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Milí čtenáři, 
nejprve bych vám ráda poděko-
vala za příznivé ohlasy na novou 
grafickou úpravu, kterou jsme se 

snažili vyjít vstříc vašim dlouhodobým požadavkům 
na zvětšení písma. Doufám, že nyní již pro vás bude 
Přehled „čtenářsky přítulnější“, což vystihuje asi nej-
lépe náš záměr. 
Ale teď již vzhůru za kulturou. Druhá polovina 
sezony se pomalu rozbíhá a čekají na nás mnohé 
lahůdky. Národní galerie připravila výjimečné setkání 
s dílem čínského umělce Aj Wej-Weje, které určitě 
rozšíří naše výtvarné vnímání. Instalováno bude od 
6. února na prostranství před Veletržním palácem.
Galerie hl. m. Prahy pokračuje v originálních výstav-
ních projektech umělců, kteří se nevěnují přímo vý-
tvarnému umění jako takovému. Po režisérovi Timu 
Burtonovi nám představí významného kanadského 
režiséra Davida Cronenberga. Expozice bude otevřena 
od 19. února v Domě U Kamenného zvonu.
Začínají jarní prázdniny a pro děti bych tedy ráda 
doporučila filmový festival Malé oči, který proběhne 
v Biu Oko od 8. do 14. února a nabídne bohaté zážitky 
pro všechny věkové kategorie. Ale pozor: vstup do-
spělým je povolen pouze v doprovodu dětí!
Užívejte zimy a konečně i sněhu! Sáňkování a lyžo-
vání povoleno.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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Generální partner

Poslední aristokratka

Evzen Bocek Arnošt Goldflamˇ ˇ

Anna Polívková, Jan Hrušínský,
Miluše Šplechtová a další
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  JAN A KAREL, MLADÍCI TVOŘÍCÍ DĚJINY 
(685 let)

Těžko bychom dneska uznávali Karla IV. jako nejvýznam-
nějšího panovníka na českém trůnu, kdyby vyšel podlý plán 
milánskému šlechtici Azzovi Viscontimu. Ten pro něho „na 
uvítanou“ objednal traviče.

Ačkoli Jana Lucemburského Čechy ani moc „nebavily“, diploma-
tickým úsilím ověsil různými „přílepky“ Království české v podobě 
Chebska, Horní Lužice a Vratislavi se značnou částí Slezska. Na 
přelomu 20. a 30. let 14. století byl Jan také velmi aktivní v se-
verní Itálii, kde vystupoval jako zastánce císařských i papežských 
zájmů. Podařilo se mu získat do říšské zástavy od císaře v Lom-
bardii města Brescii, Bergamo, Parmu, Cremonu, Pavii, Reggio, 

Modenu a v Toskánsku Luccu. Počátkem roku 1331 zkušený, 
přesto mladý 35letý panovník povolává svého sotva 15letého 
syna, nám známého jako Karel IV., s manželkou Blankou z Valois 
z Lucemburku, aby působil jako jeho místodržící v lucemburské 
italské signorii. Mladík po mnoha týdnech cestování přes Mety, 
Lotrinsko, Burgundsko a Savojsko přijíždí se svým doprovodem 
na Veliký pátek do města Pavia, kde na něho číhá past v podobě 
otrávené snídaně. Karel naštěstí nejedl, protože šel na mši a při-
jímání, proto chtěl zůstat nalačno. Díky jeho bystrosti či víře byl 
travič odhalen a pomyslná hvězda budoucího Otce vlasti mohla 
stoupat vzhůru dál.

Babok

  FRÁGA – PRAHA ČI OTÁZKA? (1050 let)

Je tomu 1050 let, co Prahu navštívil židovský, arabsky mluví-
cí kupec a cestovatel, rodák z katalánské Tortosy, Ibráhím ibn 
Jákúb al Isrá‘ilí at–Tartúší. Po studiích se usadil v Cordobě, 
odkud ho vyslal zdejší chalífa, snad al–Hakam II., k císaři 
Otovi a slovanským knížatům. Možná jako diplomata, snad 
jako obchodníka či dost možná jako prostého zvěda pomě-
rů. Jisté je, že během své cesty navštívil také Prahu, o které 
pořídil dosud nejstarší písemnou zprávu.

Z Bordeaux doplul lodí k Obodritům (kmenový svaz Polabských 
Slovanů), kde navštívil Nakona a jeho hrad (dnes Mecklenburg). 
V Magdeburku navštívil císaře Otu a poté se vydal do knížecí Prahy 
Boleslava I. Domů se vracel přes Velehrad, Olomouc a Krakov, kde 
opustil území kontrolovaná Boleslavem. Po návratu do Cordoby 
sepsal své poznatky z cesty. 

Přestože se Ibráhímův originál nedochoval, v 70. letech 19. století 
byl v Istanbulu nalezen rukopis „Kniha cest a země“ (Kitāb al–Masā-
lik wa‘l–Mamālik) andaluského muslima, geografa a historika Abú 
Ubaida al–Bakrího (†1094), který převzal doslovně jeho popis: „A co 
se týče země Bújislava (Boleslava), tedy její délka od města Frága 
(Praha) až k městu Kráková (Krakov) rovná se cestě tří týdnů. Město 
Frága je vystavěno z kamene a vápna a je největším městem co 
do obchodu. Přichází sem z města Kráková Rusové a Slované se 
zbožím. A z krajin Turků muslimové, židé a Turci rovněž se zbožím 
a obchodními mincemi. Ti vyváží od nich otroky, cín a různé kožišiny. 
Jejich země je nejlepší zemí severu a nejzásobenější v potravinách. 
Prodává se tam za jeden kírát tolik pšenice, že vystačí člověku na 
měsíc, a za tutéž cenu tolik ječmene, kolik vystačí jezdci na 40 dní, 
a dále za tento kírát deset slepic. V městě Frága vyrábí se sedla, 
uzdy a tlusté štíty, kterých se užívá v těchto zemích. V zemi Bújima 
zhotovují se též lehké šátky z tenké tkaniny v podobě síťky, které 
neslouží k ničemu. Cena těchto je u nich stálá: 10 šátků za jeden 
kírát. Jimi obchodují a provádějí směnu mezi sebou. To je jejich 
jmění a hodnota všech věcí, za ně získávají pšenici, mouku, koně, 
zlato, stříbro a všechno ostatní...“ 
Kírát byl boleslavský denár (0,212 g), nejspíš nástupce pověstných 
plátěných šátečků (odtud plátno – tedy platit). Přestože zanechal 
Ibráhím neobvyklé svědectví, je jeho obraz zvláště hospodářských 
a sociálních poměrů Čech i Prahy poněkud nadsazený. Nevysvět-
leným zůstává také dnešní název Prahy, kterou Ibráhím nazývá 
Frága, kde překlad Frage z němčiny znamená otázka. 

Luděk Sládek

Pohled na Prahu 1493, Schedelova kronika

Karel IV. na Votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi (asi 1371)

4  frága – praha, jan a karel



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s

  SOUD ČESKÝCH PÁNŮ (325 let)

Z Vídně do Prahy dorazil seznam 90 vůdčích osobností čes-
kého stavovského povstání 20. února 1621. Ještě téhož dne 
začalo zatýkání. Neúprosný soud bez možnosti obhajoby 
trval do 29. března. Konečným verdiktem bylo 27 trestů 
smrti a tři vyhnání z města.

Zajímavostí je, že většina hledaných se na výzvu sama přihlá-
sila, pouze tři se pokusili o útěk. Celkem 61 obviněných bylo 
uvězněno v Bílé věži Pražského hradu a v šatlavě Staroměstské 
radnice. Zbytek byl internován v domácím vězení. Každý z vězňů 
byl podroben dlouhému výslechu o 236 otázkách. Tribunálu 
přesedal tehdejší královský místodržící Karel z Lichtenštejna 

a jeho zástup-
cem byl Adam 
z Valdštejna 
(strýc Albrech-
ta z Valdštejna). 
Proti českým 
pánům byla 
vznesena mno-
há obvinění, 
např. vyhazo-
vání místodr-
žících z  oken, 
obsazení Hradu, 
vyhnání jezuitů, 
kupování statků 
konfiskovaných 
katolické církvi, 

poskytnutí peněz a verbování žoldnéřů stavovské armády a po-
dobně. Hromadná poprava 27 vůdců stavovského povstání (tří 
pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů), která se uskutečnila 21. června 
1621 na Staroměstském náměstí v Praze, byla nebývale krutou 
tečkou za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 
a skončily porážkou na Bílé hoře.

-js-

  PROBOHA, UDĚLEJME V ČECHÁCH 
KONEČNĚ POŘÁDEK! (545 let)

Není na světě člověk ten, který by se zavděčil Čechům všem. 
Česká kotlina je totiž společensko-politický útvar, kde jsou 
asi zvláštní vibrace, protože nám nic nevoní, nic se nám ne-
líbí, všichni kromě nás jsou takoví či makoví a vůbec pořád 
je si na co stěžovat. Asi to máme prostě v genech.

Čechy přes dvě třetiny 15. století byly pověstným hrncem, ve 
kterém to z pohledu společensko-politického vařilo, mlelo. Není 
divu, že sousedé s obavami čekali, zda je nějaká husitská horda 
„nepoctí“ dobyvačnou návštěvou a multikulturně neobohatí 
kacířskými myšlenkami. Není divu, že katolická Evropa i soused-
ní Sasko měli z českého dění „smíšené pocity“. Navíc když poučeni 

husitskými rejsy či výboji (známe z dějepisu pod eufemismem 
spanilé jízdy) si přáli stabilizaci poměrů. Počátkem roku 1471 
poselstvo saských bratrských vévodů Arnošta a Albrechta pře-
dalo tehdejšímu papeži Pavlu II. návrhy na řešení náboženského 
sporu v Čechách a možnosti řešení sporů mezi Uhrami a Polskem. 
Poinformovali o nezdarech křížových výprav proti kališníkům 
i nechuti k válce českého katolického panstva. Snaha jejich ale 
vyšla naprázdno, protože v březnu 1471 nenadále umírá král Jiří 
z Poděbrad a otevírá brány Jagelloncům v cestě na český trůn. 
Navíc je nedlouho po něm také vyměněn papež Pavel II. za Sixta 
IV., který měl raději úplně jinou zábavu (třeba povolil nevěstince). 
O tom ale někdy příště.

Babok

Kresba exekuce z 19. století

Pamětní deska na Staroměstském náměstí

Albrecht III. Saský

www.kampocesku.cz  soud českých pánů, pořádek v čechách  5
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ÚNOR 1061 (955 let)
Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly, nastoupil 
na trůn Vratislav II. Tento panovník úděly opět obnovil a roz-
dělil je mezi své bratry Konráda, Otu a jejich potomky. Vznikl tak 
brněnský, znojemský a olomoucký úděl a jejich knížata začala 
razit vlastní mince.

ÚNOR 1461 (555 let)
Aktivity Jiřího z Poděbrad se zasloužily o jeho sílící moc. Na jejím 
základě jej Fridrich III. po jednání v Chebu ohledně koruny 
římskoněmeckého krále učinil spoluvladařem. Byl také po-
věřen panováním v českých zemích a jeho poradcem mu byl 
Martin Mair.

ÚNOR 1901 (115 let)
Již více jak století máme stálý, samostatný a nejvýznamnější 
orchestr – Českou filharmonii, která vznikla po předchozí 
stávce a nečinnosti orchestru Národního divadla, který již od 
roku 1896 plnil příležitostně i úlohu filharmonického orchestru. 
První samostatný koncert byl uspořádán 15. října téhož roku 
v pražském Rudolfinu.

ÚNOR 1916 (100 let)
Je to přesně sto let, co z Českého zahraničního komitétu v Paříži 
vznikla Československá národní rada, která působila jako 
ústřední orgán odboje za 1. světové války. Členy se stali T. G. Ma-
saryk, J. Dürich, E. Beneš a od podzimu t. r. i M. R. Štefánik, který 
po odstranění carofila Düricha v únoru 1917 zaujal jeho funkci. 

ÚNOR 1991 (25 let)
Přesně před čtvrt stoletím představil Tim Berners-Lee první 
internetový prohlížeč, WorldWideWeb. Vytvořil jej při svém 
působení v CERNu. Navrhl jazyk HTML a protokol HTTP a kon-
cem roku 1990 spustil první webový server na světě. V říjnu roku 
1994 založil World Wide Web Consortium, které dohlíží na další 
vývoj Webu.

3. ÚNORA 1926 (90 let)
Ústavní listina Československé republiky zrušila prozatímní ústa-
vu z roku 1918. Jednou z částí byl i tzv. jazykový zákon, který 
v roce 1926 upravil jazykové nařízení, ve kterém bylo mimo jiné 
také prohlášení jazyka československého (českého nebo sloven-
ského) za jazyk státní. 

12. ÚNORA 1736 (280 let)
Díky válce mezi lety 1733 a 1735, v níž bojovalo Rakousko s Rus-
kem proti Francii, ztratil František Štěpán I. Lotrinský území Lot-
rinska a Francie uznala pragmatickou sankci. Z těchto důvodů 
a rodových předpokladů byl schválen sňatek Marie Terezie 
a Františka Štěpána.

 z KALENDÁRIUM

  OTEC ČESKÉ GRAFIKY (155 let)

Prof. Eduard Karel, otec české grafiky a rytectví, na kterého 
se téměř zapomnělo, příkladně spolupracoval s Alfonsem 
Muchou na první emisi čs. známek „Hradčany“. S Maxem 
Švabinským pak vytvořil slavnou poštovní známku s Ma-
sarykovým portrétem. Za svou Monografii ruských malířů 
získal v roce 1925 v Paříži dokonce hlavní cenu. 

Narodil se 20. 1. 1861 ve Smiřicích a už ve škole vynikal v kreslení. 
Ale lehké to neměl. Když po nocích kreslil, vyčítala mu maminka, 
že kazí papír, a navíc ho rodiče chtěli vyučit zámečníkem. Naštěstí 
si jeho nadání všiml smiřický lékař Otakar Jedlička. Po jeho in-
tervenci pomohla nadanému chlapci pražská Umělecká beseda 
na studia. Kvůli nedostatku peněz trpěl podvýživou, přesto se 
dostal až na Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, kde se věnoval 
grafice a dřevorytu. Koncem 19. století se začaly objevovat nové 

reprodukční metody, které Karla doslova nadchly. Přijal práci 
v Praze u grafické firmy Unie a podílel se tu na tisku Babičky 
Boženy Němcové s ilustracemi A. Kašpara, Kodexu vyšehradského 
a dalších. V letech 1919–1928 učil na pražské Uměleckoprůmyslo-
vé škole a byl prvním učitelem grafiky u nás. K jeho žákům patřili 
Karel Svolinský, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, Bohumil Kubišta 
i rytec poštovních známek Bohumil Heinz. Kromě toho vykoná-
val dohled nad tiskem československých bankovek. Ve volných 
chvílích se věnoval kreslení a leptu, tak vznikly krajiny Hrad Kost, 
Hradčany, Karlštejn a další. Život se s ním ale nemazlil. Předčasně 
zemřely jeho tři dcery i manželka, což ve svých pamětech shrnul 
do jediné věty: „V zahradě za teplých dnů pod korunami stromů 
vzpomínám na svůj život vyplněný radostí, hořem a prací.“ Podzim 
života prožil v Turnově, kde 18. října 1950 umírá. Jeho autoportrét 
vyšel v roce 1981 na poštovní známce. 

Marcela Kohoutová

Eduard Karel na autoportrétu z roku 1926

6  kalendárium, eduard karel
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13. ÚNORA 921 (1095 let)
Připomeňme si úmrtí knížete Vratislava I., úspěšného ochránce 
Čech před Uhry a schopného panovníka. S jeho jménem je spo-
jeno založení kostela sv. Jiří na Pražském hradě, kde byl také 
pochován. Za jeho dva nezletilé syny Václava a Boleslava vládly 
kněžny Drahomíra a Ludmila. Drahomíra postupně převzala 
poručnickou vládu na sebe.

15. ÚNORA 1611 (405 let)
Rudolf II. povolal do Čech pasovské vojsko na pomoc proti čes-
kým stavům. Pasovští vedení Leopoldem Pasovským v Čechách 
podnikli řadu vpádů, ale pro nedostatek financí byli donuceni 
k ústupu. Matyáš II. proti nim bojoval a poté převzal moc za 
svého bratra Rudolfa II.

20. ÚNORA 1416 (600 let)
Reakcí na upálení Jana Husa byl protest české a moravské šlechty, 
která podepsala protestní listinu. Ale kostnický koncil vyhlásil 
půhon na všechny, kdož podepsali. Šlechta na toto nereagovala, 
a aby koncil dokázal svou moc, nechal upálit dalšího Čecha – 
Jeronýma Pražského.

20. ÚNORA 1491 (525 let)
Tohoto data se vzdal Jan Albrecht nároků na uherský trůn ve 
prospěch svého staršího bratra Vladislava II. Jagellonského. Po 
svém zvolení za uherského krále přesídlil Vladislav II. do Uher, 
což značně posilovalo postavení šlechty v Českých zemích. Ta 
nakonec krále v roce 1407 zcela zbavila vlivu na zemské úřady.

20. ÚNORA 1811 (205 let)
Je to již přes 200 let od vydání finančního patentu, zvaného též 
„Wallisův“, jímž měla být cena bankocetlí stanovena při výměně 
za měnu konvenční na pětinu nominální ceny. Do 1. února 1812 
se bankocetle, které dosáhly výše 1060 milionů zlatých, měly 
stáhnout z oběhu a vyměnit za tzv. výměnné papíry s pětinovou 
hodnotou.

21. ÚNORA 1921 (95 let)
Krompašské železárny zaměstnávaly více než 3 500 lidí. Snižo-
vání přídělů základních potravin však vyvrcholilo krompašskou 
vzpourou, při které byli zabiti dva členové vedení továrny a čtyři 
dělníci. Po událostech byla továrna uzavřena a činnost obnovena 
až po roce 1945.

26. ÚNORA 1861 (155 let)
Před 155 lety byla nově jmenovaným státním ministrem 
A. Schmerlingem oktrojována únorová ústava. Stala se sou-
hrnem základních zákonů, které měly být realizací ústavních 
záměrů říjnového diplomu. Ústava byla vydána pro celé území 
monarchie, u většiny neněmeckých národů vzbudila odpor. Če-
chům bylo upřeno české historické právo.

  KNÍŽECTVÍ V LÉNO (890 let)

Po úmrtí Vladislava I. nastoupil na český trůn, i přes rozpor se 
zásadami seniorátu (dědičné právo nejstaršího člena rodu na 
vládu), Soběslav I. Neshody se starším bratrem Otou II. uspíšilo 
odnětí jeho moci nad správou brněnského údělu. Ota neměl do-

statek sil k porážce Soběslava, proto se s žádostí o pomoc obrátil 
na císaře Svaté říše římské Lothara III. V zimě roku 1126 zahájili 
společně vojenské tažení do Čech, které pro ně však skončilo 
porážkou v bitvě u Chlumce 18. 2. 1126. Hrubě oba podcenili 
obranyschopnost a připravenost Soběslavovu. Navíc byl Ota II. 

zabit a Lothar složitě vyjednával o svém propuštění i propuštění 
dalších zajatců. Stalo se. Lothar na oplátku Soběslavovi udě-
lil české knížectví v léno, spolu s titulem nejvyššího říšského 
číšníka s právem hlasu při volbě říšskoněmeckého panovníka. 
Výsledkem byla stabilizace českého státu a budování nové české 
zahraniční politiky.

Veronika Kočová 

Lothar III. v bitvě u Chlumce (1126), Chronicon Pontificum et 
Imperatorum (kolem 1450)

Rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha na  hoře  Říp  nechal roku 1126 kníže Soběslav I. 
na paměť vítězství v bitvě u Chlumce opravit a rozšířit o západní kruhovou věž.
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 zrozhovory
  ROZHOVOR S MICHALEM ŠTÍPOU
prvním sólistou Baletu Národního divadla 
o nově vznikajícím projektu Ballet Hommes 
Fatals, jehož premiéra se uskuteční  
v divadle Hybernia, 28. února 2016  
v 18 hodin.

Jak se náhle tančí chlapům virtuózní ženské role ze zná-
mých klasických baletů, kde vy interpretujete v reperto-
áru baletu ND virtuózní mužské role?
Těžce… od té doby, co jsem si sám zkusil tančit na špičkách, 
obdivuji své kolegyně, které se s tím potýkají denně… Je to 
strašná dřina a hlavně strašná bolest.

Vše tančíte na 
špičkách – bolí 
vás prsty víc než 
záda z náročných 
zvedaček klasic-
kých duetů (pas 
de deux) byť 
s křehkými bale-
rínami?
S  každým krokem 
cítím jako bych měl 
v botě tucet hřebí-
ků, které mě bodají 
do prstů... Zvedat 
partnerky jsem 
zvyklý a je to určitá 
rutina. Musím ale 
říct, že v  rámci to-

hoto projektu obdivuji mého tanečního partnera, který je o dvě 
hlavy menší než já a musí se tahat s 80 kily živé hmoty… 

Režijní sled ve vašem představení je velmi dobře pro-
myšlený, jak máte v týmu rozdělené úlohy – přecházíte 
z jedné do druhé?
Víceméně ano, každý tanečník se vystřídá v několika rolích.

Co říkají vašim výkonům vaše ženy, přítelkyně, kolegyně? 
Upozorňují vás na chyby? Radí vám nějaké svoje osvěd-
čené fígle?
Vše konzultuji s mou dlouholetou taneční partnerkou Nikolou 
Márovou, která mi radí nejen ohledně taneční techniky, ale i jak 
si například připravit baletní špičky. Řeknu Vám, není to nic jed-
noduchého.

Smích publika a uznání vašich perfektních hereckých 
a  technických výkonů je vám odměnou za obrovskou 
dřinu… Jaké máte další plány se svým představením?
Reakce publika nám už během tance hodně pomáhá nejen překo-
nat bolest na špičkách, ale hlavně nás motivuje k dalším situačním 
improvizacím přímo na jevišti. Největším našim přáním je, aby 
se představení líbilo a diváci z něj odcházeli příjemně pobaveni.

Václav Janeček
Michal Štípa se narodil v Brně. V roce 1990 zahájil studium na 
brněnské Taneční konzervatoři. Poté nastoupil do baletního sou-
boru Národního divadla v Brně, kde již od samého začátku svého 

působení dostával četné sólové 
příležitosti ve stěžejních kusech 
baletního repertoáru. Na prkna 
Národního divadla v Praze na-
stoupil v sezóně 2004–2005. Po 
několika úspěšných sezónách, 
během kterých dostal příležitost 
obsáhnout repertoár především 
v hlavních rolích, byl v roce 2009 
jmenován prvním sólistou. Ele-
gance, přirozená noblesa, ideální 
tělesné proporce a především 
partnerská spolehlivost a tech-
nické dispozice jej vždy řadily do 

kategorie „danseur noble“. Díky svému přirozenému hereckému 
projevu však již několikrát dokázal, že je stejně dobře schopen 
ztvárnit i náročné dramatické role, vyžadující hlubší sebereflexi. 
Díky těmto předpokladům 
můžeme s jistotou říci, že 
Michal Štípa dnes patří 
mezi univerzální a vyzrálé 
tanečníky. 
Ballet Hommes Fatals 
je soubor špičkových ba-
letních umělců, který 
představí nejznámější 
baletní scény klasického 
baletního repertoáru ve 
svérázném provedení. 
Slavné a virtuózní ženské 
role ze známých baletů 
tančí muži – tanečníci. 
Originální komická nad-
sázka v perfektním tanečním provedení vybraných scén přináší 
nevšední zábavu, humor a umělecký zážitek ve variabilně složených 
programech. Repertoár tvoří nejznámější scény z baletů, jako jsou 
např. Labutí jezero, Giselle, Umírající labuť, Šípková Růženka, Don 
Quijote, atd. 
Více na www.ballethommesfatals.cz

Labutí jezero, Michal Štípa, foto © Pavel Hejný

foto © Sandy Ouyang

foto © Pavel Hejný
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  ROZHOVOR S HELENOU TŘEŠTÍKOVOU
Vyzpovídali jsme pro naše čtenáře režisérku 
a dokumentaristku Helenu Třeštíkovou 
u příležitosti uvedení do kin jejího 
celovečerního dokumentu Zkáza krásou.

Do kin přichází Váš dlouho očekávaný celovečerní doku-
ment o Lídě Baarové. Proč jsme museli na tento unikát tak 
dlouho čekat, když rozhovory s bývalou hvězdou vznikly 
už před více než dvaceti lety?
V roce 1995 jsem natáčela s Lídou Baarovou v Salcburku rozho-
vor, ze kterého pak vznikl půlhodinový film pro Českou televizi 
„Sladké hořkosti Lídy Baarové“, který byl poté odvysílán. Můj 
kolega střihač Jakub Hejna ten film viděl asi před čtyřmi lety. 
Přesvědčoval mně, že z materiálu, který jsme tehdy s paní Lídou 
natočili, a který zůstal z velké části nevyužit, by šlo sestříhat delší 
tvar a že by to určitě stálo za to. Dohodli jsme se, společně s mou 
dcerou producentkou, že zkusíme dát žádost o podporu takového 
projektu do programu EU Kreativní Evropa. Grant jsme získali 
a s Jakubem Hejnou jsme se dohodli, že budeme spolurežiséry.

Natáčení s paní Baarovou asi nebylo jednoduché...
Paní Lída byla velmi náladová. Začátek byl dost dramatický. Přijeli 
jsme o něco později, protože bylo nečekaně špatné počasí. Paní 
Lída byla hodně naštvaná a vlastně nás ten první den vyhodila. 
Další den to bylo už o něco lepší, nálada příznivější. Tak se to stří-
dalo a odjížděli jsme jako nejlepší přátelé, s objímáním a slzami.

Jak Vás vůbec před těmi dvaceti lety napadlo udělat do-
kument právě o ní? 
Nejdříve jsem měla dělat dokument o Velkém sále pražské Lucer-
ny. Při hledání pamětníků jsem přišla i na Lídu Baarovou. Zavolala 
jsem jí do Salcburku, ona po chvíli váhání souhlasila. Pak mě 
napadlo, že jet za takovou hvězdou a ptát se jen na Lucernu by 
byla velká chyba. Dohodla jsem se v televizi, že natočím ještě 
krátký portrét paní Lídy.

Předpokládám, že asi nebylo jednoduché zkontaktovat 
tuto starou dámu a hlavně ji přesvědčit, aby byla ochotná 
vyprávět před kamerou o svém životě.

Paní Lída si určila přísné podmínky. Budeme točit jen její vyprá-
vění, ona bude přitom sedět, žádné další akce, činnosti, vycházky 
a podobně. Tedy mluvící hlava, filmařsky nevděčná situace.

Nepřipadalo Vám někdy, že by se některým tématům 
během rozhovoru raději vyhnula?
Asi ano, o některých věcech nechtěla před kamerou mluvit a to 
jsem respektovala. Leccos naznačila, když kamera nejela a já pak 
film doplnila citacemi z jejích vzpomínek.

Nezdálo se Vám, že se i po letech ještě ráda něčím pochlu-
bí, že chce dnešním lidem ukázat, jak velká hvězda světo-
vého formátu vlastně byla?
To bylo její celoživotní téma: byla velká hvězda a jediná chyba 
jejího života byla, že nepřijala nabídku jít do Hollywoodu, kde 
by se jistě stala ještě větší hvězdou. 

Měla jste pocit, že je před Vámi bývalá filmová hvězda 
anebo už jen nešťastná a nemocná stará paní?
Byla obojím a obě ty polohy se prolínaly. Když vzpomínala na 
minulost, oči jí zářily a ožila. Když uvažovala o přítomnosti, byla 
to stará, osamělá žena.

Na jakého diváka vlastně Váš dokument cílí a co dnešního 
člověka na snímku asi nejvíc zaujme?
Vždy se snažím dělat filmy, které nutí diváky k přemýšlení. Ne-
nabízím jednoduchou zábavu, ale spíš impuls k úvaze o kráse, 
pošetilosti, pomíjivosti.

Máte Vy sama pocit, že veliká krása a talent skutečně 
zavinily zkázu Lídy Baarové?
Ten název je jistá metafora. Ale myslím, že přílišná krása a sláva, 
kterou jí krása přinesla ve velmi mladém věku, zapříčinily její bu-
doucí problémy. Nebyla dost zralá na situace, které jí život připravil.

Myslíte si, že bylo správné, když ji většina národa po válce 
zavrhla?
To je takový nepěkný rys lidské povahy zkusit svá selhání přenést 
na jiného. Ve filmu vidíme zaplněné Václavské náměstí za protek-
torátu. Davy lidi hajlují při české hymně (!). Možná mnozí z těch, 
kdo tam byli, si po válce odplivli nad Lídou Baarovou a hned měli 
svědomí čistší. Ale nechci generalizovat.

V čem podle Vás udělala Baarová ve svém životě největší 
chybu? Ona sama považovala za hloupost, že odmítla 
nabídku z  Hollywoodu, ale bylo to to nejpodstatnější 
v jejím osudu?
Já vidím největší chybu v její pýše. Málo pochybovala a málo 
domýšlela své činy. To je moje interpretace.

Děkuji za rozhovor.
Marcela Kohoutová

www.kampocesku.cz  rozhovory  9



 zredakce zve
  NENECHTE SI UJÍT ÚNOR V KAŠTANU

Navštívili jste už břevnovský klub Kaštan? Že ne? Třípatrový 
dům na zastávce U Kaštanu zná vzhledem k jeho minulosti 
propletené s bývalým režimem a komunisty téměř každý. 
Uniknout by vám ale neměla ani jeho současnost. Už dva-
náctým rokem o významnou budovu Prahy 6 pečuje Unijazz 
a za jejími zdmi (a občas i v parku před nimi) pořádá koncer-
ty i další akce, které by ani ve vašem diáři neměly chybět. 
Přinášíme proto pár tipů, které si můžete poznačit na únor.

Hned ve středu 10. 2. V rámci cyklu koncertů magazínu UNI vy-
stoupí kapela Mullholand Blue. Alternativně-folkové duo se 
mimo jiné pyšní vítězstvím v loňském kole soutěže Startér Radia 
Wave. Společně s pražskou dvojicí na ‚kaštanovém’ pódiu zahraje 
také opavský projekt Z pramene Radbuzy. Pátek 12. 2. bude patřit 
éterické víle Ira Mimosa a jejím křehkým kytarovým melodiím. 
Nádech Francie v úterý 16. 2. vystřídají polské texty viollonce-
listek Tara Fuki. Na vrcholné vystoupení měsíce aspiruje koncert 
jedné z legend české alternativy.  Nezaměnitelní Už jsme doma 
roztančí sál Kaštanu ve čtvrtek 18. 2. Neméně divoký zážitek sli-
buje i sobota 20. 2. Dámská čtyřka BraAgas víc než rocku fandí 
world-music, v míře výbušnosti si ale s Už jsme doma nezadá.
Tradiční záležitostí se už staly Večery osamělých písničkářů. Ten-
tokrát pravidelný pořad připadne na středu 17. 2. a ani Petr Nikl, Mi-
chal Bystrov, Karel Vepřek a Jan Jeřábek nebudou chtít zůstat sami.

Nejsou to ale jen koncerty, které dělají Kaštan Kaštanem. Těšit se 
můžete i na přednášku klubového ‚rezidenta‘ Zdeňka Lukeše, 
tentokrát o pražských činžácích (v úterý 2. 2.), nebo na cesto-
vatelské vyprávění Pavla Svobody o palmových oázách Ománu 
v pondělí 15. 2.
A Kaštan myslí i na ty nejmenší. Pokud to máte podobně, neza-
pomeňte je o sobotách vzít na některé z odpoledních představení 
pro děti. Co takhle Velká zimní pohádka o ztraceném dáreč-
ku…, Bacha na Bacha, Houpací pohádky nebo O Rybabě 
a mořské duši?
A to pořád není všechno, v Kaštanu najdete i kavárnu Únik, 
Popmuseum či Atelier Kaštan. Veškeré informace najdete na 
www.kastan.cz. Anebo lépe, přímo v Kaštanu.

  A. P. ČECHOV – KDYŽ TEČE DO BOT

Divadlo Viola uvádí závěrečný díl čechovovského triptychu 
večerem humorných miniatur o choulostivých situacích.

„Drobné humoresky z doby Čechovova mládí mají v sobě di-
vadelní jádro. Stačí na ně poklepat a oříšek se otevře. Jsou to 
miniaturní dramata, krystaly zářící mnohými ploškami, které 
zrcadlí touhu milovat a žít smysluplně, i když člověku teče do 
bot, ale s jakým půvabem“, říká Johana Kudláčková, scenáristka.
Stále nové inscenace Čechovových her zaplňují jeviště diva-
del všech kontinentů.Knihkupectví nabízejí stále nová vydání 
různých výborů Čechovových povídek. Důvod je prostý – děl 

tohoto génia stručnosti, humoru a laskavosti není nikdy dost. 
Viola je snad jediné divadlo na světě, které umožňuje zabývat 
se méně známými humoreskami a jednou známou aktovkou 
A. P. Čechova už potřetí. Po večeru neuvěřitelně směšných pří-
běhů o lásce Tisíc a jedna vášeň a večeru neuvěřitelně směšných 
příběhů o smolařích Nějak se to zvrtlo přicházíme tentokrát se 
závěrečným dílem našeho čechovovského triptychu pod názvem 
Když teče do bot. Téma zdramatizovaných humoresek i aktovky 
odpovídá názvu.
V posledním dílu našeho triptychu se opět setkáte s nešťast-
níky, kterým teče do bot, ale snaží se jako v Románu s basou, 
Rozmluvě člověka se psem, Komikovi, nebo se stávají rozklepa-
nou huspeninou jako v Kýchnutí nebo Mstitelovi. Korunu všem 
tragickým eskapádám nasadí aktovka Jubileum. Inscenace je 
určena všem, kdo mají rádi vtip a nečekaná překvapení.
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 zknižní tipy
  PRAHA 8 ZNÁMÁ NEZNÁMÁ 
Milan Polák a Dagmar Broncová 

Kniha mapuje několi-
kasetleté dění a rozvoj 
malebné a rozmanité 
městské části ze všech 
možných úhlů pohle-
du, přičemž zahrnuje 
také zajímavosti, jež se 
knižně objevují popr-
vé. Autorům se znovu 
podařilo najít v Pra-
ze 8 dosud nepopsaná 
zákoutí a přiblížit tak 
čtenářům místa a ob-
jekty, o jejichž existenci 

ani možná nemají tušení. Vstřícný text je bohatě ilustrován, ať již 
starými dobovým snímky, nebo novými fotografiemi dokumen-
tujícími převratný vývoj jednotlivých čtvrtí v posledních letech.
cena: 368 Kč
www.milpo.cz 

  DESET LET S VÁCLAVEM HAVLEM 
Ladislav Špaček 

Kniha přináší unikátní svědectví Ladislava Špačka o tom, jak se 
s Václavem Havlem seznámil, o začátcích spolupráce v komůrce 

Havlova bytu u Vltavy, až po 
triumfální zahraniční cesty 
plné úsměvných i dobro-
družných příhod.
Ladislav Špaček strávil 
s Václavem Havlem více než 
deset let, a tak má čtenář 
nad stránkami této knihy 
možnost vytvořit si předsta-
vu, jaký skutečně byl Václav 
Havel jako člověk i státník, 
jaký byl v  soukromí, jak 
snášel úskalí prezidentské 
funkce, jaké byly jeho po-
litické vize i každodenní 

starosti. Kniha uvádí tisíce drobných detailů, kterých si autor za 
těch téměř 4000 dnů po jeho boku nemohl nevšimnout. Ladislav 
Špaček má co vyprávět, a činí to, jak jinak, vkusně, s nadhledem 
a humorem.
cena: 279 Kč
www.mf.cz

  Z PRAHY VŠEMI SMĚRY III
Ivana Mudrová 

Třetí díl nové cestovatelské řady Z Prahy všemi směry, zpracovaný 
autorkou oblíbeného knižního cyklu Kam značky nevedou, přináší 
další náměty k nevšedním výletům „do všech světových stran“ 
z hlavního města.
Pestré putování Středočeským krajem (a v několika případech 
i těsně za jeho hranicemi) představí neprávem opomíjené hrady 

a zámky, kostely, kap-
ličky či pozapomenutá 
umělecká díla, přírodní 
i technické památky, lé-
čivé studánky, tajuplné 
hřbitovy i odlehlé po-
mníčky dávných tragédií. 
A nechybí ani upozornění 
na jedinečné stádečko 
exmoorských poníků, 
které lze od letošního ro-
ku spatřit poblíž Milovic.
Básně, legendy i skuteč-
né příběhy, spjaté nejen 
s osudy osobností, ale 

i obyčejných lidí, doplňují četné pozoruhodnosti z řady středo-
českých měst, obcí i zcela nepatrných vísek. 
cena: 279 Kč
www.nln.cz

  ARTETERAPIE: BARVY VESMÍRU
Daniela Licalziová, Carolina Licalziová 

Počítač, mobil, práce, 
stres… Také tolik 
toužíte po relaxaci, 
klidu a tichu, daleko 
od každodenního 
shonu? Arteterapie: 
Barvy vesmíru vás 
vynesou vysoko mezi 
zářící hvězdy a dale-
ké planety, na oblak 
pohody a nadhledu.
Tak najděte pastelky, 
fixy, voskovky nebo 
křídy a pojďte na to! 

cena: 118 Kč
www.jota.cz 
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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 ÚNORU 2016

1. 2. / po
STAROMĚSTSKÝ ORLOJ NENÍ JEN LOUTKOVÉ 
PŘEDSTAVENÍ – PŘEDNÁŠKA. Víte, co všechno 
se dá na orloji přečíst nebo určit? Víte, kolik 
různých časů orloj ukazuje? Přijďte se naučit číst 
údaje ze Staroměstského orloje, který je chloubou 
Prahy. Zjistíte, že to není jen turistická atrakce, ale 
funkční model vesmíru s velmi přesným chodem.  
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, Arbesovo 

nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

3. 2. / st
VILY POD VYŠEHRADEM. Při úpravách ná-
břeží a po proražení tunelu pod Vyšehradskou 
skálou se na začátku 20. století začaly v oko-
lí stavět rodinné a nájemní domy včetně vil 
v módním kubistickém slohu. Jednu z těchto vil 
si prohlédneme i v interiéru, další domy vyni-
kajících architektů budeme poznávat zvenčí. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 15:30 na nároží Libušiny 
ulice a Rašínova nábřeží. Cena 100/70 Kč + na 
místě bude vybírán příspěvek 50 Kč na rekon-
strukci vily. Milada Racková

6. 2. / so
ELEGANCE GEOMETRIE. Funkcionalismus 
a další meziválečná architektura (obchodní dům 
ARA, palác Chicago, Lindtův dům, Baťa, pojiš-
ťovna Praha – Dětský dům, Dům moderních hra-
ček, Broadway). Začátek akce v 10:00 u pomníku 
Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová 
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RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor 
významné novorenesanční budovy 19. sto-
letí. Impozantní budova při vltavském břehu 
dnes láká návštěvníky především k posle-
chu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My  
se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, 
s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích 
Československé republiky. Připomeneme si ta-
ké historii České filharmonie a působení jejích 
slavných dirigentů. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 12:00 
před vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží.  
Cena 100/70 Kč. JUDr. Hana Barešová

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE NA 
SLUPI. Komentovaná prohlídka původně go-
tického kostela, založeného při klášteře servitů 
Karlem IV. roku 1360. Od roku 1995 je kostel 
v držení pravoslavné církve. Dozvíme se, proč 
se původně říkalo tomuto místu „Na Trávníčku“ 
a proč se dnes nazývá „Na Slupi“. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:30 před vchodem do koste-
la (u kované branky), (nejbližší zastávka tram. 
č. 7, 18, 24 „Albertov“). Cena 100/70 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

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

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

KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ NA BÍLÉ 
HOŘE. Komentovaná prohlídka poutního kos-
tela v klášterním areálu, který měl být při-
pomínkou vítězství císařských vojsk katolické 
církve v roce 1620. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:50 
na zastávce tramvaje č. 22 „Bílá hora“. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspě-
vek na kostel 30 Kč/za osobu. JUDr. Stanislav 
Antonín Marchal CSc.

9. 2. / út
NEMOCNICE NA FRANTIŠKU – NEJSTARŠÍ 
NEMOCNICE V EVROPĚ. Vyprávění o historii 
nemocnice spojené s návštěvou vybraných pro-
stor areálu. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Začátek akce v 16:00 před vcho-
dem do objektu z nábřeží (z ulice Na Františku 
847/8, Praha 1 – Staré Město). Cena 100/70 Kč. 
Milada Racková

10. 2. / st
MARTINICKÝ PALÁC. Ukázka renesančního 
šlechtického sídla spojená s výkladem o his-
torii rodu Martiniců. Dnes je palác populární 
i mezi filmaři, v poslední době se zde natáčel 
seriál Borgia. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před 
vchodem do paláce (Hradčanské náměstí 8/67). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no jednotné snížené vstupné do objektu 50 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

11. 2. / čt
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I. 
Projdeme unikátní světovou galerii barokních 
soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 
z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo 
sochařem a jakou legendou je socha opřede-
na. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak 
Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy, co pro-
vedl František Serafínský, že ho otec vydědil, 
a jestli vám Jan Nepomucký splní tajná přání. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 na Maltézském náměstí 
u Brokoffova sloupu (Praha 1, Malá Strana). Cena 
100/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
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13. 2. / so
KRÁLOVSKÁ CESTA: OD PRAŠNÉ BRÁNY NA 
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ. Pražskou Celetnou 
ulici, která je po staletí součástí Královské ces-
ty na Pražský hrad, pozná jistě každý Pražan, 
ale zná ji opravdu dobře? Vydejte se s námi 
objevovat historii zdejších domů, paláců i jejich 
významných majitelů. Cestou také zavítáme do 
bývalého kupeckého dvora, pražského Ungeltu. 
Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány. Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO 
BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. 
Na vycházce se seznámíme s unikátním kom-
plexem funkcionalistických vil z let 1932–1936, na 
jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních 
architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, 
O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si ta-
ké, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní 
osudy. Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 
131 „U Matěje“ ( jede od metra A „Hradčanská“ 
nebo „Bořislavka“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. 
Stanislava Micková

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)

14. 2. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavní-
ho foyer. V 9:30 prohlídka v angličtině. Začátek 
prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00 a v 10:00 
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena pro-
hlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS 
– PCT)

DIVADLO, KTERÉ PROSLAVIL MOZARTŮV 
DON GIOVANNI. Zveme Vás na komentovanou 
prohlídku Stavovského divadla s krátkou vycház-
kou do okolí u příležitosti letošního 260. výročí 
narození geniálního skladatele W. A. Mozarta! 
Podíváme se do vybraných prostor divadla 
a připomene si dobu, ve které zde nadaný 

autor působil. Povídat si budeme nejen o jeho 
soukromém životě, ale především o jeho praž-
ských pobytech, které se nesmazatelně zapsaly 
do podvědomí Pražanů. 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. 
Milada Racková

BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI. Vydejte se 
s námi na zimní vycházku expozicí Botanické 
zahrady v Troji, která se rozkládá na ploše téměř 
25 ha. Lákadlem je také sbírka zimovzdorných 
kaktusů v expozici Severoamerická poušť. Během 
našeho putování neopomeneme ani na součást 
areálu – vinici sv. Kláry, jejíž historie sahá až do 
středověku. Právě z její kamenné terasy je nej-
krásnější pohled na celou Prahu a Trojský zámek. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu 
č. 102, 144 „Na Pazderce“ (autobusy jedou od 
metra C „Kobylisy“). Cena 100/70 Kč (%). Marie 
Hátleová

16. 2. / út
ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI – 
PROHLÍDKA HLAHOLU. Na návštěvníky čeká 
jedna z nejkrásnějších budov pražské secese, 
v jejímž interiéru mohou obdivovat poslední velké 
dílo Alfonse Muchy. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
před budovou Hlaholu (Masarykovo nábřeží 16, 
Praha 1, Nové Město). Jednotná cena 100 Kč. 
Alexandra Škrlandová

18. 2. / čt
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. 
Projdeme unikátní světovou galerii barokních 
soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 
z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo 
sochařem a jakou legendou je socha opřede-
na. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak 
Braunovo, co se zdálo svaté Luitgardě, proč je 
nad sv. Křížem židovský nápis, jak Kryštof málem 
neunesl batole a kdo všechno poslouchal kázání 
Antonína Paduánského. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 
před Malostranskou mosteckou věží. Cena 
100/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
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Váš partner v Praze

Nabízíme:
– kompletní informační servis
– průvodcovské služby
– vstupenky a Prague Card
– Pražské vycházky
– informační centra:  

Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1 
Rytířská 31 
Václavské náměstí

– a mnoho dalšího na www.prague.eu



19. 2. / pá
ŠEBKŮV PALÁC. Prohlídka novorenesančního 
paláce, který nechal v sedmdesátých letech 
19. století postavit podnikatel Jan Schebek na 
návrh významného architekta Ullmanna. Majitel 
nakonec palác prodal a to Rakousko-Uherské 
bance. Tradice setrvala do nynějších dnů. Nyní 
patří palác Národohospodářskému ústavu AV 
ČR. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:30 před budovou paláce 
(Politických vězňů 7, Nové Město, Praha 1). Cena 
100/70 Kč (%). Milada Racková 

20. 2. / so
ZA MISTREM JANEM HUSEM DO BETLÉMSKÉ 
KAPLE. Vycházka z cyklu „Děti, poznejte 
Prahu!!! II.“ Více informací naleznete na konci 
programu nebo na www.prazskevychazky.cz!

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavní-
ho foyer. V 9:30 prohlídka v angličtině. Začátek 
prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00 a v 10:00 
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena pro-
hlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS 
– PCT)

KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ. 
Pojďte s námi navštívit nejslavnější barokní 
chrám Prahy, na jehož stavbě se podílelo několik 
generací významných architektů. Začátek akce 
ve 14:00 u vchodu do kostela na Malostranském 
náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do kostela 70/50 Kč. Marie 
Hátleová

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)

21. 2. / ne
HŘEBENKAMI NA PLZEŇSKOU. Prosluněnou 
strání od Masarykova stadionu pro všesokol-

ské slety sejdeme kolem vil a usedlostí až na 
Plzeňskou ulici. Prohlédneme si vily od Jana Ev. 
Kouly, Josefa Fanty i manželů Machoninových. 
Zastavíme se u bývalé usedlosti Hřebenka a při-
pomeneme si Františka Kavalíra. Začátek akce 
ve 14:00 na zastávce autobusů č. 143, 149, 176 
a 191 „Stadion Strahov“. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková 

Z VÝTONĚ K VESLAŘSKÉMU OSTROVU. 
Z Nového Města se nejkratším pražským tu-
nelem dostaneme na Podolské nábřeží, vybu-
dované v 50. letech 20. století. I na této trase 
najdeme zajímavé stavby význačných archi-
tektů se zajímavou historií. Vycházku zakončí-
me na Veslařském ostrově, připomínaném již 
v r. 1420. Trasa dlouhá cca 2, 5 km. Začátek 
akce ve 14:00 před budovou Podskalské celnice 
(naproti zastávce tramvaje č. 3, 7, 17 „Výtoň“). 
Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská 

24. 2. / st
HISTORIE PRAŽSKÉ KORUNOVACE KARLA IV. 
A KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ. Psal se rok 
1347, když byl založen u hradby Starého Města 
pražského klášter karmelitánů, jedna z význam-
ných fundací Karla IV. Od té doby uplynulo 
již mnoho staletí. Připomeneme si, jaké osudy 
potkaly tuto svatyni a jak to vypadalo v jejím 
okolí v době Karlovy vlády. Povídat si budeme 
také o slavné Karlově korunovační hostině, která 
se odehrála na havelském tržišti. Začátek ak-
ce v 15:30 na Jungmannové náměstí u pomníku 
Josefa Jungmanna. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. 
Jaroslava Nováková

25. 2. / čt
BÍLKOVA VILA. Navštivte s kurátorkou pro 
vzdělávání Národní galerie rezidenci s atelié-
rem sochaře Františka Bílka, která vznikla podle 
vlastního návrhu tohoto umělce! Exteriér i interiér 
představují unikátní architektonické dílo, jehož 
podobě vládne hluboká symbolika, odkazující na 
křesťanství a návrat k přírodě. Samotná stavba, 
jejíž půdorys je odvozen od stopy kosy v obil-
ném poli, je toho důkazem. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 
1, Praha 6, Hradčany). Cena 100/70 Kč (%) + na 

16  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism



místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
do objektu 40 Kč. Monika Sybolová

PRAŽSKÉ PASÁŽE KOLEM VÁCLAVSKÉHO 
NÁMĚSTÍ. Slovo pasáž neboli průchod přišlo do 
módy na konci 18. století. Na vycházce si povíme, 
kde má tento oblíbený typ veřejného prostoru 
původ a jak se uplatnil u nás. Václavské náměstí 
a jeho okolí je pro naše putování ideální místo! 
Zde si představíme nejkrásnější a nejzajímavější 
pasáže, které v Praze jsou. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 
u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

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

PRAŽSKÉ ROMÁNSKÉ DOMY. Na vycházce 
navštívíme unikátní prostory domu v Řetězové 
ulici, ve kterém se dochovala část románského 
paláce z 2. poloviny 12. století a který později 
obýval také český král Jiří z Poděbrad. Následně 
se přesuneme do podzemí Staroměstské rad-
nice, kde si představíme pozůstatky románské 
Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 
35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 před domem 
pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ulici 
čp. 222/3, Praha 1, Staré Město. Cena 100/70 Kč 
+ na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
objektu 50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

Z ROZTYL K HAMERSKÉMU RYBNÍKU. Vydejte 
se s námi na zajímavé území na rozhraní Prahy 
4, 10 a 11. Půjdeme kolem Kunratického lesa 
ke Geologickému ústavu, zastavíme se na bře-
hu Hamerského rybníka a navštívíme kostel 
Narození Panny Marie v Záběhlicích, jehož histo-
rie sahá až do 12. století. Pěší trasa cca 4,5 km. 
Začátek akce ve 14:00 u východu z metra C 
„Roztyly“. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazy-
ce. 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)

28. 2. / ne
KARLOVO NÁMĚSTÍ A JEHO OKOLÍ. Poznejte 
s námi největší pražské náměstí, které bylo 
založeno ve 14. století. Vyprávět si budeme 
o osobě zakladatele Nového Města Karlu IV., 
jehož stavitelský záměr přežil ve svém rozsahu 
do dnešních dní. Povíme si také, kde stávala 
gotická kaple Božího Těla a kde byla usku-
tečněna první pražská defenestrace. Ukážeme 
si dům, kde bydlel slavný sochař Braun a na-
hlédneme také do nepřehlédnutelného barok-
ního kostela sv. Ignáce. Našemu zraku neujde 
ani rozlehlý městský park nebo Faustův dům, 
s jeho pověstmi opředenou minulostí. Kolem 
kláštera Na Slovanech pak následně sejde-
me na nábřeží k řece Vltavě. Začátek akce 
ve 14:00 u budovy Novoměstské radnice na 
Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Marcela 
Smrčinová

VILLA GRÉBOVKA. Navštivte s námi vilu praž-
ského průmyslníka Moritze Gröbeho, která stojí 
v parku, známém dnes pod názvem Havlíčkovy 
sady. Prohlédneme si interiér zrekonstruované 
vily. POZOR! – omezený počet účastníků na 
35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem 
do vily z Havlíčkových sadů. Jednotná cena 
140 Kč. Milada Racková

29. 2. / po
LUCEMBURSKÁ DYNASTIE A JEJÍ VÝZNAM 
PRO ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. V roce 1310 při-
chází Jan Lucemburský do Prahy, aby se ujal 
českého královského trůnu. Proč se právě 
Lucemburkové měli stát českými králi a které 
z významných lucemburských předků Karla 
IV. stojí za to si připomenout? POZOR! – ome-
zená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 17:00 v sále PIS – PCT, Arbesovo nám. 4, 
Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. 
Jaroslava Nováková
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V ÚNORU 2016

7. 2. / 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 do-
spělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem 
do turistického informačního centra Staroměstské 
radnice. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

20. 2. / so
ZA MISTREM JANEM HUSEM DO BETLÉMSKÉ 
KAPLE. Vycházka z cyklu „Děti, poznejte 
Prahu!!! II.“ Na vycházce se děti dozví, kdo 
byl Jan Hus a v jakém architektonickém stylu 
byla kaple, určená pro kázání v českém jazyce, 
postavena. Povídat si budeme o králi Václavu 
IV. a nezapomeneme také na zdejší expozici, 
ke které děti dostanou pracovní listy, po jejichž 
zvládnutí na ně čeká sladká odměna. Vhodné 
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé oso-
by). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 
x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek! Začátek akce ve 14:00 na Betlémském 
náměstí před budovou Betlémské kaple. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné 
do Betlémské kaple 60/30 Kč (děti do 10 let 
15 Kč). (průvodci PIS – PCT)

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

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

18  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism



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. února 
2016 v 9:02 v eshopu a v Turistických infor-
mačních 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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1,  
Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00–19:00

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

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

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

NOVINKY
DĚTI, POZNEJTE PRAHU!!! 
V únoru zahajujeme pokračování cyklu vycházek 
„Děti, poznejte Prahu!!!“ II., který malé učedníky 
seznámí s nejvýznamnějšími momenty dějin hlav-
ního města a s osobnostmi, které se podílely na 
vzniku slavných pražských staveb. 
Cyklus začíná vycházkou „Za mistrem Janem 
Husem do Betlémské kaple“ dne 20. 2. od 
14:00. Přijďte se pobavit, dovědět se zajímavé 
informace a sbírejte razítka do učednického listu! 

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 
přiblíží významná místa související v Praze 
s osobností, životními osudy a činností tohoto 
panovníka.
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

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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Karel IV. – když všechny cesty  
vedly do Prahy
KRÁL ČESKÝ A CÍSAŘ SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ 
KAREL IV. (1316–1378) PATŘÍ K VÝJIMEČNÝM 
ZJEVŮM ČESKÝCH I EVROPSKÝCH DĚJIN. 
JEHO VÝRAZNÁ OSOBNOST V SOBĚ SPOJU-
JE ŘADU ZDÁNLIVÝCH PROTIKLADŮ. KAREL 
IV. BYL VYSOCE VZDĚLANÝ, VROUCNĚ VĚ-
ŘÍCÍ, ALE I DRSNĚ PRAGMATICKÝ. TENTO 
AMBICIÓZNÍ VLADAŘ, PROZÍRAVÝ POLITIK 
A URBANISTICKÝ VIZIONÁŘ BYL I ODDA-
NÝM KŘESŤANEM. BYL VŠAK TAKÉ SKUTEČ-
NÝM EVROPANEM, JEMUŽ BYLA VLASTNÍ 
KULTURA NĚMECKÁ, FRANCOUZSKÁ I ITAL-
SKÁ; SVÉ EVROPSKÉ VZDĚLÁNÍ, ROZHLED 
A ZKUŠENOSTI DOKÁZAL BRILANTNĚ VYUŽÍT 
K POVZNESENÍ VŠECH TERITORIÍ, JIMŽ VLÁ-
DL – A ZEJMÉNA PAK ZEMÍ KORUNY ČESKÉ.

Prahu si Karel IV. zamiloval a vytvořil z ní skvost-
nou evropskou metropoli, která vynikala (a stále 
vyniká) svou krásou, dodnes překvapivě moder-
ním urbanistickým pojetím i svými uměleckými 
a duchovními statky.

Císař Karel IV. byl nejen vládcem, který kladl 
důraz na rozvoj svého královského sídla i zemí 
Koruny české, ale i skutečným Evropanem – a to 
jak rodem, tak, dalo by se říci, činem. Často 
pobýval v nejdůležitějších říšských městech, jako 
byl Norimberk, Řezno, Augsburg, Ulm, Bonn, 
Trevír či Cáchy. 
Součástí jeho výchovy byl téměř sedmiletý po-
byt ve Francii, praktickou část vzdělání nabyl 
v Lucemburském hrabství, mocenským praktikám 
se učil v italských městských signoriích, v severní 
Itálii získal také neocenitelné vojenské zkušenosti.

PRAHA CENTREM ŘÍŠE
Prahu si však vybral a považoval ji za své mo-
censké centrum. Po celý život udržoval rozsáhlé 
diplomatické, ale především osobní vazby s pa-
novníky vládnoucích evropských rodů. Pomáhala 
mu k tomu i promyšlená sňatková politika, týkající 
se všech jeho potomků a ostatně i Karla sa-
motného. Dynastii Lucemburků a Prahu posunul 
do čela Evropy.
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Když se 14. května roku 1316 v Praze naro-
dil, nepatřilo České království ke středobodům 
tehdejšího světa. Mocensky nejsilnějším mužem 
Evropy byl dočasně francouzský král Filip IV. 
Sličný a život Evropy byl ovlivněn také přesu-
nutím papežského sídla z Říma do Avignonu. 
To Karel považoval za nevhodné a určil si jako 
jeden ze svých úkolů vrátit sídlo papeže tam, 
kam historicky patří, tedy zpět do Říma. Sám 
ostatně přijal ve věčném městě korunu císařů 
Svaté říše římské v dubnu roku 1355.

Na svých cestách potvrzoval, že umění diplo-
macie a politického vyjednávání je jeho vel-
kou předností. Zasahoval prakticky neustále 
do konfliktních situací, vždy s přehledem a vizí 
kodifikace práva. Francie, kde vládl rod Valois, 
byla oslabena dlouhodobými spory a válečným 
konfliktem s Anglií; Španělsko, dosud nejednotné, 
se ještě potýkalo s reconquistou i dynastickými 
problémy.

EVROPAN KAREL IV.
V říši byli největšími konkurenty Habsburkové, 
ale císař dokázal jejich vliv úspěšně omezit. Po 
vymření Anjouovců připravil půdu pro vládu 
svého syna Zikmunda v Uhrách, upevnil pozici 
Slezska a snažil se řešit vztahy s Piastovským 
Polskem. Tím však jeho zájem o Evropu zdaleka 
nebyl vyčerpán.
Evropan Karel IV. měl vždy na mysli také hos-
podářskou prosperitu, vzdělanost a kulturní roz-
voj. Karel IV. položil dobré základy společnému 
rozvoji Evropy a zůstává inspirativní osobností 
i dnes.

Více o Karlovi IV. a akcích, které se na počest 
700. výročí jeho narození v Praze konají, se 
dozvíte na www.karlovapraha.cz.

K 700. výročí naroze-
ní Karla IV. (1316–2016) 
vydala Pražská infor-
mační služba – Prague 
City Tourism výroční 
turistickou známku, kte-
rou lze zakoupit v in-

formačním centru na Staroměstské radnici 
nebo prostřednictvím e-shopu na stránkách  
www.prague.eu. Cena známky je 50,– Kč. 
Hlavním motivem této známky je podo-
ba Karla IV., jejíž předlohou je socha na 
Křižovnickém náměstí u Karlova mostu.
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