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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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Milí čtenáři, 

podivná zima nás pomalu opou-
ští a můžeme jen doufat, že jarní 
dny budou už trochu v normálu. 

To však nikdo dopředu neví a je tedy třeba se při-
pravit na všechny varianty. Pokusím se doporučit 
kulturní vyžití pro různé druhy počasí.
V případě sněhu, ledu a mrazu se budete moci 
schovat do tepla Empírového skleníku v Královské 
zahradě, kde proběhne krátkodobá výstava z cyk-
lu Předjaří na Pražském hradě. Tentokrát na téma 
vody a ušlechtilých květin – hyacintů a hvězdníků 
v mnoha odrůdách.
Samozřejmě nemohu zapomenout na velikonoční 
svátky, při kterých můžete zajít na koncert v Ba-
silice sv. Jakuba, kde zazní slavnostní hudba pro 
trubku, baryton a varhany. Koná se 27. března od 
17 hodin a jako bonus je po koncertě připravena 
prohlídka největších pražských varhan.
Budeme doufat, že vysvitne i slunce a v jeho pa-
prscích budete moci strávit pěkný sváteční den 
na řemeslných velikonočních dílnách v  areálu 
zámku Ctěnice, kde mimochodem mají zajímavě 
zrekonstruovaný park, jehož architektonická úpra-
va získala i ocenění na Grand Prix architektů v roce 
2006. Akce se koná 19. a 20. března.
Přeji příjemné dny při jakémkoliv počasí.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 MILÍ ČTENÁŘI PRAŽSKÉHO PŘEHLEDU,

letošní turistická sezona začíná obecně dříve, bude tím 
pádem i delší, a to mají na svědomí hlavně Velikonoce. Do 
pohybu se totiž dává již v tzv. svatém týdnu před svátky mno-
ho lidí, majících několik dní volna navíc a toužících užít si je 
s jarním sluníčkem mimo svůj domov. I do Prahy jich zavítá 
určitě hodně a to těch, kteří Prahu ještě neznají, ale i těch, 
jimž Praha učarovala, a nemohou na ni zapomenout.

Letošní rok bude obecně ve znamení historie a především 
oslav 700. výročí narození českého krále a římského císaře 
Karla IV. Takto to komentuje ve svém vlastním životopise Vita 
Caroli: „…Tomuto Janovi, českému králi se narodil v Praze 
z Elišky prvorozený syn jménem Václav léta páně tisícího tří-
stého šestnáctého, dne 14. května o páté hodině ranní….“ 

I když z našeho pohledu se jeví oslavy jako výrazný evropský 
středobod, musíme počítat s  tím, že ne mnohým turistům 
nebude úplně jasné, o koho jde. V evropských královských 
rodinách se to totiž Leopoldy, Fridrichy, Filipy, ale i Václavy 
a Karly opravdu hemžilo. Nevědomí cizinci si ho možná budou 
plést s Karlem Velkým (ten žil ale podstatně dříve – na konci 
8. a počátkem 9. století). Jiní si vzpomenou na bourbonskou 
větev Habsburků ve Španělsku, kde v  polovině 18. století 
vládl po Filipu V. španělský, neapolský a sicilský král Karel IV, 

vědomí budou znát, že své jméno dostal náš panovník po 
svém francouzském jmenovci a vychovateli.
Náš Karel IV. je ale pro nás nejen otcem vlasti, ale také stavi-
telem nejkrásnějšího města na světě. Při malebné řece nechal 
velkoryse naplánovat a postavit nové části, přivedl do města 
řemeslníky a obchodníky, jimž při založení živností odpustil 
daně, pozvedl úroveň tehdejšího stavebního boomu, archi-
tektonicky město zvelebil, postavil kostely a kláštery a upravil 
pravý břeh Vltavy. Hodně toto o Karlovi víme, známe třeba i jeho 
pověrčivost, zalíbení ve sbírání ostatků svatých, ale určitě se 
toho o něm letos dozvíme při oslavách ještě mnoho nového.

Na jaře jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou připravili 
cyklus přednášek o době Lucemburků a o životě tohoto Karla. 
Všechna místa v sálech se vyprodala během prvního týdne 
prodeje a mnoho zájemců zůstalo neuspokojeno. Proto jsme 
se rozhodli celý cyklus zopakovat ještě na podzim a tak buďte 
prosím trpěliví. Prodej nového cyklu se v Pražské informační 
službě začne prodávat od 16. května 2016.
Buďme hrdí na to, že tak osvíceného panovníka naše země měla 
a oslavme jeho výročí návštěvou některé z akcí, které Praha pro 
tento rok připravuje.
Těším se s Vámi u oslav Karla IV. v Praze na viděnou

Nora Dolanská, ředitelka PIS – PCT

www.kampocesku.cz pozvánka pis – pct  3



 zdopisy čtenářů
Dobrý den,

nevím, co se u vás změnilo, ale úroveň lednového Pražského 
přehledu je dost špatná. Např. Divadlo U Hasičů, kam dost často 
chodím – Tobogan – přímý přenos je vždy v sobotu – píšete ho na 
úterý. A na soboty - natáčení Sejdeme se na Cibulce. Ani ostatní 
pořady nesouhlasí s programem divadla. Pokud takto vypadají 
i programy ostatních divadel, nemá cenu tento přehled vůbec 
odebírat. Mám předplatné přes 10 let a vždy se mi časopis líbil. 
Takže – pokud jste provedli změny – určitě ne k lepšímu.

S pozdravem
J. Novotná, Varnsdorf

Dobrý den, paní Novotná,

prověřil jsem si vše, na co si ve Vašem dopise stěžujete. Věc se má 
tak, že omylem byl místo lednového programu Divadla U Hasičů 
uveřejněn program prosincový, který měl pouze lednové kalendári-
um. Chyba vznikla u nás a shodou náhod i díky předvánočním zmat-
kům divadlo odsouhlasilo korekturu. Jak ale zástupkyně divadla 
trefně poznamenala: „jsme jen lidi, nejsme neomylní a občas se to 
stane“ a já mohu pouze souhlasit. Mohu Vás také ujistit, že podobně 
zbytečné chyby mi radost opravdu nedělají a Vám i všem našim 
čtenářům se za ni omlouvám. Věřím, že redakci i divadlu budou 
dlouho znít Vaše slova v uších. Škoda jen, že je náklonnost našich 
čtenářů tak křehká a tolerance tak nízká. Nezbývá než doufat, že 
se podobných chyb v budoucnu vyvarujeme. 
Děkuji za pochopení a přeji Vám vše dobré v roce 2016.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Vážení členové redakce, 

promiňte, že vám píši v němčině, ačkoliv tu žiji již 10 let.
Už dlouho si kupuji Pražský přehled, protože se zajímám o českou 
kulturu. Váš časopis si kupuji především proto, protože chodím 
do kina Ponrepo. Dávají tam dobrý výběr českých a východo-
evropských filmů. 
Nyní ale k vašemu časopisu. Nechci pěkné fotky, ale chci dobré 
informace, nejen o filmech. Nyní chybí údaje o roku vzniku filmů 
uváděných v Ponrepu. Prosím, připojujte opět tuto informaci. Bylo 
by také dobré vždy uvést režiséra/režisérku. Ano, je to tak, že staré 
filmy jsou lepší než ty nové - bohužel to tak je.

Mnohokrát děkuji a srdečně zdravím,
Madeleine Landolt

Vážená paní Landolt,

velice Vám děkujeme za přízeň a připomínky k obsahu našeho 
měsíčníku. Věc se má tak, že téměř všechny informace, které 
zveřejňujeme, jsou placenou inzercí. Z toho plyne i jejich rozsah 
neb např. Vámi zmiňované kino Ponrepo chce mít svůj program 
uveřejněný jen v rozsahu, v jakém jej uvádíme. Snažíme se vždy 

klienty přesvědčovat, že čtenář potřebuje hlavně vyčerpávající in-
formace, ale bohužel se nám to daří někdy s menším, někdy s větším 
úspěchem. Samozřejmě poplatek za inzerci v tom hraje dnes velkou 
roli. I přesto se budeme nadále snažit přinášet co nejširší možné 
informace o kultuře v Praze.

Vážený pane Sládku,

kdykoliv jsem v Praze, kupuji si Pražský přehled. Zkoušel jsem 
nejrůznější internetové přehledy a pokaždé jsem byl zklamán 
neúplnosti jejich pokrytí událostí v Praze. Měl bych přesto jednu 
připomínku. Myslím, že by nebylo na škodu, kdybyste se poku-
sili uspořádat informace také chronologicky, jak to kdysi dělával 
londýnský Time Out. Jinými slovy, zavést v některých kategoriích 
měsíční diář, aby čtenář mohl zjistit, jaké koncerty, jaké filmy, 
jaká divadelní představení se v konkrétní den pořádají. Pokud 
bych chtěl jít například zítra do divadla, nezbývá mi, než probrat 
všechna divadla v Praze, jedno po druhém, a pak si vybrat. Do-
mnívám se, že pomocí dnešní počítačové techniky by to nemělo 
být příliš složité. Jinak musím říct, že kvalita tisku, papíru, grafiky, 
atd. je ve srovnání s podobnými publikacemi v Praze, i jinde na 
světě, velmi vysoká.

Zdravím, Pavel Rohan

Dobrý den, pane Rohane, 

předně mi dovolte poděkovat Vám za reakci, která mi v podstatě už 
dva dny vrtá hlavou. Zcela jasně rozumím tomu, co píšete. V pod-
statě by se jednalo o tištěnou podobu internetového kalendáře 
akcí. Zcela jistě by šlo něco podobného i v Pražském přehledu, tedy 
jakmile by se nám podařilo vyřešit několik technických maličkostí. 
Inu, mám o čem přemýšlet a Vám děkuji za tento námět. Ještě jed-
nou děkuji a přeji vše dobré…

Luděk Sládek, šéfredaktor

Vážená redakce,

díky za Váš „Přehled“, který je pro mne nepostradatelný průvodce 
pražskou kulturou. Schovávám si fotografie památek. Oceňuji 
stálé vylepšování a gratuluji k tak výborné práci celé redakci.

S pozdravem
Květa Adamovičová

Vážená paní Stránská,

dostal se mi konečně pod ruku revidovaný Pražský přehled (únor 
2016) a chci Vám napsat, jak se mi nový design i prezentace ŽMP 
velice líbí. Chtěl bych Vám také touto cestou poděkovat za umís-
tění fotografií, velmi si toho vážíme.

Jiří Tejkal, Židovské muzeum v Praze

Všem čtenářům děkuji za jejich podnětné názory a připomínky.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

4  dopisy čtenářů
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  KAM ZA PRVNÍM DIVADLEM? (315 let)

Netřeba chodit příliš daleko. Postačí se vydat po stopách čes-
kého šlechtice a mecenáše umění. Po stopách muže, jehož 
jméno je spojováno s hospitalem Kuks nebo areálem zámku 
v Lysé nad Labem. 

Řeč je o nejvýznamnějším členovi rodu – Františku Anto-
nínu hraběti Šporkovi (1662–1738). Patřil k prvním, kteří 

v Čechách zavedli 
hru na lesní roh. 
Před 315 lety, v  roce 
1701, založil ve svém 
paláci Na Poříčí první 
šlechtické divadlo 
v  Praze a později 
ještě italskou operní 
scénu. František An-
tonín Špork zemřel 
na zámku v Lysé nad 
Labem a pohřben byl 
v Kuksu.

Lucie Sládková

  BRATRSKÝ SPOR (955 let)

Psal se rok 1061 a přemyslovský kníže Vratislav II. nechal 
bratra Jaromíra vysvětit na jáhna. Přestože byl Jaromír od 
mládí předurčen k duchovní dráze, ke kněžskému povolání 
neměl příliš blízko. Chtěl se raději věnovat honům, válkám 
a zábavám. Proto také před bratrem Vratislavem raději 
uprchl do Polska, ke dvoru Boleslava II. 

Ke změně došlo roku 1067, kdy zemřel pražský biskup Šebíř 
(Severus). Po vleklých vyjednáváních nakonec Vratislav II. uznal 

za nového biskupa 
Jaromíra. Jeho pů-
sobení v roli biskupa 
ale bylo odlišné od 
předchozích biskupů 
a neodvratitelně se 
blížil bratrský kon-
flikt. Aby Vratislav 
oslabil moc biskupa 
Jaromíra, založil na 
Vyšehradě kapitulu, 
která byla podřízena 

přímo papeži. Spory nakrátko utichly roku 1077, když se Jaromír 
stal kancléřem císaře Jindřicha IV. Ale znáte Přemyslovce. 

– mat –

  POLITICKÉ PROCESY UMÍME… (395 let)

Když nechvalně známý komunistický prokurátor Josef Urvá-
lek v 50. letech 20. století vynášel rozsudky smrti, možná se 
nechal inspirovat královským místodržícím Karlem I. z Lich-
tenštejna. Ten od 20. února do 29. března 1621 připravil 
v politickém procesu půdu pro červnovou popravu na Sta-
roměstském náměstí.

Soudní proces a následné stínání hlav byly krvavým důsledkem 
podzimní porážky českých stavů na Bílé hoře a ostrého nástupu 
Habsburků do českých zemí. Úkol zněl jasně. Během tří dnů 
bylo zadrženo 61 osob, které byly podrobeny individuálním 
výslechům a kurióznímu dotazníku o 236 otázkách. Někteří 
si tříbili svoji výpověď na mučidlech. Soud nepřipustil obha-

jobu ke slovu, využíval udavačské aktivity pražských katolíků 
a tezi, že vina je všem „obecně známa“. K obviněním patřilo 
kupování statků konfiskovaných katolické církvi, vydávání 
hanlivých spisů, pobuřování obecného lidu nebo zločin urážky 
královského majestátu. Všechno šlo jako po másle, a proto byl 
také 5. dubna rozsudek na světě. Celkový počet odsouzených 
dosáhl třech desítek, pro 27 z nich byla kutna kata Mydláře 
posledním zrakovým vjemem v životě. Tři byli vyhnáni z města, 
těla popravených následně rozčtvrcena a samotné hlavy vysta-
veny na Koňském trhu. A jak to tak bývá, vždycky si někdo na 
dramatických společenských změnách polepší. Zloděj stavovské 
pokladny Albrecht z Valdštejna by mohl vyprávět, stejně jako 
místodržící Karel I. z Lichtenštejna. 

Babok

Staroměstská exekuce 21. června 1621 

František Antonín Špork od Petra Brandla 

www.kampocesku.cz politické procesy, f. a. špork, vratislav II  5



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s

BŘEZEN 1451 (565 let)
Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vy-
dání prince Ladislava. Císař prostřednictvím svých poslů sdělil 
českému sněmu zamítavou odpověď. Jedním z členů poselstva 
byl A. S. Piccolomini, který byl r. 1458 zvolen papežem (Pius II.), 
taktéž autor latinské Kroniky české.

BŘEZEN 1781 (235 let) 
Po nástupu Josefa II. byla zrušena všechna závislost domácích 
klášterů na zahraničních centrálách a zakázány vzájemné styky. 
Za představené se nesměli volit cizinci. Postupně měly být zruše-
ny kláštery, které se nezabývaly vyučováním, nepěstovaly vědu 
nebo nepečovaly o nemocné.

BŘEZEN 1821 (195 let)
Protirobotní vzpoura na Moravě zasáhla 36 panství (Znojem-
sko, Náměšťsko, Brněnsko i Jihlavsko) s cílem přestat robotovat 
(nepřesný výklad berního provizoria z 8. února 1819). Do oblasti 
nepokojů bylo vysláno vojsko, jež hromadným zatýkáním a tě-
lesnými tresty „revoltu“ potlačilo.

4. BŘEZNA 1836 (180 let)
Císař Ferdinand I. udělil vídeňskému bankovnímu domu Roth-
schildů koncesi na stavbu první parní železnice z Vídně do 
solných dolů v Haliči s odbočkami do Brna, Olomouce a Opavy, 
Dvorců a Wieliczky. Bylo to vítězství průkopníků a zakladatelů 
první parostrojní železnice v Rakousku.

11. BŘEZNA 1976 (40 let)
V Jiřském klášteře na Pražském hradě byla otevřena Sbírka 
starého českého umění. Byla zde umístěna expozice českého 
středověkého umění a českého umění 19. století. Později byla 
expozice středověkého umění přemístěna do Anežského kláštera 
a expozice umění 19. století do Salmovského paláce.

12. BŘEZNA 1846 (170 let)
Bylo vydáno nařízení, jež zostřovalo zdravotní předpisy 
o ubytování dětí v továrnách. Původní dekret nařizoval, 
aby chlapci a děvčata byli ubytováni odděleně, na každém 
lůžku spalo jen jedno dítě, děti byly alespoň 1x týdně umyty 
a učesány a každý osmý den dostaly čisté prádlo.

13. BŘEZNA 1516 (500 let)
Zemřel král Vladislav Jagellonský. Nástupcem se stal jeho 
desetiletý syn Ludvík. Vrchní poručnictví Vladislav svěřil císaři 
Maxmiliánovi a polskému králi Zikmundovi; poručnickou vládu 
v českých zemích předal Karlu Münsterberskému, Zdeňkovi Lvu 
z Rožmitálu a Břetislavu Švihovskému z Riesenburka.

 z KALENDÁRIUM

  NADÁNÍ A SLÁVA (165 let)

Václav Brožík se stal v Evropě nejznámějším českým malířem 
poslední čtvrtiny 19. století. Jako člen Francouzského insti-
tutu vstoupil mezi „čtyřicet nesmrtelných“, což se žádnému 
jinému českému umělci nepodařilo. Dosáhl velkého úspěchu 
a vnímán byl ve své době jako největší žijící český malíř.

Narodil se 6. března 1851 v Třemošné. Pocházel z chudých po-
měrů, učil se litografem, ale i v porcelánce. Na pražské Akademii 
výtvarných umění studoval za finanční podpory statkáře Alexan-

dra Brandeise. S podporou 
Albrechta z Kounic se vy-
dal jako pětadvacetiletý, 
bez  znalosti francouz-
štiny, do  Paříže. Za dva 
roky získal na pařížském 
Salonu zlatou medaili za 
obraz „Svatební poselství 
českého krále Ladislava 
k  francouzskému dvoru 
krále Karla VII.“. Sňatkem 
s Hermínou Sedelmayero-
vou (1879), dcerou paříž-
ského obchodníka s obra-
zy, vstoupil do vysokých 

pařížských společenských kruhů. S rodinou žil na Champs-Élysées, 
ale působil i v Praze, kde byl od roku 1893 členem profesorského 
sboru Akademie. 

Věnoval se historické malbě i portrétu a zvěčnil řadu přátel i zná-
mých osobností. Rád maloval krajinu, život na francouzském ven-
kově, ale jeho doménou byla historická plátna. Roku 1896 byl 
zvolen mezi „čtyřicet nesmrtelných“. Následujícího roku byl za ob-
raz „Tu felix Austria, nube!“ povýšen ve Vídni císařem Františkem 
Josefem I. do šlechtického stavu a od té doby se mohl podpisovat 
Václav Brožík z Valrose. Zemřel několik týdnů po padesátých na-
rozeninách a pohřben byl na pařížském hřbitově Montmartre.

Drahomíra Samková

Hrob na hřbitově Montmartre v Paříži 

Mistr Jan Hus před kostnickým koncilem (1883)
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13. BŘEZNA 981 (1035 let)

Zemřel kníže Slavník; sídlem Slavníkovců byl hrad Libice nad 

Cidlinou. Ve 30. letech 10. století došlo k vytvoření pomyslné 

„přemyslovsko-charvatské“ aliance (kníže Slavník se oženil s Pře-

myslovnou Střezislavou, snad sestrou Boleslava I.). Syn Soběslav 

se pokusil o vlastní politiku a dostal se do konfliktu s Přemyslovci.

14. BŘEZNA 1991 (25 let)
Na shromáždění konaném v Bratislavě pod názvem „Národní 
oslavy 52. výročí vzniku Slovenského státu“, které pořádala Slo-
venská národní jednota, došlo k napadení prezidenta Václava 
Havla demonstranty. Bylo na něm též přijato memorandum 
požadující samostatnost Slovenska.

15. BŘEZNA 1931 (85 let) 
V Praze se sešel celonárodní sjezd nezaměstnaných, kde na 
tisíc delegátů žádalo zrušení gentského systému podpory v neza-
městnanosti a plnou státní podporu pro všechny nezaměstnané. 
Konal se ve vysočanském Lidovém domě a jeho úkolem bylo též 
rozpracovat usnesení VI. sjezdu strany.

15. BŘEZNA 1811 (205 let)
Vyhlášen státní bankrot, kdy nominální hodnota bankocetlí 
(ale i kovových mincí) devalvovala na 1/5 své hodnoty; bankocet-
le byly vyměněny za nové oběživo, tzv. šajny (Einlösungscheine). 
Stát se tak zbavil čtyř pětin svých dluhů tím, že je z 80 % přesunul 
na obyvatelstvo.

16. BŘEZNA 1746 (270 let)
V Olomouci založil baron Josef Petrasch učenou společnost So-
cietas eruditorum incognitorum in terris Austriacis, jejímiž členy 
byla řada domácích i zahraničních učenců. Společnost vydávala 
první vědecký časopis ve střední Evropě, který byl psán v duchu 
osvícenského katolicismu. 

19. BŘEZNA 1896 (120 let) 
Byl zahájen provoz na první elektrifikované tramvajové 
lince v Praze z Karlína do Vysočan. Starší elektrickou dráhu 
měly jen Teplice (1895), následovaly Most a Liberec (1897), 
Olomouc (1898), Ústí nad Labem a Plzeň (1899), Jablonec nad 
Nisou, Brno (1900).

26. BŘEZNA 1926 (90 let)
Některé ze vznikajících fašistických skupin (Českoslovenští fašisté 
a Národní hnutí) se sdružily v Národní obec fašistickou (NOF). 
2. ledna 1927 se v Brně sešel sjezd Velké rady fašistické, kde bylo 
zvoleno direktorium vedené R. Gajdou. Mládežnická organizace 
NOF se nazývala Omladina.

  NEOBYČEJNÝ SVĚT FOTOGRAFA (120 let)

Josef Sudek, rodák z Kolína, se narodil 17. března 1896. Byl 
významnou osobností kulturního života v Čechách, uznáva-
ný i ve světě. Svůj život zasvětil fotografování. Ovlivněn byl 
zejména Prahou a inspiraci našel také v přírodě. Do začát-
ku druhé světové války se věnoval i reklamní, reprodukční 
a portrétní fotografii. 

Vyučený knihař 
Sudek experimen-
toval s  fotogra-
fickým aparátem 
již v dětství. Jako 
fotograf samouk 
se svému řemeslu 
věnoval i poté, co 
přišel o pravou 
ruku během prv-
ní světové války. 
Liboval si v  de-
tailech. Mnohé 
zachytil také na 
věcech, které ho 
obklopovaly v jeho 
ateliéru, který 
dnes nese jeho 

jméno. Ateliér ve dvoře domu na pražském Újezdě užíval od 
června 1927. Stal se pro něho nejen pracovištěm, ale především 
zdrojem inspirace. Prostor zachycoval ve všech denních a roč-
ních obdobích, 
zevnitř i zvenku 
se zahradou. Fo-
tografie kompo-
noval jako obrazy, 
vždy viděné svou 
realitou. Vnímá-
ním světa nakazil 
řadu současníků i 
mladší generaci. 
Josef Sudek měl 
absolutní smysl 
pro kompozici 
a nadání pro zob-
razení obyčejné-
ho předmětu ne-
obyčejně. Zemřel 
15. září 1976 v Praze a pohřben byl na kolínském centrálním 
hřbitově. 

Marie Kulinkovská 

Josef Sudek na portrétu Antonína Horáka (1936) 

Poupě bílé růže (1951) 
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tam skutečně první koncert na tomto kontinentu. Snímala jej 
dokonce japonská televize. O té doby jsem tam byl ještě dvakrát. 
Nejdobrodružnější byla návštěva poslední, kdy jsme tam pluli 
na šestnácti metrové plachetnici a navíc jsme se v Antarktidě 
potápěli. 

Co Vás aktuálně nejvíce zaměstnává? A jaké máte další 
hudební i nehudební plány?
V dubnu letošního roku odcházím do důchodu a tak jsem se 
při této příležitosti rozhodl založit Brabec Baroque Ensemble! 
Bude složen ze špičkových hráčů a chtěl bych v něm uplatnit 
své znalosti staré hudby ještě ze studií v Londýně. Vystoupím 
s ním 21. dubna v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Koncert 
je součástí mého již šestnáctiletého cyklu „Pražské hudební 
večery aneb Lubomír Brabec se svými hosty“. Mým hlavním 
hostem bude tentokrát houslista Pavel Šporcl, kterého si velmi 
vážím. Pavel Šporcl vystupoval pravidelně v mých „Pražských 

hudebních večerech“ a v Rudolfinu spolu zahrajeme Dvojkon-
cert Antonia Vivaldiho. On sám přednese Léto z Čtvero ročních 
dob, za mého kytarového a orchestrálního doprovodu. Druhým 
hostem bude mladá kytaristka Hedvika Švendová, která již 
zvítězila v mnoha mezinárodních soutěžích. Provedeme spolu 
s Vivaldiho Dvojkoncert pro dvě kytary, smyčce a basso conti-
nuo. A další plány? Chtěl bych ještě trochu přispět do našeho 
kulturního života. Myslím, že hlavní snahou muzikantů by měla 
být snaha o harmonii. Aby vše dobře znělo a aby nedocháze-
lo k disonancím. Známe to z hudby i z hudební teorie. Každá 
disonance by měla být rozvedena. Jedná-li se o kontrapunkt, 
hlasy jsou vedeny samostatně, ale v souladu s pravidly, tak aby 
dávaly harmonický celek. A to si myslím by měla být snaha nás 
všech muzikantů, dávat svojí hudbou lidem radost a snažit se 
jim ukázat jak je svět krásný a harmonický.

Děkujeme za rozhovor.
–red–

 zrozhovory
  ROZHOVOR S LUBOMÍREM BRABCEM,
který slaví odchod do důchodu s novým 
orchestrem a s Pavlem Šporclem. Narodil 
se 21. 5. 1953 v Plzni, získal mimo 
jiné Platinovou a Diamantovou desku 
Supraphonu, Zlatou a Platinovou desku 
Multisonicu, ale také státní vyznamenání 
Za zásluhy o stát v oblasti umění. 

Původně jste hrál na housle. Proč nakonec vyhrála kytara?
Můj tatínek byl kontrabasistou plzeňského operního orchestru 

a já jsem, jako kaž-
dé správné muzi-
kantské dítě, musel 
chodit do houslí. Ve 
třinácti jsem však 
dostal dojem, že 
s houslemi žádnou 
holku nesbalím. 
A  tak jsem uprosil 
tatínka, abych je 
mohl vyměnit za 
kytaru. Měl jsem 
štěstí na pedagoga. 
Pan profesor Jiří 

Knobloch mě ukázal krásy nejenom kytary ale i klasické hudby. 
A já se rozhodl. Budu studovat hudbu!

Co Vám hudba přináší?
Hudba je pro mne vším! A speciálně ta „vážná“ je krásný roz-
měr, který dokáže v určitých momentech života neskutečně 
pomoci. Člověk k ní ale musí dospět a pak v ní najde to, co 
hledá. Začíná tam, kde slovo končí, a pokud je pravda, že hra-
nice slova jsou hranice tohoto světa, pak hudba nás dostává za 
tyto hranice. Kamsi do nebeských výšin, které jsou dostupné 
pouze lidské duši. Mám radost, že na mé koncerty chodí čím 
dál tím více lidí a že většina mých koncertů je vyprodána. 

V roce 1997 jste odehrál kytarový koncert na Antarktidě. 
Jak k tomu došlo?
Snad jako každého kluka mě lákaly polární kraje. Kdysi jsem 
si do rádia Classic zval hosty, kteří mě nějak zaujali. Jaroslav 
Pavlíček mě oslovil svou knížkou „Přežití v drsné přírodě“. Svěřil 
jsem se mu, co všechno z  jeho drsných rad, jak přežít, jsem 
osobně vyzkoušel, protože všechny ty nápady se pro mě staly 
jakousi biblí správného chlapa. A tehdy mně tenhle člověk, 
který bez pomoci státu založil první českou polární stanici, 
nabídl, abych s ním jel hrát – do Antarktidy. Uspořádali jsme 
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  ROZHOVOR S REŽISÉREM JIŘÍM SÁDKEM
u příležitosti premiéry jeho prvního 
celovečerního filmu Polednice

Film Polednice je moderním hororem, odehrávajícím se 
ve dne. Název sice evokuje variaci známé balady Karla 
Jaromíra Erbena, ale inspirace touto básní je velmi volná. 
Co vás tedy na tomto tématu tak fascinovalo, jak jste na 
něj přišel a co bylo impulsem pro jeho filmové zpracování?
Trochu zeširoka: Miluju původní tvorbu, ale co mi v českém fil-
movém prostředí schází, je něco, o co se jako divák můžu opřít. 
Když jdu na Titanic, tak vím, že se ta loď potopí, a zároveň zažiju 
nečekané zpracování. Ale plakát s neznámou tváří, neznámých 
autorů – a u nás je málokdo považován za „hvězdu“, s nic neří-
kajícím názvem, mě jako diváka nahlodá, jestli chci utratit dvě 
stovky za kino. A tady přichází na řadu české mýty, o které se můžu 
jako divák opřít. Přistupujeme k tomu asi trochu neortodoxním 
způsobem, který ne každému sedne, ale pro mě je Kytice takový 
Harry Potter z 19. století. Všichni to mají v poličce. České mýty jsou 
náš malý filmově nezpracovaný panteon figurek. 

Váš film má tísnivou náladu, zároveň ale nenuceně plyne 
a nevyhýbá se ani lehce sarkastickým momentům podob-
ně jako třeba skandinávské filmy. Jaký typ kinematografie 
je vám osobně nejbližší?
Mám rád filmy, u kterých nedokážu předvídat, co se stane; ale když 
se to stane, vím, že logicky nebyla jiná možnost. To mě pak mile 
překvapí, že mě autor dostal. Taková „překvapující nevyhnutelnost“. 
Jako divák si to užívám, a jako filmař chci odhalit, jak to autor udělal. 
Je to jako pozorovat kouzelnický trik. A to pak nezáleží na žánru, 
ani odkud film je. Rozčiluje mě, když u filmu cítím, že tam byly jiné 
možnosti vývoje příběhu. To zavání leností a lajdáctvím.

Situace ve filmu jsou velmi autentické.  Jak jste této atmo-
sféry docílil?
Jedna věc je atmosféra a druhá situace. Za atmosféru může hlav-
ně spolupráce s kameramanem Sašou Šurkalou a architektem 
Honzou Novotným. Od začátku jsme chtěli umístit příběh do 
bezprostoru a bezčasí. Náš příběh se mohl odehrát před dvaceti 

lety stejně jako za pět let. Příběh se tak, myslím, uzavřel do samo-
statného univerza, které pomohlo vykreslit tísnivou, izolovanou 
a svazující atmosféru. Za leccos může i natáčení na 35mm film. 
A taky bylo vedro. Velký vedro. Největší od dob, co se vedro měří, 
prý. To taky svazující atmosféře pomůže. Nejen v příběhu!

Jaká je to zkušenost režírovat svůj první celovečerní 
film a hned s hereckými stálicemi, například Danielou 
Kolářovou, Annou Geislerovou, či Jiřím Štréblem a navíc 
s malým dítětem?
Hvězdokupa to nebyla jen u herců. Štáb plný Českých lvů. Lepší 
soustavu koproducentů než RWE, Falcon, Fond kinematografie 
a HBO si jde asi taky těžko představit. A zkušenost je to vrcholová. 
Aňa je jako západní herečky - kamera je miluje, aniž by musely 
cokoli udělat. Natož když něco dělá. Několikrát jsem si na place řekl: 
„Proč tohle Aňa udělala? To nechápu.“ a pak, až když jsem ji viděl 
na plátně, jsem pochopil proč. Ví, co dělá, a jak pomalu, nenásilně 
vyvíjet svou postavu tak, aby to divák cítil a prožíval, nevědomě 
vnímal. Paní Kolářová je zase britská metodická dáma, která se 
ale nebojí s metodou experimentovat a objevovat něco nového. 
Dlouho jsme třeba diskutovali, které zvíře jí může být inspirací a to se 
odrazilo v její chůzi a gestech. A Jirka Štrébl – já ho předtím neznal, 
a po tomhle si říkám: Znát by ho měl každý! Největším dospělým 
objevem našeho filmu je ale jistě Zdeněk Mucha, který jako by 
vypadl z filmu Sergia Leoneho. Dejte mu kameru pět centimetrů 
od obličeje a uděláte nejlíp. Když jsem myslel na postavu Mráze, 
neustále jsem říkal, že bych rád našel českého Boba Hoskinse. To 
jsem nečekal, že přijde Zdeněk a tu představu nejen splní, ale ještě 
přeskočí. Ve chvíli, kdy je na place takový ansámbl herců, se pak 
režisér na place poprvé a naposledy dostává do pozice diváka. To 
se rozehraje koncert, který jde posunout a upravit, ale ne změnit. 
A je tu spousta lidí, kteří vás drží na silnici.

Pokusili jste se o žánr, který v českém prostředí přece jen 
nemá příliš velkou tradici. Proč jste si zvolili tento žánr 
a koho považujete v České republice a zahraničí za klasika 
hororového žánru?
Já jsem s tím „nemá velkou tradici“ trochu opatrný. Třeba, že nedě-
láme komiksové filmy. A máme tu „Kdo chce zabít Jessii?“. Juraj Herz 
horor dotáhl, kam až to u nás šlo, všemi směry. Od minimalistického 
Hrušínského, přes krvežíznivé pedály auta, po parádní ztvárnění 
krásky a zvířete. Většího mistra žánru u nás nenajdete. Je mu přes 
osmdesát a každý z těch filmů měl své diváky. To už je přece tradice, 
ne? Kytice je básnická – hororová – sbírka. To je přeci taky tradice. 
Že nemá velkou tradici, vidím spíš v tom, že horor nevidíme jako 
„entertainment“, horor u nás je temná lyrika bez nadsázky nebo 
ztřeštěná hororová komedie. Nic mezi. V tomhle připisuju zásluhu 
Michalovi, že do scénáře lehkou rukou napsal spoustu odlehčujících 
momentů. O to líp v kontrastu fungují ty, které jsou snad děsivé. 

Děkujeme za rozhovor.
–red–
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  ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA  
– JAN KRAUS OPĚT V DIVADLE 

Legendární hudební film míří na divadelní prkna. Šíleně 
smutnou princeznu ve hvězdném obsazení uvede divadlo 
Studio DVA poprvé 25. listopadu 2016. V příběhu, který si 
zamilovali diváci několika generací, hrají Berenika Kohou-
tová, Jan Cina, Jan Kraus, Bohumil Klepl, Daniela Kolářová, 
Anna Šišková a mnoho dalších. Nezapomenutelná hudba 
držitele několika cen Grammy Jana Hammera zazní v podání 
živého orchestru. Vstupenky na limitovaný počet prvních 
představení jsou již v prodeji.

Divadelní adaptace vzniká pod taktovkou režiséra a scénografa 
Šimona Cabana. O hudební nastudování se postará sklada-
tel, aranžér a dirigent Kryštof Marek. Šíleně smutná princezna 
(1968) režiséra Bořivoje Zemana (Pyšná princezna a Byl jednou 
jeden král) patří do zlatého fondu českých filmových pohá-
dek. V kinech dokázala pokořit dokonce i Tři oříšky pro Popelku. 
Velkou popularitu filmu zajistilo i herecké obsazení v čele s Hele-
nou Vondráčkovou a Václavem Neckářem. V divadle Studio 
DVA ústřední dvojici ztvární Berenika Kohoutová a Jan Cina. „Je to 

moje nejoblíbenější pohádka, nejen kvůli písničkám a skvělým hlav-
ním představitelům a jedinečnému výtvarnému řešení, ale hlavně 
díky humoru, který mě bavil už jako dítě a doteď mě nepřestává 
udivovat a bavit čím dál tím více,“ říká herec a zpěvák Jan Cina, 
který se prosadil nejen na pražské muzikálové scéně. Berenika 
Kohoutová, talentovaná herečka a jazzová zpěvačka spolupracující 
např. s Emilem Viklickým k tomu dodává: „Když jsem se dozvěděla, 
že můj princ bude Honza, hned mě napadlo, že neznám nikoho 
vhodnějšího. Moc se také těším i na dvojku Bob Klepl a Jan Kraus.“ 

Ti ztvární proradné královské rádce. „Na řadu dotazů, zda–li 
budu hrát prince, musím odpovědět, že tentokrát ne. Ale celý život 
mě někdo podezírá, že kuju pikle. Šíleně smutná princezna je pro mě 
výbornou příležitostí dokázat, že všichni, kdo mě takhle pomlouvali, 
měli pravdu…,“ s humorem sobě vlastním uvedl Jan Kraus, který 
se na divadelních prknech, s výjimkou účinkování ve své autorské 
hře, objeví po mnoha letech. 

„Další obsazení budeme postupně odtajňovat. I do menších rolí se 
snažíme získat nejen herecky, ale i typově výrazné osobnosti. Mám 
radost, že nabídku na účinkování přijala paní Daniela Kolářová, 
která se představí roli chůvy, či Anna Šišková nebo Roman Štabrňák,“ 
říká producent divadla Michal Hrubý, který na prkna svého divadla 
s úspěchem přenesl již adaptaci Andersenovy pohádky Děvčátko 
se zápalkami nebo populární televizní seriál Smolíkovi. 
Využita bude původní hudba, kterou složil tehdy teprve sedm-
náctiletý Jan Hammer, jeden ze světově nejproslulejších českých 
hudebníků současnosti. Hammer spolupracoval s řadou dalších 
slavných hudebníků včetně Joni Mitchell, Micka Jaggera, či 
Ringo Starra. Komerčně nejúspěšnější je však jeho scénická 
hudba k televiznímu seriálu Miami Vice. V divadle zazní všechny 
písně, mezi kterými nebude chybět ani Kujme pikle v podání 
Jana Krause a Bohumila Klepla, nebo Slza z tváře padá v inter-
pretaci Bereniky Kohoutové, která s ní dokonce absolvovala Státní 
konzervatoř. Miluju a maluju si poprvé s živým orchestrem na 
divadle zazpívá i Jan Cina. „Nikdy jsem neměl to štěstí hrát v muzi-
kálu s živým doprovodem, protože v Čechách je to přece jen vzácnost. 
O to raději jsem, že se mi to teď povede.“
Příběh prince a princezny ze sousedních zemí, kteří mají na přání 
svých otců a jejich rádců uzavřít sňatek, ale rozhodnou se sami si 
vybrat partnera, je v divadle Studio DVA naplánován na listopad, 
prosinec 2016 a leden 2017 v pouhých osmnácti reprízách. 

– red –

Berenika Kohoutová a Jan Cina
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 zknižní tipy
  PRAHA 9 KŘÍŽEM KRÁŽEM
Broncová-Klicperová Dagmar a kolektiv 

Barevná publikace představuje dějiny, sakrální stavby, sochy 
a pomníky, přírodu, dopravu 
i kulturu této městské části od 
nejstarších dob po současnost. 
Čtenáři se dozví zajímavosti 
mapující čtvrtě Vysočany, 
Libeň, Prosek, Hrdlořezy, část 
Hloubětína a stručně i okolní 
obce. Kniha také nenásilně 
upozorňuje na zdejší nepříliš 
známé rarity a zajímavosti. 
cena: 396 Kč
www.milpo.cz 

 MUZEUM PRAZVLÁŠTNÍCH VĚCÍ
Alice Hoffmanová 

Láska mezi snem a tvrdou realitou. Takový je příběh dvou mladých 
lidí setkávajících se v New Yorku na počátku 20. století, ve městě, 

které prochází bouřli-
vým vývojem a skýtá 
netušené možnosti.
Příběh je magický 
a  neuvěřitelný, mohl 
se docela dobře stát, 
neboť spisovatelka 
Alice Hoffmanová ve 
svém líčení vychází ze 
skutečných událostí 
roku 1911 – dvou 
požárů, které patřily 
k  nejtragičtějším 
v historii města. Pro-
středí, jímž obklopila 
své hrdiny Coralie 
a Eddieho, vykresluje 

s mimořádnou přesvědčivostí a autenticitou a New York sám se 
stává jedním z hrdinů této knihy. Hoffmanová splétá svým typickým 
stylem magii, romantiku i mistrovské vyprávění, na jejichž konci 
stojí setkání Coralie a Eddieho. 
cena: 348 Kč
www.jota.cz

  NÁRODNÍ PARKY A VELKÁ MĚSTA 
VÝCHODU A JIHU USA
Ladislav Hanousek

Není těžké vyjet z Čech do světa s cestovní kanceláří. Není ale 
ani těžké vyjet do světa individuálně, pokud chcete. Je jen třeba 
vědět, jak na to. Pokud 
nemáte neomezené 
prostředky, nemáte 
na dovolenou nikdy o 
moc více času než dva 
týdny, ale máte chuť 
cestovat a poznávat 
to, o čem jste dříve 
jen snili, tak pro vás 
by mohl být užitečný 
tento průvodce. Po 
dvou předchozích 
knížkách (Jihozápad 
USA – průvodce po 
národních parcích 
a  velkých městech 
jihozápadu USA a Národní parky středozápadu USA) vydává au-
tor v nakladatelství Kletr třetí knihu, která uzavře volnou trilogii 
poskytující potřebné informace k cestování po Spojených státech 
amerických. Kniha je doplněna množstvím fotografií ze všech 
navštívených národních parků. 
cena: 289 Kč
www.kletr.cz

  TO PRŠÍ MOŘE
Radka Třeštíková

Napínavé psychologické drama jedné zdánlivě obyčejné rodiny, 
ve kterém autorka umožní čtenáři nahlédnout nejen do křehké 

duše dvacetileté Hanky, 
ale také do osudů dalších, 
vzájemně propojených po-
stav. S lehkostí sobě vlast-
ní vypráví nelehký příběh 
o pocitech. O bolesti, o ne-
dorozumění, o  strachu, 
o  bezpodmínečné lásce, 
o naději, o otázkách a od-
povědích, které se všichni 
snažíme v životě najít. 
cena: 329 Kč
www.motto.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 BŘEZNU 2016

2. 3. / st
O ČESKÝCH KORUNOVAČNÍCH KLENOTECH, 
PRŮVODECH A KORUNOVACÍCH – 
PŘEDNÁŠKA. Na přednášce se budeme vě-
novat historii, významu a umělecké výzdobě 
korunovačních klenotů, korunovační ceremo-
nii a dalším zvyklostem s nimi souvisejících. 
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 (%). 
Eva Sokolová

3. 3. / čt
ZEMSKÁ PORODNICE U SV. APOLINÁŘE. 
Jedová chýše a bývalá Zemská porodnice 
u sv. Apolináře – jaká je mezi nimi souvislost? 
To vše a mnoho dalšího si povíme na vycházce 
s prohlídkou kaple sv. Kříže dnešní gynekolo-
gicko-porodnické kliniky v Apolinářské ulici 18, 
Praha 2. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem 
do budovy z ulice Apolinářská (nejbližší spoj 
zastávka autobusu č. 291 „Apolinářská“). Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

5. 3. / so
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenšeném 
detailním modelu v Muzeu Karlova mostu si 
vysvětlíme všechny stavební fáze a středověké 
stavební metody jeho konstrukce. Prohlédneme si 
zblízka sochařskou výzdobu Staroměstské mos-
tecké věže a uvidíme také model Karlova mos-
tu ve srovnání s mostem Juditiným. Poté bude 
následovat plavba pražskými Benátkami kolem 
pilířů mostu do Čertovky. Vhodné pro zvídavé 
děti od 10 let a jejich rodiče. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 10:00 
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u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré 
Město, Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. 
Dana Kratochvílová

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlíd-
ka klášterního areálu včetně barokní baziliky 
sv. Markéty, románské krypty a budovy pre-
latury. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 12:00 před kostelem sv. 
Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský 
klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. 
Marie Vymazalová 

TRMALOVA VILA A OKOLÍ. Obec Strašnice 
byla v pramenech zmíněna poprvé koncem 12. 
století, kdy náležela do majetku Vyšehradské 
kapituly. My si na vycházce projdeme architek-
tonicky cennou vilovou čtvrť, která zde vznikla 
v prvních dvou desetiletích 20. století. Navštívíme 
také zdejší nejvýznamnější vilu od Jana Kotěry, 
postavenou pro rodinu ředitele obchodní školy 
Františka Trmala. Začátek akce ve 14:00 na za-
stávce tramvaje č. 7, 26 „Strašnická“ (ve směru 
do Vršovic). Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno vstupné do vily 40/20 Kč. Marie 
Hátleová 

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 180 Kč. (průvodce PIS – PCT)

6. 3. / ne
ARCHITEKT ADOLF LOOS INSPIRUJÍCÍ. Při 
prohlídce barokního paláce Sylva-Taroucca si 
připomeneme významného architekta Loose, 
který svými pracemi ovlivnil celé generace mo-

derních architektů. R. 1930 zde ve Společenském 
klubu slavil své 60. narozeniny. Krátkou přednáš-
ku budeme věnovat jeho bohaté životní pouti 
a hlavním architektonickým dílům. Poslechneme 
si úryvky z jeho článků a esejů. Zajímavý pohled 
se naskytne také v memoárech jeho manželek 
a přátel. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před palácem 
v ulici Na Příkopech 10. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Lenka Mandová

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historic-
kých sálů Strahovské knihovny premonstrátské-
ho kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, 
Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 11:30 před Strahovskou knihov-
nou na Strahovském nádvoří. Cena za komento-
vanou prohlídku 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné snížené vstupné do objektu 
100 Kč/za osobu. Milada Racková

KRÁLOVSKÁ CESTA II.: ZE STAROMĚSTSKÉHO 
RYNKU KE KAMENNÉMU MOSTU. Vycházku 
zahájíme na Staroměstském náměstí, kde si uká-
žeme nejen, kde byli popraveni čeští páni, ale 
také Jan Roháč z Dubé. Povíme si také, kolik časů 
ukazuje Pražský orloj a proč musel být oslepen 
mistr Hanuš. Na Malém náměstí si připomene-
me bohatou tradici místních lékáren a povíme 
si o jedné travičské aféře. Projdeme křivolakými 
uličkami Starého Města, kterými projížděly prů-
vody českých králů směrem na Pražský hrad. 
Cestou nahlédneme do Klementina a připomene-
me si i jeho současný význam. Také si ukážeme, 
kde bylo první pražské kino i kde měli v kádi 
mořskou pannu. Procházku zakončíme u Karlova 
mostu, kde si povíme něco o osobě jeho za-
kladatele. Začátek akce ve 14:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). 
Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

8. 3. / út
LAPIDÁRIUM. Komentovaná prohlídka vy-
braných sochařských prací, které tvoří základ 
sbírky kamenosochařství a architektonické 
plastiky ve sbírkách Lapidária Národního mu-
zea, a to zejména se zaměřením na 19. století. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
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Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:00 před vchodem do budo-
vy Lapidária na Výstavišti Holešovice (nejbližší 
spoj zastávka tramvaje č. 12, 17, 24 „Výstaviště 
Holešovice“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno vstupné do Lapidária 50/30 Kč. 
Monika Sybolová

9. 3. / st
PADĚLÁNÍ V ČESKÉ HISTORII – PŘEDNÁŠKA. 
Na přednášce se seznámíme s jednotlivými 
druhy padělání a jejich historickým významem. 
Podrobněji probereme např. kauzu „Rukopisy“ 
nebo se dozvíme, jak s pomocí padělků zbo-
hatl rožmberský rod v první polovině 15. století! 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 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 (%). 
Richard Händl

10. 3. / čt
PRAŽSKÝ HRAD DOBY KARLA IV. Pražský 
hrad patří k jednomu z důležitých míst karlov-
ské Prahy. Právě za vlády Karla IV. se výrazně 
změnila jeho podoba. Upřesníme si, kde byly 
architektonické zásahy nejvýraznější a co z doby 
2. poloviny 14. století zůstalo do dnešních dnů 
zachováno. Začátek akce v 16:00 před kate-
drálou sv. Víta na III. hradním nádvoří. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

11. 3. / pá
PALÁC STRAKŮ Z NEDABYLIC. Prohlídka vy-
braných prostor původně renesančního domu, 
na konci 17. století přestavěného Janem Petrem 
Strakou z Nedabylic na šlechtický palác. V pa-
mátkově velmi cenné budově, která díky Klubu Za 
starou Prahu unikla asanaci, dnes sídlí Konzervatoř 
Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 před vchodem do objektu 
(Maltézské náměstí 14, Praha 1, Malá Strana). Cena 
100/70 Kč + na místě bude vybírán příspěvek 
50 Kč na podporu školy. Milada Racková

12. 3. / so
ZA VODNÍKEM KABOURKEM NA KAMPU. 
Akce pro děti. Více informací naleznete na 
konci programu!

NORDIC WALKING – KRÁLOVSKOU OBOROU 
DO ZADNÍHO OVENCE – TROJE. Zahajujeme 
již 6. ročník! Profesionální instruktor této tzv. ae-
robní aktivity v instruktáži před samotnou vy-
cházkou vysvětlí a předvede základ správného 
provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté 
chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny 
věkové kategorie. Naše cesta následně povede 
do Královské obory, která se roku 1804 poprvé 
otevřela veřejnosti a stala se výletním místem 
Pražanů. Cestou si všimneme technické památky, 
tzv. Rudolfovy štoly, kterou dal vybudovat římský 
císař a český král Rudolf II. V těsné blízkosti stojí 
také torzo Šlechtovy restaurace a kousek opodál 
Místodržitelský letohrádek. Od Císařského mlýna 
půjdeme dále k Císařskému ostrovu a přes vi-
sutou Trojskou lávku do osady Rybáře, která je 
jedinou, do dnešních dnů zachovalou osadou 
ležící ve vltavském záplavovém pásmu. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící 
vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! 
– omezený počet účastníků. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
u hlavní brány na Výstaviště Holešovice (nej-
bližší spoj zastávka tram č. 12, 17, 24 „Výstaviště 
Holešovice“). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

RUDOLFINUM. Pojďte se s námi u příležitosti 
120. výročí založení symfonického orchestru – 
České filharmonie pokochat vybranými prostory 
významné novorenesanční budovy 19. století. 
Impozantní budova při vltavském břehu dnes 
láká návštěvníky především k poslechu 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. V rámci výročí si připomeneme také 
historii České filharmonie a působení slavných 
dirigentů. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním 
vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 
100/70 Kč. Eva Sokolová

DOMOVNÍ ZNAMENÍ – STARÉ MĚSTO II. 
Procházka po Starém Městě pražském návštěv-
níky seznámí s dalšími známými i méně známý-
mi domovními znameními. V rámci plánované 
trasy nebude opomenuta ani historie kostela 
sv. Jakuba, pražského Ungeltu, Týnského chrámu 
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nebo Staroměstského náměstí s radnicí a orlo-
jem. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány (ze 
strany náměstí Republiky). Cena 100/70 Kč (%). 
Marcela Smrčinová

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 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

13. 3. / ne
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: Z MALÉ STRANY NA 
SMÍCHOVSKÁ NÁBŘEŽÍ. Převážná část této 
trasy nás provede po Janáčkově a Hořejším 
nábřeží. I tady najdeme domy známých archi-
tektů např. Josefa Schulze, Antonína Wiehla, Jana 
Zeyera, k jejichž historii se váží zajímavé příběhy. 
Začátek akce ve 14:00 u mostu Legií na jeho 
malostranské straně! Cena 100/70 Kč (%). Pavla 
Lešovská

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE. Komentovaná 
prohlídka barokního kostela a přilehlého oko-
lí, vybudovaného v letech 1726–31 Kiliánem 
Ignácem Dientzenhoferem. Od roku 1853 je 
kostel v držení (s přestávkou let 1949–1995) 
Kongregace šedých sester. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 před vchodem do kostela v Bartolomějské 
ulici, Staré Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybírán příspěvěk na kostel 
30 Kč. Alexandra Škrlandová

16. 3. / st
ODKAZ KARLA IV. – VITA CAROLI ANEB 
VÝZNAMNÉ MOMENTY V ŽIVOTĚ KARLA IV. 
– PŘEDNÁŠKA. Osobnost Karla IV. je v mno-

ha ohledech velmi zajímavá. Připomeneme si, 
jak to bylo s výchovou česko-lucemburského 
prince, co prožíval ve Francii či severní Itálii, 
jaké byly jeho osudy po návratu do Čech, jaké 
byly jeho diplomatické kroky nebo co hrálo vý-
znamnou roli v mocenských ambicích Karla IV. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 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

17. 3. / čt
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenšeném 
detailním modelu v Muzeu Karlova mostu si 
vysvětlíme všechny stavební fáze a středověké 
stavební metody jeho konstrukce. Prohlédneme si 
zblízka sochařskou výzdobu Staroměstské mos-
tecké věže a uvidíme také model Karlova mos-
tu ve srovnání s mostem Juditiným. Poté bude 
následovat plavba pražskými Benátkami kolem 
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pilířů mostu do Čertovky. Vhodné pro zvídavé 
děti od 10 let a jejich rodiče. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, 
Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. 
Mgr. Dana Kratochvílová

18. 3. / pá
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 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

19. 3. / so
LUCEMBURSKÁ PRAHA. Procházka za lucem-
burskou gotikou po Starém Městě. Prohlédneme 
si sloupovou síň v ambitech v klášteře u sv. 
Jakuba a na naší cestě zavítáme také do 
Týnského chrámu. Začátek akce ve 14:00 u vcho-
du do kostela sv. Jakuba Většího na Starém 
Městě (Malá Štupartská). Cena 70/100 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do kostelů 
celkem 50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

HANSPAULKA – ČVRŤ V ZAHRADÁCH I. Na 
vycházce od kostelíka sv. Matěje si prohlédne-
me viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podívá-
me se, kde si nechal postavit vilu Karel Babka 
s dcerou Lídou Baarovou i kam vedla první 
trolejbusová linka v Praze. Začátek akce ve 
14:00 na zastávce autobusu č. 131 „U Matěje“ 
( jede od stanice metra A „Bořislavka“). 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 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

20. 3. / ne
ZA JÍŘÍKEM Z PODĚBRAD A PÁNY 
Z KUNŠTÁTU. Akce z cyklu „Děti, poznejte 
Prahu!!! II.“ Více informací naleznete na konci 
programu nebo na www.prazskevychazky.cz

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE: NOVÉ 
MĚSTO. Slovo pasáž se u nás objevilo po-
prvé ve fejetonu Jana Nerudy z r. 1860 po je-
ho příjezdu z Paříže. V Praze se začaly první 
pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou 
Václavského náměstí, kdy vznikaly místo teh-
dy obvyklých dvorků. My se jimi proplete-
me od horní části Václavského náměstí, přes 
Františkánskou zahradu až k Platýzu. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 u sochy sv. Václava 
na Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA. Prohlídka 
Strahovské obrazárny s díly od gotiky po ro-
mantismus, včetně expozice věnované sv. 
Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy lva 
na nádvoří Strahovského kláštera (u vstupu do 
Strahovské obrazárny). Cena 100/70 Kč + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
do obrazárny 60 Kč. JUDr. Antonín Stanislav 
Marchal CSc.

22. 3. / út
MARTINICKÝ PALÁC. Ukázka renesančního 
šlechtického sídla spojená s výkladem o historii 
rodu Martiniců. Dnes je palác populární i mezi 
filmaři, v poslední době se zde natáčel seriál 
Borgia. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do paláce (Hradčanské náměstí 8/67). Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednot-
né snížené vstupné do objektu 50 Kč. Alexandra 
Škrlandová

23. 3. / st
ODKAZ KARLA IV. – VITA CAROLI ANEB 
VÝZNAMNÉ MOMENTY V ŽIVOTĚ KARLA IV. 
– PŘEDNÁŠKA. Osobnost Karla IV. je v mno-
ha ohledech velmi zajímavá. Připomeneme si, 
jak to bylo s výchovou česko-lucemburského 
prince, co prožíval ve Francii či severní Itálii, 
jaké byly jeho osudy po návratu do Čech, 
jaké byly jeho diplomatické kroky nebo co 
hrálo významnou roli v mocenských ambicích 
Karla IV. POZOR! – omezená kapacita sálu 
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na 20 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS 
– PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 100/70 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

25. 3. / pá
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v německém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup ve-
dle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

26. 3. / so
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA. Prohlídka 
Strahovské obrazárny s díly od gotiky po ro-
mantismus, včetně expozice věnované sv. 
Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy lva 
na nádvoří Strahovského kláštera (u vstupu do 
Strahovské obrazárny). Cena 100/70 Kč + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
do obrazárny 60 Kč. JUDr. Antonín Stanislav 
Marchal CSc.

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhod-
ná i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehrad-
ského areálu, kasemat, podzemních chodeb 
někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, 
kde jsou umístěny některé originály soch 
z Karlova mostu. Připomeneme si také nej-
známější legendy i záhadu Čertova sloupu. 
Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány. 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no vstupné do kasemat 60/30 Kč. Mgr. Pavla 
Bartásková

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 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

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

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vy-
braných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního 
foyer. V 10:00 prohlídka určená dětem. 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 hlavním 
vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v an-
gličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

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

30. 3. / st
KARLÍNEM – OD BAROKNÍ INVALIDOVNY PO 
MODERNÍ RIVER CITY. Budoucí zástavbu na 
bývalém Špitálském poli předznamenal mohutný 
komplex Dienzenhoferovy Invalidovny. Projdeme 
kolem ní a ulicemi s klasicistními a secesními 
domy, všimneme si i naprosto soudobé zásta-
vy – kubistické architektury Keystone, objektů 
Corso, Danube House, Nile House, Amazon 
Court, Diamond River i Main Point Karlín, který 
v prestižní soutěži MIPIM Awards zvítězil v ka-
tegorii nejlepších kancelářských budov. Začátek 
akce v 17:00 na zastávce tramvaje č. 3, 8 
„Invalidovna“ (směr z centra). Cena 100/70 Kč 
(%). PhDr. Jarmila Škochová

31. 3. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantic-
ké dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv 
byly v poslední době zkultivovány. Opakování 
vycházky z roku 2015. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 17:00 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč 
(%). Milada Racková
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V BŘEZNU 2016

12. 3. / so
ZA VODNÍKEM KABOURKEM NA KAMPU. 
Na vycházce podél vltavských břehů stinnou 
Kampou zjistíme, zda Bruncvík stále chrání Karlův 
most, navštívíme vodníka Kabourka, poslechne-
me si, zda klapají mlýnská kola, a podíváme se, 
zda v Sovových mlýnech žijí sovy. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na 
Křížovnickém náměstí (Praha 1, Staré Město). 
Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

20. 3. / ne
ZA JIŘÍKEM Z PODĚBRAD A PÁNY 
Z KUNŠTÁTU. Akce z cyklu „Děti, poznejte 
Prahu!!! II.“. Pojďte s námi poznat osobnost je-
diného českého panovníka, který nepocházel 
z panovnické dynastie. Ukážeme si, co zůstalo 
z paláce pánů z Kunštátu a Poděbrad a před-
stavíme si nevšední život Jiříka z Poděbrad, 
včetně jeho zvolení českým králem roku 1458 
na Staroměstské radnici. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 před domem pánů 
z Kunštátu a Poděbrad, Řetězová 222/3, Staré 
Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%) + na mís-
tě bude vybíráno vstupné do domu 50/40 Kč.
(průvodci PIS – PCT)

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

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 
účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo 
neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se 
vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné 
do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstup-
né je poskytováno dětem do 15 let, studentům 
do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s prů-
kazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS – 
PCT a průvodcům PIS – PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě 
zrušení akce pořadatelem (Pražská informační 
služba – Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla 
vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spo-
jení jsou platná v době uzávěrky programu. 
Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno 
zakoupit v Praze formou předprodeje v tu-
ristických informačních centrech PIS – PCT 
a v recepci PIS – PCT (Arbesovo nám. 4,   
pouze Po–Čt). V rámci předprodeje se prodávají 
vstupenky také on-line na http://eshop.prague.eu

PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá 
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. 
PLATÍ NA AKCE OZNAČENÉ SYMBOLEM (%), 
(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje 
vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

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

VYPRODANÉ AKCE jsou avizovány  
na www.prazskevychazky.cz

Další informace naleznete  
na www.prazskevychazky.cz

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

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  
facebook.com/praguecitytourism
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NAJDETE NÁS NA ARBESOVĚ NÁMĚSTÍ 70/4 
PRAHA 5 / 150 00
v těchto dnech: 
úterý 13:00–16:00, středa 9:00–12:00
čtvrtek 9:00–12:00
tel.: 221 714 161, 221 714 714

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Příští předprodej bude zahájen v úterý 
29. března 2016 v 9:03 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

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
od 1. 3. 2016 denně 9:00–18:00

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

POZOR! PŘEDPRODEJ PRAŽSKÉ 
VLASTIVĚDY NA MĚSÍC DUBEN BUDE 
TENTOKRÁT ZAHÁJEN V ÚTERÝ 29. BŘEZNA 
V 9:03 V ESHOPU A V TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTRECH PIS – PCT.
 
PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA – PRAGUE 
CITY TOURISM vydává na konci února nové 
číslo pravidelné čtvrletníku „Jaro v Praze“. Nově 
vychází také brožura k výročí Karla IV. „Praha 
Karla IV. – 700 let“, a to v různých jazykových 
mutacích. Aktualizovaného vydání, a to hned 
v několika jazycích, se dočkal také „Pivní prů-
vodce Prahou“.

ROK KARLA IV. 
Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
vstoupili jste spolu s námi do roku Karla IV., 
v jehož průběhu si budeme připomínat 700. vý-
ročí narození tohoto významného českého 
i evropského 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

20  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism



pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism 21



Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 

Sleva 20 % z plné ceny vstupenky na 
březnová představení Babička se vrací  
(6. a 21. března) a Proměna (23., 29. března). 
Dvě skvělé inscenace z dílny Arnošta Goldflama.

Studio Ypsilon
Spálená 16, Praha 1
www.ypsilonka.cz 
Platnost slevy  
do vyprodání sálu.

K zakoupené vstupence druhá za 1 Kč na 
představení Oblomov 19. nebo 23. března 
v 19.00. Novinka v režii H. Burešové. Hrají: 
M. Isteník, V. Lazorčáková, T. Turek, J. Vondrá-
ček, J. Meduna ad. 

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 39, Praha 1
www.divadlovdlouhe.cz 
Platnost slevy 
do vyprodání sálu.

Sleva 50 % z prodejní 
ceny 99 Kč. Publikace 
Od gotiky cesta přiná-
ší nevšední tipy na výle-
ty po České republice.

K vyzvednutí na adrese redakce KAM po Česku, 
Kubelíkova 30, Praha 3 anebo na dobírku (příplatek 
35 Kč/poštovné a balné). www.kampocesku.cz 
Platnost slevy do vyprodání zásob.

Sleva 20 % z prodejní ceny 250 Kč. Obrazový 
průvodce Pražský hrad, nádvořími do zahrad 
vydala redakce KAM po Česku v roce 2015.

K vyzvednutí na adrese redakce  
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 
Praha 3 anebo na dobírku 
(příplatek 35 Kč/poštovné 
a balné). 
www.kampocesku.cz 
Platnost do vyprodání zásob.

Sleva 10 % z plné ceny vstupenky na pražská 
divadelní představení Víkend s Bohem. Hra-
jí: Mario Kubec, Matouš Ruml/Ondřej Novák/
Pavel Neškudla, Václav Kubec/František Kubec.

Divadlo Na Prádle
Besední 3, Praha 1
www.vikendsbohem.cz
Platnost slevy 
do 30. 6. 2016.

Cena jednotlivé vstupenky 120 Kč. Nevidi-
telná výstava je ojedinělá interaktivní cesta 
po světě, v němž zmizelo všechno světlo. 
Sleva platí i o víkendu. 

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23, Praha 2,
www.neviditelna.cz
Platnost slevy do 30. 04. 2016.

Sleva 50 % z prodejní ceny 99 Kč. KAM na 
výlet s rodinou a jinou zvířenou přináší tipy 
na originální rodinné výlety.

K vyzvednutí na adrese redakce  
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 
Praha 3 anebo na dobírku 
(příplatek 35 Kč/poštovné 
a balné). 
www.kampocesku.cz 
Platnost do vyprodání zásob.

Sleva 50 % z prodejní ceny 99 Kč. KAM za 
zážitkem nejvíc největším přináší tipy na 
výlety napříč celou Českou republikou. 

K vyzvednutí na adrese redakce  
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 
Praha 3 anebo na dobírku  
(příplatek 35 Kč/poštovné 
a balné). 
www.kampocesku.cz 
Platnost do vyprodání zásob.

Studio Ypsilon

Divadlo v Dlouhé 

Od gotiky cesta

Pražský hrad, nádvořími do zahrad

Divadlo Na Prádle

Neviditelná výstava

KAM na výlet s rodinou a jinou 
zvířenou

KAM za zážitkem nejvíc největším 
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Prague Castle,
In and Out without Hassle
Die Prager Burg,
durch die Burghöfe in die Gärten
Пражский Град,

  

Lud k Sládek
František Kadlec

Pražský hrad
nádvo ími do zahrad

Prazsky Hrad_A2.indd   2 5.1.2015   16:41:26

www.vikendsbohem.cz

Hrajeme 
po celé 

České republice

Z m ě n t e  s v ů j  ž i v o t  d o k u d  j e  č a s

www.kampocesku.cz  slevové kupony  195



Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.prazskyprehled.cz
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