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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, 

pomalu se na nás žene obrovská 
vlna kulturních akcí a teď jde 

o to, zda-li se z ní vynoříme posíleni a duchov-
ně osvěženi či nás převálcuje a zahltí… Vše je 
ovšem na naší svobodné volbě. Já se jen mohu 
pokusit vás poslat správným směrem.
Během dubna bude pokračovat záplava nesčet-
ných filmových festivalů, a pokud ještě nejste 
nasyceni, tak se můžete vrhnout na další filmové 
sousto a tím jsou Dny evropského filmu, které 
proběhnou hned zkraje měsíce od 7. do 14. 4.
Poté vás pošlu pokochat se designem do Národ-
ního technického muzea, kde představují v rámci 
výstavy Ceny Czech Grand Design to nejlepší, 
co se u nás urodilo v této oblasti. Expozice je 
přístupná do konce dubna.
A kdyby někomu na jaře chyběla příroda, mám 
pro něj tip na zajímavou akci… V Botanické za-
hradě v Troji již od března probíhá fotografická 
výstava Příběhy české přírody, která vás určitě 
naláká k výletům do naší žírné krajiny.
Přeji hodně skvělých zážitků a čerpejte energii, 
kde vám je libo.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 zdopisy čtenářů
Vážená redakce,

chtěla bych vám napsat pár poznámek k nové úpravě Pražského 
přehledu. Přehled kult. pořadů odebírám/ nyní kupuji / již více 
než 40 let a je pro mne opravdu nepostradatelný. Vždy mne PŘE-
HLEDNĚ informoval o všem, co se v Praze děje na poli kultury. 
V poslední době se však velmi změnil a to k horšímu:
– je plný obrázků, často neoznačených, takže nemají téměř význam
– řada divadel tam vůbec není, nebo jen velmi stručně, bez dal-
ších údajů /obsazení atd./ – obávám se ale, že toto není vaše 
chyba, to zřejmě divadla chtějí ušetřit
– a co je pro mne nepochopitelné: za celých 40 let, kdy přehled 
kupuji, se nikdy nestalo, aby u programů divadel nebyly označeny 
dny v týdnu!!
To máme při vyhledávání neustále listovat v kalendáři?!? Když porov-
nám tisk divadel a koncertů s tím, jak to bylo ještě v prosinci minulého 
roku, je to změna k horšímu, dřív byl časopis daleko přehlednější!

Prosím o nápravu a děkuji Vám. 
Ing. Vladimíra Antonová, Praha

Vážená paní Antonová,

nejprve Vám chci velice poděkovat za dlouholetou přízeň, kterou 
našemu měsíčníku věnujete.  Úplně chápu Vaše připomínky, ale 
situace se za ta léta vydávání Přehledu velmi změnila a jistě sama 
uznáte, že změna je život a nelze ustrnout v čase. Vyjádřím se po-
stupně ke všem Vašim stížnostem:
1/ Obrázky, o kterých se zmiňujete, jsou většinou součástí placené 
inzerce a myslím, že časopis velmi oživily, není to už jen suchý výčet 
informací. Mimo jiné, mnoho čtenářů si tuto změnu pochvaluje. 
K fotografiím, které jsou jen tzv. doplněním, již většinou popisky 
umisťujeme, ale na druhou stranu si zase říkáme, že i čtenáři by si 
někdy mohli trochu popřemýšlet, co na té které fotografii je… my-
slím, že občas neškodí provětrat si znalosti o pražských reáliích…
2/ Máte pravdu, že programy některých divadel již neuvádíme a je 
nám to opravdu velmi líto, ale vzhledem k tomu, že se jedná o pla-
cenou inzerci (a to od počátku vydávání časopisu), tak je na nich, 
zda se rozhodnou svůj program u nás dále zveřejňovat.
3/ Od ledna letošního roku jsme po dlouhé době vyhověli mnoha 
žádostem čtenářů o zvětšení písma kvůli snadnější čtenosti a při 
té příležitosti jsme se rozhodli názvy dnů již nadále neuvádět. Je 
to tak trošku kompromis a sama jistě uznáte, že se nelze zavděčit 
všem. Myslím ale, že to lze řešit tím, že na konci časopisu naleznete 
vždy přehledný kalendář, kde jsou dny i s názvy uvedeny. Podle 
toho se dá celkem snadno orientovat a nemusíte listovat dalším 
jiným kalendářem. 
Doufám, že i přes tyto, pro Vás nedostatky, nám i nadále zachováte 
svou přízeň. Přeji Vám mnoho zdraví a příjemných dnů.

Dobrý den,

máme předplacený kulturní přehled, rádi bychom věděli, zda i na-
dále nebudete uvádět program Vinohradského divadla a Balbíno-
vy poetické hospůdky. Podle toho si předplatíme příště nebo ne. 

Děkujeme. Daniel Kühnl 

Vážený pane Kühnle,

na vaši otázku mám tuto odpověď: marketing Vinohradského di-
vadla má novou mediální politiku a na základě toho se rozhodli 
program divadla nadále nezveřejňovat v tištěných mediích, mají 
svoje vlastní propagační materiály, mailing a webové stránky a to je 
z jejich pohledu pro propagaci divadla dostačující. Představení jsou 
často vyprodána. Balbínova poetická hospůdka ukončila spolupráci 
z důvodů finančních. Informace, které v Přehledu uveřejňujeme, 
jsou normální placenou inzercí. Je nám to opravdu líto, ale situace 
je taková. I přesto doufáme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň.

Vážení přátelé,

jsem pravidelným a vděčným uživatelem Pražského přehledu 
kulturních pořadů. Vaše tištěná publikace je mi neocenitelným 
pomocníkem a to i pracovně. Posledních několik měsíců mě ov-
šem velmi mrzí jedna věc – termín vydání. Například čerstvé 
březnové číslo se na stáncích objevilo až dnes – 1. března. Pro 
plánování konkrétních akcí je to už dost pozdě – ideální by bylo, 
aby Přehled vycházel cca 20. – 25. předchozího měsíce, ostatně 
dřívější termín vydání jste většinou dodržovali. Dále mě mrzí, 
že se tam přestaly objevovat informace z některých institucí – 
například Divadlo na Vinohradech, Divadlo Ungelt – asi to už 
pro ně není finančně zajímavá služba.... Zkuste se nad dřívějším 
vydáním Přehledu zamyslet.

S pozdravem Antonín Pfeifer

Vážený pane Pfeifere, 

velice děkujeme za vaši reakci i připomínku ohledně termínu vy-
dávání našeho měsíčníku. Jsme si vědomi, že čtenáři potřebují in-
formace s předstihem a samozřejmě máme podle toho i plánované 
expedice, ale tentokrát se sešlo více nepříznivých okolností a tudíž 
mimořádně vyšlo březnové číslo tak pozdě. Nás to velice mrzí a už 
činíme kroky k nápravě. Zveřejňování programu divadel je bohužel 
jen na nich samotných a věřte, že se snažíme ze všech sil jim vytvořit 
co nejlepší podmínky, ale jelikož Přehled není za celou dobu své 
existence nijak dotován, tak se stále jedná o placenou inzerci, i když 
v podstatě za symbolickou částku 500 Kč za měsíc. A ani to nejsou 
mnohá divadla ochotna platit… Co více k tomu dodat… Přesto 
doufáme, že náš měsíčník stále plní svoji funkci co nejobsáhleji 
informovat o pražské kultuře.

Děkuji všem čtenářům za jejich podnětné názory a připomínky.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

4  dopisy čtenářů
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  VLASTENECKÝ ARCHITEKT (170 LET)

Jeden z nejvýznamnějších tvůrců novorenesanční architek-
tury Antonín Wiehl se narodil 26. dubna 1846 v Plasích. 
Český architekt, památkář, mecenáš a autor mnoha praž-
ských domů se zasloužil také o pozvednutí péče o památky 
v Čechách.

Ovlivněn italskou renesancí dospěl k osobitému výtvarnému pro-
jevu, kdy se snažil zhodnotit typicky české architektonické tradice 
konce 16. století (sgrafitová průčelí, štíty i členění oken). Stu-

doval u prof. Zítka na 
Polytechnickém ústa-
vu Království českého 
(dnes ČVUT) a  první 
praxi nastoupil u archi-
tekta Schmoranze ve 
Slatiňanech. Od roku 
1873 působil jako ar-
chitekt na volné noze, 
stavitel, soudní znalec 
a poměrně brzy se stal 
vyhledávaným pro-
jektantem pražských 

staveb. Ovlivněn vlastenecko-obrozeneckým duchem získal pro 
výzdobu svých staveb přední české umělce, např. M. Alše, F. Ženíš-
ka, J. V. Myslbeka, S. Suchardu aj. Mezi jeho nejznámější díla pa-
tří Wiehlův dům 
na Václavském 
náměstí, Staro-
městská vodárna 
na Novotného 
lávce, arkády 
Vyšehradského 
hřbitova a hrob-
ka významných 
osobností Slavín 
nebo Městská 
spořitelna v  Ry-
tířské ulici. V le-
tech 1875–1896 
bylo podle jeho 
návrhů postave-
no v  Praze také 
11 činžovních 
domů. Projektoval i pomníky, jako například Žižkovu mohylu 
u Havlíčkova Brodu. Byl výborným kreslířem a malířem, ale i uči-
telem generace architektů (O. Polívka, A. Balšánek, J. Koula). Před 
svou smrtí 4. listopadu 1910 v Praze odkázal značný majetek 
České akademii věd.

Alice Braborcová

Žižkova mohyla u vsi Žižkovo pole 

  ČESKÝ LE CORBUSIER (130 LET)

Kamil Roškot, český architekt, jehož dílo je v české architek-
tuře ojedinělým fenoménem, se narodil 29. dubna 1886 
ve Vlašimi. 

Síla jeho umění spočívá hlavně v přesvědčivosti a samozřejmosti 
zvládnutí monumentálních hmot a objemů. Roškotova architek-
tura jde k samé podstatě bez falešného patosu a svou pravdivostí 

slouží dodnes za ryzí příklad architektonického myšlení. Svou 
inspiraci čerpal v dávných kulturách, zvláště v antice či Egyptě. 
Jeho dvě nejvýznamnější práce, divadlo v Ústí nad Orlicí a česko-
slovenský národní pavilon v New Yorku, mu zajistily významné 
místo v české moderní architektuře. Méně známá je realizace 
královské hrobky v kryptě katedrály sv. Víta. Zemřel ve věku 59 
let, 12. července 1945 v Paříži.    –aba–

  BAZILIKA DOKONČENA (920 LET)

Původní rotunda, kterou na Pražském hradě nechal postavit kníže 
Václav kolem roku 929, byla v roce 1060 částečně zbořena a na jejím 
místě započala výstavba větší a honosnější románské baziliky. Poté 
co téměř hotovou stavbu v roce 1091 postihl požár, byla v dubnu 

1096 přece jen dokončena a vysvěcena tehdejším pražským bisku-
pem Kosmasem. Zasvěcena byla třem světcům, jejichž ostatky zde 
byly uloženy – sv. Vítu, sv. Václavu a sv. Vojtěchovi. Půdorys baziliky 
je dodnes patrný pod třetím hradním nádvořím, kde se dochovaly 
původní románské sloupy, fragmenty zdiva a dlažby.

Jana Stránská

Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí

www.kampocesku.cz a. wiehl, k. roškot, bazilika sv. víta  5
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3. DUBNA 1361 (555 let)
Pražané dali v pytli utopit kněze Martina Cinka, svrhnuvše 
ho z Kamenného mostu do Vltavy. Most byl v té době ještě bez 
výzdoby, přesto byl v místě činu vztyčen kříž. Ovšem i kříž 
měl pohnutý osud. V r. 1419 byl hozen do Vltavy husity, později 
přívrženci Alžběty Stuartovny a naposledy v r. 1648 Švédy. 

4. DUBNA 1291 (725 let)
Ráno před východem slunce Město pražské vyhořelo. Dle 
zdrojů ničivý oheň pozřel vše, aniž by zůstal jediný dům. Král 
Václav II. nařídil město znovu vystavět, vyhlásil „daňové prázd-
niny“ a další úlevy, aby „měšťané po ztrátě majetku neklesali 
na mysli“. Podobná situace se odehrála také 25. dubna 1136, 
tedy o 155 let dříve.

4. DUBNA 1911 (105 let)
V Praze se narodil Václav Cafourek, známý pod svým nej-
slavnějším pseudonymem jako Čtvrtek. Autor mnoha pohádek 
a postaviček, z nichž asi nejoblíbenější jsou díky televiznímu 
zpracování Křemílek a Vochomůrka, Rumcajs, Manka, Cipísek, 
víla Amálka, maková panenka a motýl Emanuel aj.

6. DUBNA 1786 (230 let)
Císař Josef II. povolil založení Vlasteneckého divadla, pověst-
né Boudy, na dnešním Václavském náměstí. Kolem Boudy tak 
vznikla první generace českých dramatiků (V. Thám, P. Šedivý, 
A. J. Zíma) a herců. Od 8. července 1786 do června 1789 se zde 
hrála pravidelná česká divadelní představení.

7. DUBNA 1371 (645 let)
Velikonoční pondělí trávil Karel IV. zajímavě. Jednou velmi 
formálně, když byl spolu s Annou Svídnickou (jeho třetí žena) 
v Římě korunován římským císařem (1355), a jindy se třeba jen 
bavil, jako například roku 1371, když dle legendy jeho poslední 
statná manželka Alžběta Pomořanská jako kratochvíli podkovu 
roztáhla a zlámala.

10. DUBNA 1766 (250 let)
Poddaní ze 137 vesnic na Těšínsku odmítli konat své robotní 
povinnosti a mnozí své vesnice opustili. Postupně se k nim 
přidali i sedláci z frýdeckého a fryštátského panství a z Opavska. 
Od státních úřadů i císařovny požadovali snížení svých povinností 
a ochranu před útlakem ze strany vrchnosti. Nepokoje trvaly až 
do konce roku 1767.

13. DUBNA 1901 (115 let)
Vzniká vedle Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umě-
ní nová instituce Moderní galerie Království českého, jako 
soukromý majetek věnovaný císařem Františkem Josefem I. Stojí 
u základu sbírek moderního českého umění 20. století. Galerie 
a Obrazárna jsou přímými předchůdci Národní galerie.

 z KALENDÁRIUM

  NEKORUNOVANÝ KRÁL ČESKÝCH 
KOMIKŮ (125 LET)

Před 125 lety se 9. dubna 1891 v Liberci narodil Josef Vlasti-
mil Burian, jeden z nejpopulárnějších herců první republiky, 
znám jako Vlasta Burian. Byl mistrem improvizace a jako 
skvělý imitátor dokázal napodobit prakticky cokoli. Hudební 
nástroje nebo cizí jazyky, ze kterých nemusel znát ani slovo. 
Dočkal se velké slávy, se kterou přichází i pád. 

Jako syn chudého krejčího se v roce 1901 přestěhoval do Prahy, 
kde se vyučil obchodním příručím. Hrát začal v pražských ka-
baretech a brzy se stal miláčkem publika. Následovala plejáda 

představení ve větších divadlech, řada filmových rolí, a dokonce 
založil i vlastní divadlo (dnes Divadlo Komedie). K některým svým 
filmům natočil také německé verze, které byly s velkým úspěchem 
promítány v předválečném Německu a Rakousku. Jeho humor, 
spontánní improvizace a až klaunská čísla mu vysloužily popu-
laritu i bohatství, které dával okázale na odiv. Závist a poválečné 
období přinesly obvinění ze spolupráce s nacisty. Přišlo několik 
měsíců vězení, zabavení majetku, zákaz hraní. Návrat Buriana 
k herectví v roce 1950 byl pro diváky smutným završením jeho 
kariéry. Nepostrádal humor, ale jeho energie a osobitá vystoupení 
tu už nebyly. Poslední představení v životě odehrál s  těžkým 
zápalem plic, kterému 31. 1. 1962 podlehl. Až v roce 1994 byl 
geniální komik rehabilitován a 8. února 2002 byly ostatky jeho 
i jeho ženy Niny přeneseny do hrobu na pražském Vyšehradě.

Marcela Kohoutová

Vlasta Burian ve filmu „Ducháček to zařídí“ (1937)

6  kalendárium, vlasta burian
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13. DUBNA 1271 (745 let)
Český král Přemysl Otakar II. se svým vojskem napadl Uhry. 
Početně slabší uherské vojsko porazil v bitvě mezi řekami Ráb 
a Litavou 21. května. Nicméně krátce poté byl nucen tažení 
ukončit a své vojsko rozpustit kvůli problémům se zásobováním.

14. DUBNA 1316 (700 let)
Velký požár Starého Města pražského, který postihl i Praž-
ský hrad, vzešel z židovské ulice z domu žida Löwiho Nathana. 
Hrad se stal neobyvatelným a královna Eliška Přemyslovna se 
uchýlila dočasně na Křivoklát. Požár byl popudem k mohutným 
přestavbám (např. kaple sv. Anny).

18. DUBNA 1966 (50 let)
Československo získalo svého prvního Oscara. Nejlepším ne-
anglicky mluveným filmem roku 1965 se stal Obchod na korze 
režisérů Jána Kadára a Elmara Klose, natočený na motivy novely 
spisovatele Ladislava Grosmana, s Idou Kamińskou v hlavní roli.

26. DUBNA 1476 (540 let)
V Plzni byla dokončena Statuta arcibiskupa Arnošta z Pardu-
bic (Statuta Arnesti). Tento zákoník je nejstarším dochovaným 
dokumentem vytištěným na českém území. Tři dochované exem-
pláře vlastní knihovna Metropolitní kapituly v Praze, knihovna 
Kongresu ve Washingtonu a Národní knihovna ČR.

28. DUBNA 1911 (105 let)
Ve Vysokém Mýtě se narodila operní pěvkyně Maria Tauberová, 
po studiích ve Vídni sopranistka Národního divadla (1936–1973). 
Vynikající představitelka ženských rolí (Zuzana – Figarova svatba, 
Violeta – La traviata, Gilda – Rigoletto, Barča – Hubička aj.) 
zemřela 16. ledna 2003.

28. DUBNA 976 (1040 let)
V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willi-
gise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového praž-
ského biskupa Dětmara zmíněn i záhadný biskup moravský. Jeho 
jméno sice není uvedeno, listina nicméně dokazuje existenci 
samostatné moravské diecéze.

29. DUBNA 1656 (360 let)
Od Švédů bylo dobyto zpět polské Lešno a následným požá-
rem v jeho popelu skončil téměř celý majetek J. A. Komenského 
včetně jeho nejcennějších rukopisů (např. Česko-latinský slovník, 
část Pansofie aj.). Komenský jako „kolaborant“ prchl a našel úto-
čiště v Amsterdamu u Louise De Geera.

  NEJSTARŠÍ Z RODU VYDRŮ (140 LET)

Měsíc duben byl „osudovým“ pro celou řadu významných 
postav české kultury. Mezi nimi hraje prim jedna z nejvý-
raznějších osobností českého divadla – Václav Vydra. Za-
kladatel herecké dynastie Vydrů se v dubnu nejen narodil, 
ale i zemřel. 

Narodil se 29. dubna 1876 v Plzni v rodině vojenského kapel-
níka. Dětství však prožil v Linci a ve Vídni, ale vychováván byl 
v českém duchu. Po návratu rodiny do Plzně opustil v 17 letech 
reálku a odešel ke kočovné divadelní společnosti ředitele Zöllnera. 
Po šesti letech kočovného života získal angažmá v plzeňském 

divadle a v roce 1913 v pražském Divadle na Vinohradech. Zlatá 
kaplička přijala nadějného herce do svých řad v roce 1922. Zde se 
z něho stal jeden z největších českých představitelů charakterních 
herců 20. století. Natáčel i filmy, např. Cech panen kutnohorských 
nebo Bílá nemoc, ale stříbrné plátno v jeho kariéře nikdy nehrálo 
hlavní roli. Ve třicátých letech podporoval rakouské a německé 
emigranty hledající u nás útočiště před nacismem. V roce 1945 
se stal ředitelem své domovské scény, Národního divadla, a o rok 
později pak prvním hercem, který získal titul národní umělec. 
Václav Vydra zemřel 7. dubna 1953 v Praze a pohřben byl na 
Vyšehradském hřbitově. 
Herectví se věnoval i jeho syn Václav Vydra ml., snacha Dana 
Medřická a známým hercem se nakonec stal i jeho vnuk Václav 
Vydra nejmladší.

Drahomíra Samková

Busta Václava Vydry na Vyšehradském hřbitově

www.kampocesku.cz kalendárium, václav vydra  7
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  ROZHOVOR S JURAJEM HERZEM

Divadlo Na Jezerce nadělí svým divákům další, v pořadí již 
34 premiéru. Francouzská komedie Dědicové se okamžitě po 
svém uvedení v Paříži stala hitem. Komedie vypráví o tom, 
že pohřeb může odstartovat kromě boje o dědictví i milostné 
situace, nad kterými zůstane rozum stát. A tak i během po-
hřbu může být v rodině pěkně veselo. Představení Dědicové 
v titulní roli s Miroslavem Etzlerem nazkoušel režisér Juraj 
Herz. A co nám o nové hře prozradil?

Proč právě hra Dědicové?
Hru vybral ředitel divadla Jan Hrušínský a mě nabídl, jestli si ji 
nechci přečíst a případně ji režírovat. Já jsem si hru přečetl a za-
líbila se mi hned, tak že jsem okamžitě po přečtení volal Hon-
zovi, kdy můžu začít zkoušet. Dědicové je francouzská komedie 
a francouzské komedie bývají dobré. Navíc je to černá komedie 
a takové mám rád.

S nastudováním hry jste tedy spokojen?
No, spokojen asi nikdy nikdo není a navíc jsme ještě neměli premi-
éru, tak že si zatím vůbec nedovedu představit, jak hra zapůsobí 
na obecenstvo. Obecenstvo je totiž velmi zvláštní – někdy si reži-
sér myslí, že to bude ohromně přijaté a není, je to právě naopak.

Před premiérou máte strach nebo jste nějak pověrčivý?
Nemám strach. Já nejsem ani pověrčivý, já jsem hluboce věřící 
a praktikující ateista, a to se týká všeho v mém životě.

Režii Vám nabídnul Jan Hrušínský v jeho Divadle Na Je-
zerce...
Já jsem měl strašně rád jeho tátu, se kterým jsem dělal tři filmy, 
především Spalovače mrtvol a pak i sám Honza mi hrál asi ve 
čtyřech filmech. Navíc je tu úžasná atmosféra, a tak když mi bylo 
nabídnuto, abych tady udělal inscenaci Dědicové, tak jsem byl 
moc rád.

Herecké obsazení jste si vybíral sám?
Obsazení je částečně takové už stálé, i když třeba s Martinou Hu-
dečkovou jsem dělal poprvé a také s panem Etzlerem, protože 
oni nejsou z tohoto divadla, ale já jsem s výsledkem spokojený.

Kromě divadla chystáte také nějaký film?
Chystám, jenže mi v nepravou chvíli zemřel producent, a tím se to 
všechno hodně zdrželo. Bude to thriller, ale spíš do hororu, jenže 
nevím, jestli se mi ho povede natočit, protože v současnosti se 
peníze na filmy dávají strašně těžko dohromady a já peníze sehnat 
neumím, to dělá producent. Zatím ještě nemám takového produ-
centa, který by byl dostatečnou zárukou, že peníze na film budou. 

Zeptali jsme se také herce Miroslava Etzlera, co pro něj 
znamená účinkování ve hře Dědicové?
Nejdůležitější je na Dědicích setkání s Jurajem Herzem, protože 
on pro mě je a vždycky bude jedna z těch největších uměleckých 
osobností, která se pohybuje kolem filmu, televize a divadla. Pro 
mě je to splněný sen, že jsem mohl pracovat s člověkem, který 
natočil filmy, které i za 150 let budou stejně dobré, jako jsou teď. 
A jinak si myslím, že komedie jsou v dnešní době čím dál víc třeba, 
protože na lidi působí ze všech stran nejrůznější tlaky a stres a tak 
divák má přijít do divadla, aby se zasmál a zapomněl na všechno 
to špatné kolem něj. A já doufám, že Dědicové budou jednou 
z těch inscenací, které tu možnost divákovi dají.
Děkuji za rozhovor a přeji vám i uváděné hře hodně úspěchů.

Marcela Kohoutová

8  rozhovory
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  ROZHOVOR S REŽISÉREM NIKOLAJEM 
PENEVEM
u příležitosti premiéry divadelní hry 
Náměsíčná komedie v Divadle pod 
Palmovkou

Nikolaj Penec se narodil se v roce 1974 v bulharském městě 
Šumen. Na sofijské univerzitě studoval slovanskou filologii 
a poté odjel do Prahy, kde vystudoval režii na pražské DAMU. 
Je autorem dvou knih a držitelem několika národních i me-
zinárodních cen za literaturu i divadlo. Působil jako kme-
nový režisér ve Státním satirickém divadle Aleka Konstan-
tinova v bulharské Sofii, v Městském divadle v Turgovišti, 
a v Městském divadle v Mostě. Působil také jako asistent 
Olega Tabakova, Julie Ognianovové a Jiřího Menzela. Jeho 
doménou je zejména komediální repertoár, kterému se jako 
jeden z mála současných divadelních režisérů v Česku věnuje 
soustavně a programově – a to jak komediím klasickým, 
tak i současným.

Nikolaji, patříš mezi nemnoho režisérů, kteří se věnují 
programově divadelní komedii. Co tě na komediích láká 
nejvíce?
Možná to, že dobrá komedie je vždycky založená na paradoxu, 
na neobvyklém vidění důvěrně známých věci a události. Pro mě 
jsou nejkrásnější paradoxy ty, které vychází z banalit všedního 
dne – baví mě je vykládat a vlastně nově objevovat, rád se bavím 
známými, ale v novém světle zobrazenými situacemi, baví mě lidi 
udivovat a rozesmávat. Komedie má totiž ohromnou schopnost 
nahlédnout na člověka s odstupem a zároveň ho i trošku povýšit. 
Udělat i ze zdánlivě banálního člověka nebanální bytost zasaze-
nou do nevšedních situací, protože v dobrých komediích člověk 
vždycky jedná pod nějakým tlakem, který mu zabraňuje, aby 
jednal klidně, rozvážně a rozumně a proto je sám sebou a tudíž 
krásný. Právě to, že v člověku nečekaně nacházíme ještě něco, 
co nás překvapuje, protože žijeme v životech, které zas až tak 
překvapivé většinou nejsou, mě na komediích baví asi nejvíc. 

Jsi původem z Bulharska. Jak se to stalo, že ses ocitl v Česku 
a stal se jednou z režisérských osobností českého divadla? 
Byl to asi přirozený vývoj. Vystudoval jsem bohemistiku v Sofii, 
překládal jsem do bulharštiny české texty a divadlem jsem se 
zabýval ještě u nás v Bulharsku. Tady jsem studoval na DAMU 
a pak režíroval a občas hrál. Ale to vlastně není zajímavé. Co ale 
je zajímavé, je to, že smích je skutečně univerzální věc. Že vlast-
ně ani moc nepotřebuješ slova, ani skvělou znalost jazyka, abys 
rozesmál diváky. Jediné, co potřebuješ, je vědět hodně o lidech, 
o jejich chování.  Moc si vážím toho, že mohu pracovat v českých 
divadlech jako ve svém prostředí, mám tady spoustu kamarádů 
a vážím si také pozvání z Divadla pod Palmovkou, protože mě to 
naplňuje a je pro mě opravdu čirou radostí tady zkoušet.

Jaký je podle tebe úkol divadla v dnešní době? 
Přinášet zázraky. Divadlo je jako ten nejrychlejší dopravní prostře-
dek. Za hodinu a půl se dostaneš někam, kam by ses v reálném 
životě nemohl nikdy dostat. Můžeš jít třeba na druhý konec světa 
a nahlédnout tam do kolébky diktátora, nebo se klidně podívat 
pod sukni královny, pokud chceš, to všechno za hodinu a půl díky 
divadelní fantazii. Divadlo je neskutečná, skoro až futuristická věc. 
Sedíš hodinu a půl v jednom sedadle, ale pokud je představení 
zajímavé, tak spolu s ním sleduješ různé lidské vztahy a nahlížíš 
do různých světů. Žijeme v chaosu, ale divadlo dokáže ten chaos 
občas sjednotit, protože dovede zorganizovat věci tak, aby jim 
člověk lépe porozuměl a dovedl se lépe podívat i sám na sebe. 

Co tě nejvíc zajímá, baví a těší na Náměsíčné komedii 
Seana O‘Caseyho?
Práce s rekvizitami, přestávky v průběhu zkoušení a samozřejmě 
lidi, se kterými to dělám. Baví mě to, že vzniká komedie, která je 
hravá. Mám pocit, že se při zkoušení netrápím, že to jde s lehkostí 
a že ta lehkost je strašně zapotřebí. Je to jako dětská hra. Když si 
děti hrají, tak si sami stanoví pravidla hry, a věří v ně. Baví mě, 
že pracujeme bez patosu, že je vše hravé a imaginativní. Protože 
pro mě je divadlo bez fantazie divadlo strašně ochuzené. Vždycky 
svým hercům říkám, že existuje obrovský rozdíl mezi mrtvým 
a živým divadlem. Živé divadlo je jako mimino. Může se trošku 
počůrat nebo křičet a třeba i zlobit, je maličké a křehké, ale žije. 
A pátá šestá nebo sedmá repríza možná ukáže, že to dítě není tak 
malé a ukřičené, jak se zdálo, že roste. A pokud je to představení 
živé, tak je to jako dítě, které roste, je čím dál zajímavější a krás-
nější. Mrtvé divadlo je jako dobře nalíčená mrtvola. Vypadá třeba 
i krásně a dokáže připoutat pozornost, ale není to živý organis-
mus. Divadlo by mělo komunikovat, mělo by mít plíce a dýchat. To 
je stejně důležité pro živého člověka jako pro živé umění. 

Jak se bulharsky řekne „zlom vaz“?
Řekne se to: úspěch.

Děkuji za rozhovor.
Ptal se Ladislav Stýblo.

Čtená zkouška, zleva: Nikolaj Penev, Václav Vostarek a Marcela Nohýnková,  
foto © Miloš Skácel  
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 zredakce zve
  FESTIVAL IRSKÝ MÁJ

První květnový víkend se uskuteční v centru Prahy v Divadle 
v Celetné již 6. ročník festivalu Irský Máj / Irish May, mezi-
národní komorní festival irské kultury. Ve třech dnech vám 
nabídne taneční, divadelní a hudební vystoupení, kterými 
vám přiblíží tradiční prvky irské kultury.

Festival začne v pátek tanečním představením Pod jednou stře-
chou VI. - Smaragdový ostrov, během kterého uvidíte choreografie 
mnoha tanečních skupin i sólistů. Na taneční představení volně 
naváže Májová hudební kavárna – koncert tradiční irské hudby 
v podání předních českých muzikantů, během kterého můžete 
třeba popíjet víno v divadelní kavárně a užít si večer v irském 
duchu až do pozdních nočních hodin.

V sobotu dopoledne proběhne výtvarný seminář Májové dílny 
- Hedvábné šperky. U čaje či kávy si namalujete hedvábný šátek 
a vyrobíte náušnice z barveného hedvábí. Seminář je určený pro 
dospělé a šikovné děti starší dvanácti let. V sobotu večer na vás 
čeká Večer irských gentlemanů, který zahájí Ochutnávka whiskey 
klubu Whisky&Kilt Václava Routa. Po ochutnání irských whiskey 
vás Májová hudební kavárna naladí na zlatý hřeb večera – koncert 
kapely Fleadh.
Nedělní den je z velké části věnovaný rodinám s dětmi. Dopolední 
program v Divadle v Celetné pod názvem Májový trojBOJ ukrývá 
výuku irských tanců, výtvarný seminář (i pro ty nejmenší) a hru 
o poklad Divadla v Celetné. Po obědě se můžou děti těšit na lout-
kovou pohádku Obr Finn, která vypráví příběh o dvou obrech, jed-
né velké lásce, poloviční statečnosti a vzniku jednoho divu světa! 
Odpoledne rozezní Májovou hudební kavárnu harfa Jany Šouflové, 
kterou vystřídají opět čeští muzikanti s irskými tradicionály. Večer 
se s vámi rozloučíme Večeří s irskými autory – literárním čtením 
knihy Dracula od Brama Stokera.
Volné chvíle během festivalu si můžete zpříjemnit v divadelní 
kavárně prohlídkou fotografií irské krajiny od Michala Kupsy.
Další info v rubrice Divadelní festivaly nebo na www.irsky-maj.cz.

– red–

Taneční představení Pod jednou střechou, foto © Michal Kára

  PANTHEON PRODUCTION UVÁDÍ 
KOMEDII ÚNOS!?

Pantheon production s. r. o. uvádí 3. května 2016 v Divadle 
Palace komedii Francise Vebera Únos!?. Francis Veber je jed-
ním z nejúspěšnějších francouzských scénáristů a dramatiků 
současnosti. Naše publikum ho zná především jako tvůrce 
filmových komedií s Pierrem Richardem (Hračka, Otec a otec, 
Velký blondýn s červenou botou…)

Komedie Únos!? měla premiéru roku 1968 v pařížském Divadle 
Eduarda VII. Komedie plná nečekaných až neuvěřitelných zvratů 
je pro svého autora v mnohém netypická, přesto se o ní dá mluvit 
jako o typicky francouzské. Stejně jako její hlavní hrdinka Matylda 

totiž nepostrádá šarm a důvtip, vyznačuje se zmateností a rozto-
milou naivitou příznačnou pro pilota Huberta, ale obsahuje také 
dávku poezie (čímž zrovna nemáme na mysli Jankovy primitivní 
veršovánky v druhé polovině hry). Šarmantní Francouz Veber 
zkrátka umí svými komediemi publikum okouzlit a my doufáme, 
že se mu to povede také v tomto případě, tedy v naší inscenaci. 
Únos!? je bláznivou komedií o tom, že být drsným gangsterem 
není jen tak! Únosce nemusí být automaticky chytřejší než jeho 
rukojmí a láska se člověku nevyhýbá ani v těch nejšílenějších 
situacích, třeba když vám nad hlavou krouží letadlo bez pilota. 
Únos!? vypráví zamotaný příběh unesené dámy z vyšších vrstev, 
katapultovaného pilota, prostoduchého venkovana a trojice ne 
příliš zdatných gangsterů. Děj obsahuje prvky typické pro ob-
líbené francouzské komedie: nespočet záměn, nedorozumění 
a  plánů, které ztroskotají dříve, než stihnou být realizovány. 
Nechte se rozesmát a překvapit tím, co všechno se může stát na 
jednom zapadlém francouzském statku a do jakých absurdních 
situací se mohou dostat tři zlodějíčci, kteří se rozhodnou spáchat 
únos století! 
V hlavní roli Matyldy alternují Zuzana Kajnarová Říčařová a Kris-
týna Frejová, pilota uvidíte v podání Ladislava Hampla. V dalších 
rolích se představí Kamil Halbich, Jaromír Nosek/Zdeněk Rohlíček, 
Miloš Vávra a Jaroslav Šmíd. Představení režíruje Martin Vokoun. 

– red–

Představení Únos!?
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 zknižní tipy
  PO STOPÁCH PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Broncová Dagmar, Čížek Jiří, Havlice Martin, 
Polák Milan

Představujeme vám knihu, v níž je zachycen historický vývoj záso-
bování Prahy vodou od středověku až do dnešní doby. Publikace 

seznamuje čtenáře s praž-
skými vodními věžemi, to-
várními, drážními a míst-
ními vodojemy. Zároveň 
se zabývá i čištěním od-
padních vod a monitoru-
je téměř všechny čistírny 
odpadních vod na území 
hlavního města. Kapitoly 
završuje krátký výčet pra-
menů a studánek přísluš-
né lokality. Veškerý text, 
jenž je doslova nabitý 

informacemi, je bohatě doplněn ilustracemi.
cena: 396 Kč
www.milpo.cz 

  AHA! RODIČOVSTVÍ 
Jak přestat křičet a začít žít s dětmi 
v harmonii
Laura Markhamová

Většina knih na téma rodičovství se zaměřuje na změnu chování 
u dětí. Kniha, kterou vám představujeme, začíná u nás – tedy 
u rodičů. Pomůže nám lépe porozumět vlastním emocím. Po-

skytuje jednoduché a prak-
tické návody, jak zpracovat 
naše reakce, abychom byli 
schopni děti vést s empatií, 
pomocí stanovení zdravých 
hranic a jasné komunikace. 
„Dr. Laura Markham učí 
vlastním příkladem, má pro 
rodiče obrovské pochopení 
a soucítí s nimi a přináší jim 
nesmírně cenné rady a jed-
noduché, praktické postupy, 
s jejichž pomocí mohou rodi-

če vytvořit bezpečnou a zdravou vazbu se svými dětmi.“ – Lysa 
Parker a Barbara Nicholson, zakladatelky Attachment Parenting 
International a autorky knihy Attached at the Heart (Spojeni 
srdcem).
cena: 269 Kč
www.kniha.cz

  ZAČAROVANÁ TŘÍDA
Ivona Březinová 

Třída 3. A byla nejdřív úplně obyčejná, stejná jako ostatní třídy na 
škole. Děti se učily, trošku vyrušovaly výklad paní učitelky, občas 
nedávaly pozor vůbec – jako je tomu všude. Ale jednou se ote-
vřely dveře a 3. A se 
rozrostla o tři nové 
žáky. Byli to bratři 
– Čáryfuk, Máry-
fuk a Podkočárník. 
Od té chvíle se ve 
3. A děly věci… 
No řekněte, ne-
chtěli byste, aby 
ožily vaše obrázky 
v hodině kreslení? 
Nebo aby byla 
tabule najednou 
bílá, takže se na ni 
bílou křídou nedalo nic napsat? Případně aby se učebna pro-
měnila v kluziště? A tohle všechno a ještě mnohem víc můžete 
s holkami a kluky z 3. A prožít. Taky se seznámit s dětmi, které 
vypadají trošku odlišně, ale které jsou ve skutečnosti úplně stejné 
jako ostatní – chtějí si hrát, chtějí se smát a chtějí se kamarádit. 
A možná potřebují i zjistit, v čem jsou nejlepší. Protože každý je 
v něčem nejlepší.
cena: 179 Kč
www.jasknihy.cz

  PRAHA AVANTGARDNÍ
Literární průvodce metropolí 1918–1938
Kateřina Piorecká, Karel Piorecký 

Literární průvodce prová-
dí čtenáře českou metro-
polí dvacátých a třicátých 
let, kdy Prahou zněl jazz 
a noc prosvěcovaly neony. 
Zavádí je do míst, kde byl 
založen Devětsil, do kavá-
ren a barů, kde se schá-
zeli básníci a  prozaici 
s  teoretiky, výtvarníky 
i architekty. Před čtenáři 
se otevírají dveře redakcí 
časopisů a nakladatelství, 
výstavní sály i  ateliéry 
umělců. Nahlédnou do již 

zaniklých divadelních sálů, v nichž hrálo Osvobozené divadlo. 
Knihu doprovází plán Prahy a návrh tematických vycházek.
cena: 450 Kč
www.academia.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 DUBNU 2016

1. 4. / pá
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 rad-
niční věže, která nám nabídne nevšední pohled 

na osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme vyu-
žít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 180 Kč. (průvodce PIS 
– PCT)

2. 4. / so
KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA 
VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině 
tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 
přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému 
a osobně položil základní kámen kostela. Kostel 
zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však 
nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká na vás pří-
běh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, 
kterou nám předkové zanechali. Začátek akce 
ve 14:00 před vstupem do kostela z Horské ulice. 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán 
příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová 

KDE SE NA STARÉM MĚSTĚ OBCHODOVALO 
S LÁSKOU. Téma poněkud pikantní, ale neod-
dělitelně patřící do dějin města, napoví, kde 
byly nejluxusnější a naopak nejubožejší nevěstin-
ce. Ukážeme si, kde působila legendární Tonka 
Šibenice a kde se odehrávaly příběhy úsměvné 

12  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism



i tragické. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do Stavovského divadla. Cena 100/70 Kč (%). 
Eva Sokolová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka ve španělském ja-
zyce. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 20 osob. Doporučujeme vyu-
žít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

3. 4. / ne
PRAHA ASTRONOMICKÁ. Na vycházce se vy-
dáme po stopách světových astronomů a vědců 
pobývajících v Praze. Tycho Brahe, Johannes 
Kepler, Jan Marek Marcí, Bernard Bolzano, Josef 
Stepling, ale také Christian Doppler nebo Albert 
Einstein s Mirou Einsteinovou – to jsou jména, 
se kterými se při procházce Starým Městem 
setkáme. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce ve 14:00 před do-
mem U Černé Matky Boží v Celetné ulici. Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

KOSTEL SV. KATEŘINY NA NOVÉM MĚSTĚ 
PRAŽSKÉM A OKOLÍ. Prohlídka původně gotic-
kého kostela, který byl součástí augustiniánského 
kláštera, založeného Karlem IV. Poznejte s námi 
tuto barokně přestavěnou památku s bohatou 
vnitřní výzdobou. Začátek akce ve 14:00 na ná-
roží ulic Kateřinská a Viničná. Cena 100/70 Kč 
(%). PhDr. Jaroslava Nováková

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (am-
bity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, kle-
notnice). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za 
výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč!! JUDr. 
Stanislav Antonín Marchal CSc.

5. 4. / út
STARÉ STODŮLKY. Podíváme se do staré zá-
stavby vesničky Stodůlky obklopené sídlištěm 
a okolo kostela sv. Jakuba Většího dojdeme 
k prameni Prokopského potoka. Budeme po-

kračovat Centrálním parkem okolo Stodůleckého 
a Nepomuckého rybníka až na Sluneční náměstí 
s komunitním centrem sv. Prokopa a novou rad-
nicí Prahy 13. Začátek akce v 17:00 na stanici 
autobusu 142 „Stodůlky“ (ve směru k Nádraží 
Veleslavín). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

6. 4. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu 
z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 16:15 u kašny na 
Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 
100/70 Kč (%). Milada Racková

7. 4. / čt
FRANZ KAFKA A PRAHA. Vycházka Starým 
Městem připomene život a působení slavné-
ho spisovatele. Ukážeme si, kde Franz Kafka 
odpočíval i pracoval. Připomeneme si jeho ro-
dinu, přátele, lásky, studia i následná zaměst-
nání. Vedle ukázek z jeho děl zmíníme i Kafkův 
vztah k české kultuře. Začátek akce v 16:00 
před jeho rodným domem na rohu Kafkova 
náměstí a Maiselovy ulice. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Lenka Mandová 

9. 4. / so
POSTAV TŘEBA DŮM! Akce pro děti. Více in-
formací naleznete na konci programu.

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlav-
ního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 
13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním ves-
tibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE: NOVÉ 
MĚSTO II. V Praze se začaly první pasáže obje-
vovat v souvislosti s přestavbou Václavského ná-
městí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. 
Během vycházky projdeme tentokrát pasáže od 
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horní části Václavského náměstí až k ulici Na 
Příkopě. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 v Opletalově 
ulici č. 5. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

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

10. 4. / ne
SMÍCHOVSKÝ HŘBITOV MALVAZINKY. Na 
čtvrtém největším hřbitově v Praze je pohřbe-
na řada významných osobností. Na vycház-
ce najdeme hroby Ference Futuristy, Františka 
Vláčila, Emanuela Pocheho, Josefa Waltera, 
Franty Kocourka a dalších. POZOR! – omezený 
počet návštěvníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 před hlavním vchodem na hřbitov v ulici 
U Smíchovského hřbitova 1/444 (nejbližší zastáv-
ka aut. č. 137 „Malvazinky“ a dále asi 10 minut 
pěšky). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA. Vycházka za krá-
sami raného baroka nás zavede na Malou 
Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku a his-
torii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek 
akce ve 14:00 na zahradním prostranství stanice 
metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč (%). 
Bc. Monika Koblihová

11. 4. / po
OLŠANSKÉ HŘBITOVY I. Pojďte se s námi vy-
dat po břečťanem zarostlých cestičkách nejstarší 
části Olšanských hřbitovů, abychom spatřili hro-
by a hrobky významných osobností 19. století, 
které jsou mnohdy uměleckými díly pod širým 
nebem. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 u hlavní brány 
na Olšanské hřbitovy v ulici Vinohradská (nejbližší 
spoj zastávka tram. č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské hřbi-
tovy“). Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

12. 4. / út
DO PODOLÍ ZA HISTORIÍ VODÁRENSTVÍ. 
Komentovaná prohlídka Muzea pražského vo-
dárenství s následnou vycházkou po nejbližším 
okolí Podolské vodárny. V expozici si předsta-
víme historický vývoj pražského vodárenství 
a spatříme také ukázky prvních vodovodů, např. 
hradního vodovodu z doby Rudolfa II. Následně 
si představíme objekt Podolské vodárny a bě-
hem procházky také historii jejího nejbližšího 
okolí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 12:45 na zastávce tramvaje 
č. 3, 17 „Podolská vodárna“ (ve směru z centra). 
Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

14. 4. / čt
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE. Pojďte s ná-
mi navštívit jednu z nejvýznamnějších budov 
na Novém Městě pražském! Navštívíme inte-
riér radnice i radniční věž a povíme si něco 
o historii dějiště první pražské defenestrace. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:00 před Novoměstskou 
radnicí na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do objektu 
radnice 50/30 Kč. Marcela Smrčinová

16. 4. / so
NORDIC WALKING – Z CHVAL DO DOLNÍCH 
POČERNIC. Profesionální instruktor této tzv. ae-
robní aktivity v instruktáži před samotnou vy-
cházkou vysvětlí a předvede základ správného 
provozování „Nordic Walking“. Naše cesta ná-
sledně povede k zrekonstruovanému chvalskému 
zámku, v jehož těsné blízkosti se nachází kostel 
sv. Ludmily. Následně se vydáme okolo rybní-
ků k přírodně chráněnému území Xaverovského 
háje a do Dolních Počernic, kde si ukážeme 
zdejší nejvýznamnější pamětihodnosti. Trasa cca 
6 km. Zapůjčení holí na místě po dobu instruk-
táže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro 
osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v před-
prodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu 
č. 223, 261, 273, 303 „Chvaly“ ( jede od metra B 
„Černý Most“). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová 
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SLAVNÁ PRAŽSKÁ KINA I. Poznejte s námi svět 
pražských biografů, nerozlučně spjatý s vývojem 
českého filmu. Ukážeme si místa dávno zapo-
menutá i stále živá, v jejichž historii se odráží 
atmosféra i pohnuté osudy doby. Začátek akce 
ve 14:00 před domem „U Modré štiky“ v Karlově 
ulici č. 20. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská 

KRÁLOVSKÁ CESTA III. Na vycházce se do-
zvíme, jak to bylo při stavbě pražského mostu 
s vajíčky a která ze soch Karlova mostu je ta 
nejstarší a nejslavnější. Přes Malostranské náměs-
tí vstoupíme do ulice s nejkrásnějšími domovními 
znameními. Na závěr našeho putování si řekne-
me pár zajímavostí o cíli naší cesty, o Pražském 
hradu. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy Karla IV. 
na Křižovnickém náměstí (Staré Město, Praha 1). 
Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

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)

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

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlav-
ního foyer. V 10:00 prohlídka určená dětem. 
V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlí-
dek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30 a v 11:00 
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 připomeneme 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 

NA SLUNNÝCH STRÁNÍCH. Na svazích me-
zi Vinohrady a Vršovicemi byla budována už 
od počátku 20. století zajímavá vilová zástav-
ba. Projdeme se ulicemi, kde vznikla Kolonie 
Svobody, kterou jako zahradní město navrhl 
František Albert Libra, uvidíme soukromou vilu 
Jana Kotěry i dům bratří Čapků. Neopomeneme 
ani další zajímavosti Vinohrad – vodárnu, vo-
zovnu a Husův sbor. Začátek akce ve 14:00 
na zastávce tram, č. 10, 16 „Vinohradská vo-
dárna“ v Korunní ulici. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

OLŠANSKÉ HŘBITOVY I. Pojďte se s námi vy-
dat po břečťanem zarostlých cestičkách nejstarší 
části Olšanských hřbitovů, abychom spatřili hro-
by a hrobky významných osobností 19. století, 
které jsou mnohdy uměleckými díly pod širým 
nebem. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u hlavní brány 
na Olšanské hřbitovy v ulici Vinohradská (nejbližší 
spoj zastávka tram. č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské hřbi-
tovy“). Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

18. 4. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu 
z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 16:30 před domem 
UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. 
Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

19. 4. / út
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenše-
ném detailním modelu v Muzeu Karlova mos-
tu si vysvětlíme všechny stavební fáze a stře-
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dověké stavební metody jeho konstrukce. 
Prohlédneme si zblízka sochařskou výzdobu 
Staroměstské mostecké věže a uvidíme také 
model Karlova mostu. Poté bude následovat 
plavba pražskými Benátkami kolem pilířů mostu 
do Čertovky. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 25 osob. Vstupenky pouze v předpro-
deji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy 
Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, 
Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

20. 4. / st
UMĚNÍ NÁHROBKU 19. A 20. STOLETÍ NA 
VYŠEHRADSKÉM SLAVÍNĚ. Kurátorka pro 
vzdělávání NG v Praze na procházce Slavínem 
představí umělecky zajímavé náhrobky našich 
předních slavných a někdy zapomenutých veli-
kánů. Představíme si sochařské dílo T. Seidana, 
J. V. Myslbeka, F. Bílka či O. Zoubka. Ukážeme si 
základní typologii a ikonografii náhrobků od no-
vorenesance do současnosti. POZOR! – omeze-
ný počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u vchodu do baziliky sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč (%). Monika 
Sybolová

21. 4. / čt
KAREL IV. A NOVÉ MĚSTO. Vycházka připo-
mene slavné počiny římského císaře a české-
ho krále Karla IV. na Novém Městě pražském. 
Od kostela sv. Kateřiny, oblíbené světice císaře 
vyrazíme směrem na Karlovo náměstí, kde si 
budeme povídat nejen o slavné kapli Božího 
těla, ale také o životním stylu v dobách tohoto 
významného vladaře. Začátek akce v 16:00 na 
nároží ulic Kateřinská a Viničná. Cena 100/70 Kč 
(%). PhDr. Lenka Mandová

23. 4. / so
KAŽDODENNÍ ŽIVOT RENESANČNÍHO 
ŠLECHTICE ANEB PRVNÍ HABSBURSKOVÉ NA 
ČESKÉM TRŮNĚ. Akce z cyklu „Děti, poznejte 
Prahu!!! II.“. Více informací naleznete na konci 
programu nebo na www.prazskevychazky.cz

STÁTNÍ OPERA. Prohlídka vybraných prostor 
budovy, která je sídlem jedné z nejvýznamněj-
ších hudebních scén Evropy. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme vy-

užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 
před vstupem do historické budovy (Wilsonova 
4, Praha 2, Nové Město). Cena 140/100 Kč. 
JUDr. Hana Barešová

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II. 
Tentokrát se podíváme, jak vznikalo na 
Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme si 
vily od předních architektů – Oldřicha Starého, 
Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších. Začátek 
akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „Dyrinka“ 
( jede od metra A Bořislavka nebo Hradčanská). 
Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v italském 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)

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

ZÁMEK TROJA. Zámek Troja, římská vila 
s nádhernými nástropními malbami, bohatou 
sochařskou výzdobou a obklopená barokní za-
hradou a mnoha fontánami, slouží dnes jako 
výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy. 
Prohlédneme si zámecké interiéry i zahradu 
a seznámíme se s dvěma letošními expozicemi 
– jedna představuje pražskou kameninu ze sbírek 
MMP a druhá sochy Jiřího Příhody. Začátek akce 
ve 14:00 u pokladny zámku. Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do zámku 
40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 

CHRÁM SV. MIKULÁŠE NA STAROMĚSTSKÉM 
NÁMĚSTÍ. Komentovaná prohlídka chrámu 
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí nám 
představí nejen tuto významnou barokní stav-
bu, ale také stavební vývoj nejbližšího okolí. 
Během prohlídky se dozvíme pohnutou histo-
rii tohoto kostela, jehož autorem není nikdo 
menší než Kilián Ignác Diezenhofer. Začátek 
akce ve 14:00 před vchodem do kostela ze 
Staroměstského náměstí. Cena 100/70 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová 
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25. 4. / po
STAROMĚSTSKÝ KONVIKT. Pokud mluvíme 
o místech, kde byla „psána historie“, pak je 
mezi ně třeba zařadit i Konvikt. Právě zde se 
konal r. 1840 první český bál. V prostorách 
Konviktu vystoupili také slavný Ludwig van 
Beethoven či Richard Wagner. Dnes sem chodí 
Pražané do kina Ponrepo. Začátek akce v 16:00 
před Betlémskou kaplí na Betlémském náměstí 
(Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). 
Marie Hátleová 

26. 4. / út
OSOBNOSTI NA DVOŘE KARLA IV. – 
PŘEDNÁŠKA. Český král a císař Svaté říše 
římské Karel IV. byl nejen dobrým státníkem 
a diplomatem, ale také významným mecená-
šem, který se dokázal obklopit nejlepšími umělci 
i vzdělanci své doby. V církevních a také svět-
ských kruzích vyhledával odborníky, s jejichž po-
mocí dovedl své záměry do vytouženého cíle. 
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 (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

28. 4. / čt
BAŤOVÉ V PRAZE – PŘEDNÁŠKA. Jméno Baťa 
je v historii českého průmyslu pojmem. Vzestup 
a význam rodiny Baťů, jejich vliv při budová-
ní obuvnictví, ale i dalších odvětví, stejně jako 
osobní fenomén Tomáše Bati si připomeneme 
v souvislosti s významným výročím narození to-
hoto průmyslníka. POZOR! – omezená kapacita 
sálu na 30 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále 
PIS – PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

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 16:00 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

29. 4. / pá
HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými 
sady si povíme, jak vypadalo území Královských 
Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podní-
til mohutný rozmach vinohradů. Dovíte se, kdo 
zakoupil vinice a nechal si vystavět honosnou 
vilu nad Botičem, a komu všemu vila sloužila za 
dobu jejího trvání. Prohlédneme si i další drobné 
stavby v parku – Grottu, Pavilon s historickým 
kuželníkem i Vinniční altán. Procházku zakončíme 
ve vinném sklípku, kde můžete ochutnat víno 
z Viničních Hor. Začátek akce v 17:00 u hlavní 
brány (z Rybalkovy ulice). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

30. 4. / so
HAŠTALSKOU ČTVRTÍ. Při procházce jednou 
z nejstarších částí Starého Města se dozvíte, kde 
žili čističi stok, kde bylo v r. 1968 velitelství oku-
pační sovětské armády nebo kde býval špitál sv. 
Františka. Povídat si budeme také o Foglarových 
Stínadlech. Řekneme si, co to byl Obecní dvůr 
nebo kde by měl stát kontroverzní obytný dům zv. 
„maršmeloun“. Začátek akce ve 14:00 v Revoluční 
ul. u tramvajové zastávky „Dlouhá“ (ve směru do 
centra). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová 

HRADČANSKÉ PALÁCE. Vycházka připome-
ne významné hradčanské paláce v exterié-
ru. Povídat si budeme nejen o jejich minulosti 
a slavných majitelích, ale i o kráse umělecké 
výzdoby. Začátek akce ve 14:30 na zastávce 
tramvaje č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra). 
Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková 

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

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V DUBNU 2016

9. 4. / so
POSTAV TŘEBA DŮM! Na vycházce se dě-
ti hravou formou seznámí s podobami domů 
v různých architektonických stylech. Poznají 
gotiku, renesanci i baroko. Vycházku zakončí 
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v Clam-Gallasově paláci, kde spatří baroko 
v interiéru! Vhodné pro děti od šesti let (v do-
provodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 na Staroměstském náměstí před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). 
Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

17. 4. / 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) 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. (průvodci PIS – PCT)

23. 4. / so
KAŽDODENNÍ ŽIVOT RENESANČNÍHO 
ŠLECHTICE ANEB PRVNÍ HABSBURSKOVÉ 
NA ČESKÉM TRŮNĚ. Děti se zábavnou for-
mou dozvědí, jak žili šlechtici v období rene-
sance, jak se oblékali, jak se bavili a jak město 
Praha v tomto období vypadalo! Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek! Začátek akce ve 14:00 před vchodem do 
Martinického paláce (Hradčanské náměstí 8/67). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné snížené vstupné do objektu 50 Kč za 
osobu. (průvodci PIS – PCT)

24. 4. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku 
apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání 
městské rady za časů pana krále. Prohlédnou 
si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého 
podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit 
zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní 
kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 

Doporučujeme využít předprodeje vycházek! 
Začátek akce ve 14:00 před vstupem do turistic-
kého informačního centra Staroměstské radnice. 
Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

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
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SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  
facebook.com/praguecitytourism

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Příští předprodej bude zahájen v pondělí 
25. dubna 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)
denně 10:00 – 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

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!
www.prazskevychazky.cz
www.karlovapraha.cz

CYKLOHRÁČEK
Od 25. března jezdí o víkendech a svát-
cích z Prahy do Slaného opět populární 
CYKLOHRÁČEK – speciálně upravený vlak ja-
ko velké pojízdné hřiště pro děti a výletníky!! 
Doveze Vás na Okoř, Budeč a do Slaného, o hry 
na palubě se starají hrajvedoucí! Platí standardní 
tarif Českých drah a PID, a ve Slaném mů-
žete s dětmi vyrazit na lov zlatého pokladu! 
Z Prahy vyráží Cyklohráček vždy v 9:18 a 13:18. 
O vybraných sobotách (poprvé 23.4.) jede nově 
až do Zlonic do železničního muzea. Více na  
www.cyklohracek.cz
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