby, co 
to byl Konvikt, proč je Bartoloměj svatý, kde 
byla první vegetariánská jídelna v Praze nebo 
kdo byli panímáma od Halánků a pan Fingerhut. 
Začátek akce v 15:30 před domem v ulici Na 
Perštýně 6. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová

27. 1. / st
ODKAZ KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA. Osobnost 
českého krále a císaře Svaté říše římské, Karla 
IV. je připomínána především v souvislosti s jeho 
politickými a diplomatickými úspěchy. Centrem 
jeho vlády však byla Praha. Jak se změnila met-
ropole českého království za doby Karlova živo-
ta? Připomeneme si, co všechno přinesla Praze 
doba Karlovská. POZOR! – omezená kapacita 
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sálu na 30 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále 
PIS – PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

28. 1. / čt
SMÍCHOV V PROMĚNÁCH ČASU. Pojďte si 
s námi připomenout tuto významnou pražskou 
čtvrť a zavzpomínat na smíchovské zahrady, 
staré továrny i fresku „zlatého anděla“. Spatříme 
také spojení starého a nového Smíchova, kte-
ré nejlépe dokládá lávka přes Kartouzskou 
ulici, spojující vrch Sacré-Coeur a pasáž ze 
Štefánikovy ulice. Začátek akce v 15:30 u hlav-
ního vchodu do Kinského zahrady (nejbližší spoj 
zastávka tram. č. 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). 
Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová

30. 1. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Akce pro děti. Více informací nalez-
nete na konci programu!

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)

PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ II.: Z KŘIŽOVNICKÉHO 
NÁMĚSTÍ NA VÝTOŇ. Vycházka nás pove-
de po nestarším pražském nábřeží, původně 
Staroměstském, dnes Smetanově, které patří 
k turisticky nejatraktivnějším kvůli svým nádher-
ným pohledům na Pražský hrad a Karlův most. 
Kolem Národního divadla budeme pokračovat 
na Slovanský ostrov a dál kolem honosných 
činžovních domů a dvou ministerských budov 
až na Výtoň, bývalého Podskalí. Trasa dlou-
há cca 2,5 km. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
Karla IV. na Křižovnickém náměstí (Staré Město, 
Praha 1). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

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)

31. 1. / ne
PALÁC ŽOFÍN. Komentovaná prohlídka no-
vorenesanční budovy na Slovanském ostrově, 
postavené v letech 1836–37, která se v 19. století 
stala jedním z pražských center společenského 
dění. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou 
Žofína na Slovanském ostrově. Cena 100/70 Kč 
(%). Milada Racková

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná 
i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehradského 
areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší 
barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umís-
těny některé originály soch z Karlova mostu. 
Připomeneme si také nejznámější legendy i zá-
hadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14:00 
u Táborské brány. Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno vstupné do kasemat 60/30 Kč. 
Bc. Monika Koblihová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V LEDNU 2016

9. 1. / so
ZA ELIŠKOU PŘEMYSLOVNOU DO DOMU 
U KAMENNÉHO ZVONU. Vycházka z cyklu 
„Děti, poznejte Prahu!!!“. Na vycházce se podívá-
me do starobylého domu U Kamenného zvonu 
a dozvíme se, proč se mu tak říká. Povídat si bu-
deme o slavných obyvatelích Elišce Přemyslovně 
a králi Janu Lucemburském. Neopomeneme ani 
jejich slavného syna Karla IV., který nedale-
ko odtud založil univerzitu. Vhodné pro dě-
ti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek! Začátek akce ve 14:00 před domem 
U Kamenného zvonu na Staroměstské náměstí 
č. 13. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do domu 40 Kč/za 
osobu. (průvodci PIS – PCT)

16. 1. / so
KRTEK A POHÁDKOVÝ SVĚT. V galerii 
Portheimka na Smíchově vystavuje své nové 
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obrázky a ilustrace Kateřina Miler, dcera tvůrce 
legendární filmové a knižní pohádkové postavič-
ky oblíbeného Krtečka. Děti si budou moci pro-
hlédnout nová Krtečkova dobrodružství a sami 
namalovat obrázek, podívat se na pohádku 
s Krtkem a dospělý doprovod určitě rád shlédne 
jediný dokumentární film o Zdeňkovi Milerovi. 
Knížky a další tiskoviny s Krtkem bude možné 
v galerii zakoupit. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
u vchodu do vily Portheimka, Štefánikova 12, 
Praha 5 (vchod z parku). Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do objektu 
Portheimka 30/15 Kč. Pavla Slancová

17. 1. / ne
KRTEK A POHÁDKOVÝ SVĚT. V galerii 
Portheimka na Smíchově vystavuje své nové 
obrázky a ilustrace Kateřina Miler, dcera tvůrce 
legendární filmové a knižní pohádkové postavič-
ky oblíbeného Krtečka. Děti si budou moci pro-
hlédnout nová Krtečkova dobrodružství a sami 
namalovat obrázek, podívat se na pohádku 
s Krtkem a dospělý doprovod určitě rád shlédne 
jediný dokumentární film o Zdeňkovi Milerovi. 
Knížky a další tiskoviny s Krtkem bude možné 
v galerii zakoupit. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
u vchodu do vily Portheimka, Štefánikova 12, 
Praha 5 (vchod z parku). Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do objektu 
Portheimka 30/15 Kč. Pavla Slancová

30. 1. / so
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 hluboké-
ho podzemí radnice. Během prohlídky budou 
řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědo-
mostní 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 vy-
cházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem 
do Turistického informačního centra PIS – PCT 
ve Staroměstské radnici. 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

VŽDY 25. DNE V MĚSÍCI V 9:02 
DOPOLEDNE zahajujeme předprodej 
vstupenek na následující měsíc.

Další informace naleznete  
na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e–mailové adrese: 
vlastiveda@prague.eu
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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 předprodej bude zahájen 25. ledna 2016 
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
1. 1. 2016 12:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1,  
Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00–19:00
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
do 3. 1. 2016 ZAVŘENO
11. 1. – 29. 2. 2016 PROVOZ PŘERUŠEN

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

1. 1. 2016 12:00–18:00

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

NOVINKY

ROK KARLA IV. 
Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
vstupujete spolu s námi do roku Karla IV., v je-
hož průběhu si budeme připomínat 700. výročí 
narození tohoto významného českého i evrop-
ského panovníka. Ačkoli je „Karlovským datem“ 
14. květen, my jsme si pro Vás na každý měsíc 
roku 2016 připravili zajímavé akce, které Vám při-
blíží významná místa související v Praze s osob-
ností, životními osudy a činností tohoto panovní-
ka. Budeme se těšit na Vaši účast v roce 2016! 
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism při této příležitosti spustila webovou 
stránku www.karlovapraha.cz, která bude 
v průběhu roku doplňována a aktualizována. 
K dispozici je také speciální turistická známka 
s motivem Karla IV., kterou je možné zakoupit 
v objektu Staroměstské radnice, v eshopu PIS 
– PCT nebo v recepci PIS – PCT na Arbesově 
náměstí 70/4, Praha 5.

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 do 30. 12. 2015. Více in-
formací najdete na www.praguecitytourism.cz; 
studijni@prague.eu nebo na tel.: 221 714 125

PŘERUŠENÍ PROVOZU  
TIC VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
V období od 11. ledna do 29. února 2016 bu-
de přerušen provoz v Turistickém informačním 
centru Václavské náměstí. Poté bude činnost TIC 
opět obnovena.
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