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Milí čtenáři, 

jarní slunce už pomalu, ale jistě, 
začíná rozehřívat ztuhlé klouby 
a vnáší radost a optimismus 

do našich myslí. Kulturní život se však začíná 
přesouvat spíše do nočních hodin. Asi nemá 
rád světlo… Čeká nás totiž několik probdělých 
nocí – Noc literatury, Noc kostelů a Muzejní noc 
(mimopražská v květnu, pražská v červnu), takže 
začněte trénovat… Ovšem i denní doba přeje 
kultuře a zde je několik tipů.
Jistě jste již zaregistrovali, že letošní rok se nese ve 
znamení výročí narození našeho největšího Čecha 
Karla IV. Jeho osobnost bude probírána a oslavo-
vána ze všech stran, jen na Pražském hradě se 
můžete na několika výstavách seznámit podrobně 
s jeho životem. Jen doufám, že se náš osvícený 
panovník z té slávy neorosí…
V květnu proběhne akce pro milovníky literatury 
ve všech podobách, veletrh Svět knihy, tradičně 
již na pražském Výstavišti od 12. do 15. května, 
čestným hostem budou tentokrát severské země.
A samozřejmě na 1. máje nemůže chybět políbení 
pod rozkvetlým stromem. Pokud chcete vymě-
nit třešeň za exotičtější strom, tak vás pozvu do 
Zoologické zahrady na polibek pod rozkvetlou 
sakurou. Určitě to bude výjimečný zážitek.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 zdopisy čtenářů
Vážená redakce,

reaguji na dopis od paní Ing. Antonové a Vaši odpověď.
Nemyslím si, že změny jsou jen k horšímu, přesto se v něčem 
s paní Antonovou shodnu.
Datum a hodina jsou nyní poprvé hned vedle sebe a je to 
tak velmi přehledné. Ale den v týdnu mi tam také chybí. Asi 
většina lidí má jednou nebo dvakrát v  týdnu nějaký sport 
nebo kurz a pamatovat si data např. všech úterků a čtvrtků 
je těžké a pořád obracet dozadu a hledat kalendář, na který 
odkazujete, opravdu zdržuje. Kdyby ten kalendář aspoň byl 
na poslední nebo první straně, ale pořád listovat mě nebaví 
a určitě nejsem sama.
Nevím, od kdy je barevné odlišení divadel, koncertů, klubů 
atd. značkou vpravo, možná už delší dobu, každopádně je to 
šikovné a usnadňuje to hledání.
Chtěla jsem se připojit i k žádosti o popis fotografií, ale všimla 
jsem si, že v dubnovém Přehledu jste u některých fotek popis 
doplnili. To jsem ráda. Hrad a Staroměstské náměstí pozná 
snad každý, ale spoustu objektů ne a je to škoda. Takto máme 
třeba i inspiraci, kam zajít na procházku.
Asi všichni se shodneme, že je škoda, že v Přehledu nejsou 
uvedena všechna divadla, ale s  tím nic nenaděláme. Radši 
si předem plánuji, kam jít, než hledat na konkrétní den, co 
se kde děje, nebo se dívat na stránky jednotlivých divadel. 
Ale pokud divadla nemají zájem inzerovat touto cestou, ne-
změníme to.

S pozdravem
Ing. Hana Podhůrská

Dobrý den, paní Podhůrská, 

předně mi dovolte poděkovat Vám za zájem o Pražský přehled. 
Jste první, komu mohu zatím neoficiálně oznámit, že po slo-
žitých jednáních se snad podaří redakci některá, především 
divadla, oslovit ke spolupráci. S měsíčním kalendáriem máte 
pravdu, pokusíme se to vyřešit ke větší spokojenosti čtenářů. 

Přeji vše dobré a srdečně zdravím.

Dobrý den,

chci Vám poděkovat za váš Přehled, který je pro mne již něko-
lik let nepostradatelným průvodcem pražskou kulturou. Oce-
ňuji jeho neustálé vylepšování a především zvětšení písma, 
čímž jste mi udělali velikou radost. A určitě většině starších 
čtenářů. Nepatřím sice ještě mezi seniory, ale také už na čtení 
potřebuji brýle a z toho důvodu se mi malá písmenka čtou už 

velmi těžko. To víte, občas se mi také podaří ztratit brýle a než 
je najdu, tak si ty malá a téměř nečitelná písmenka opravdu 
nepřečtu, ale to už teď neplatí o Pražském přehledu. Nedávno 
jsem jela v metru a začetla se do Přehledu a až po deseti 
minutách mi došlo, že vlastně nemám brýle. To mi udělalo 
takovou radost, že jsem se rozhodla Vám napsat a poděkovat 
za to, jak na nás, ne už nejmladší, myslíte.

Mnohokráte děkuji a srdečně zdravím
Zdena Hrabětová, Praha

Milá paní Hrabětová,

Vaše bezprostřední reakce mě velmi potěšila neb vím, že již 
dlouhou dobu mnoho čtenářů volalo po změně a nám se koneč-
ně podařilo ji realizovat. Přeji Vám, ať brýle ztrácíte co nejméně 
a v našem měsíčníku si počtete co nejvíce.

Přeji krásné jarní dny a pevné zdraví.

Vážení členové redakce,

již desítky let pravidelně měsíc co měsíc kupuji Pražský 
přehled kulturních pořadů a dalo by se tedy říct, že jsem již 
určitým pamětníkem tohoto zajímavého měsíčníku. V po-
slední době jsem si povšiml, že došlo k  velkým a doslova 
převratným změnám v  grafice i obsahu. Chci vám za tyto 
změny poděkovat, protože již několik let jsem měl pocit, že 
časopis poněkud stagnuje a bylo už opravdu na čase, aby se 
přizpůsobil dnešní době a to se vám opravdu povedlo. Nové 
pojetí Pražského přehledu je mnohem přehlednější a měsíčník 
je navíc obohacen o krásné fotografie a zajímavé informace 
v kalendáriu.

Gratuluji k tak skvělé práci celé redakci!
Pavel Souček

Vážený pane Součku,

Váš dopis je pro celou naši redakci takové milé pohlazení a po-
vzbuzení do další práce. Reakce na změny v Přehledu nejsou 
vždy tak jednoznačné jako ta Vaše a jsme za ni opravdu rádi. 
Děkujeme.

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

4  dopisy čtenářů
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  JERONÝM PRAŽSKÝ, NÁSLEDOVNÍK 
HUSŮV (600 let)

Necelý rok po upálení mistra Jana Husa byla v Kostnici při-
pravena hranice pro dalšího Čecha. Poslední rok Jeronýmova 
života se nesl v duchu boje o nejlepšího přítele, útěku, zatče-
ní, „zrady“ svých původních myšlenek, soudního procesu 
a akonec smrti upálením.

Čtyřnásobný mistr svobodných umění (Sorbonna, Heidelberg, 
Kolín n. Rýnem a Praha) se v dubnu 1415 ohlásil kostnickému 
koncilu k  veřejnému slyšení, aby pomohl svému příteli Janu 
Husovi. Varován před zatčením se pokusil o útěk do vlasti, ale 

23. 5. 1415 byl dostižen u hranic království, zatčen a dopraven 
zpět do kostnického žaláře. Často byl vyslýchán a mučen, aby 
se zřekl kacířských myšlenek. Před vidinou smrti v září 1415 
odmítl učení Viklefovo a Husovo a měl být propuštěn. V únoru 
1416 byl však opět obviněn z hlásání kacířského učení a dalších 
přestupků proti církvi. Žádal veřejné slyšení, které bylo stanoveno 
na 23. května 1416. Ve své obhajovací řeči během pěti dnů dle 
svědectví Itala Braccioliniho vystupoval přesvědčivě, moudře 
a vtipně. Jeroným vysvětloval své životní, filozofické i teologické 
postuláty, zastával se učení Husova a poukazoval na jeho ne-
spravedlivé odsouzení. To nemohlo dobře dopadnout. Po dalších 
dvou dnech vynesl koncil rozsudek – Jeroným byl shledán vinným 
a 30. května 1416 byl upálen na stejném místě jako Hus. 

Babok

  BETLÉMSKÁ KAPLE – MAJÁK ČESKÉ 
REFORMACE (625 let)

Málokterá národní církevní památka se může chlubit tím, že 
vznikla v pražské chudinské čtvrti, v místě neřesti a později 
se stala pramenem reformních myšlenek. 

Kapli založili pražští měšťané Jan Kříž a Hanuš z Mühlheimu. Do 
zakládací listiny z 24. května 1391 včlenili požadavek, aby sloužila 
pro kázání a zněl tu pouze český jazyk. Jan Kříž navíc věnoval kapli 

zahradu se studní, která byla po 
celou dobu využívána. Úmyslně 
byla kaple velmi prostou, přesto 
na svou dobu poměrně rozsáhlou 
stavbou. Dokončena byla roku 
1394 a zasvěcena památce novo-
rozenců zavražděných v Betlémě 
na příkaz krále Heroda.
Stala se střediskem českého 
reformačního hnutí s  hlavní 
„hvězdou“ Janem Husem. Až 
3 000 dychtivých posluchačů 
najednou (včetně tehdejší krá-

lovny Žofie) si mohlo v letech 1402–1413 osobně vyslechnout 
jeho kázání a výklad převratných myšlenek na obrodu církve. 
Kromě Husa na kazatelně vystupoval také Jakoubek ze Stříbra 
(1415–1419) nebo Tomáš Müntzer (1521). Po krátkém vlastnictví 

jednotou bratrskou připadla po třicetileté válce kaple jezuitům 
a v roce 1786 došlo k jejímu stržení a přestavbě na obytný dům. 
V letech 1950–1954 proběhla citlivá rekonstrukce do původní 
podoby s pečlivým vypracováním všech detailů. 

-pata-

Betlémská kaple v pamětech Jeníka z Bratřic

www.kampocesku.cz jeroným pražský, betlémská kaple  5
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KVĚTEN 1311 (705 let)

Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil 

Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi. Opavské 

knížectví předal Boleslavovi, vévodovi vratislavskému, zástavou 

za věno 8 tisíc hřiven stříbra, které mělo být vyplaceno jeho man-

želce Markétě, sestře královny Elišky Přemyslovny. 

1. 5. 1951 (65 let) 
Rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa zahájila vysílání 
pro Československo a stala se významnou silou antikomunistické-
ho odporu. Prvním ředitelem českého oddělení se v letech 1951–
1961 stal významný novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. 

1. 5.1891 (125 let)
Narodil se český architekt Emil Šulc († 3. ledna 1957), který se 
svými projekty specializoval především na Prahu. Vybudoval 
například kavárnu v Havlíčkově ulici na Novém Městě pražském 
nebo vyprojektoval v roce 1932 novobarokní vilu, jež stojí v praž-
ských Střešovicích, a v následujícím roce činžovní vilu v Libni. 

4. 5. 1201 (815 let)
Jak se můžeme dočíst ve Veleslavínovi, tak prý toho dne okolo 
poledne bylo na mnoha místech v Čechách hrozné zemětře-
sení, které pobořilo velké množství domů. K večeru prý dokonce 
pršel sníh. Z toho je vidět, že ani naši předkové to s rozmary 
přírody neměli lehké.

5. 5. 1901 (115 let)
V Praze se narodil spisovatel Václav Řezáč, vlastním jménem 
Václav Voňavka, autor psychologických románů, literatury pro 
děti a filmových scénářů. Působil též jako redaktor Lidových 
novin a v letech 1949–56 byl ředitelem nakladatelství Česko-
slovenský spisovatel. Zemřel 22. 6. 1956.

7. 5. 1901 (115 let)

Narodil se Géza Včelička, český levicový novinář, reportér, 

spisovatel, cestovatel a tramp. Vyučený číšník působil od roku 

1930 jako redaktor a pak i šéfredaktor časopisu Tramp. Mezi jeho 

nejznámější romány patří Kavárna na hlavní třídě a Policejní 

hodina. Zemřel 30. prosince 1966.

12. 5. – 4. 6. 1946 (70 let)
V Praze proběhl 1. ročník mezinárodního hudebního festi-
valu Pražské jaro pod záštitou tehdejšího prezidenta republiky 
Edvarda Beneše při příležitosti 50. výročí založení České filhar-
monie. Od roku 1952 je zahajován cyklem symfonických básní 
Má vlast Bedřicha Smetany.

 z KALENDÁRIUM

  KRÁL ČESKÉ SCI-FI (90 let)

Spisovatel, publicista a lékař Ludvík Souček se narodil 
17. května 1926. Mimořádně nadaný stylista s fenomenální 
pamětí se stal jedním z našich nejvýznamnějších a nejpopu-
lárnějších spisovatelů scientologické literatury 20. století.

Vystudovaný zubní lékař po praxi na stomatologické klinice 
v Praze vstoupil do armády a poté působil krátce v Severní 
Koreji jako vojenský lékař. Po návratu až do roku 1964 pracoval 
v Ústřední vojenské nemocnici. Byl zaměstnancem Minister-
stva národní obrany, armádní redakce České televize a posléze 
až do svého předčasného odchodu do invalidního důchodu 
v roce 1976 pracoval v nakladatelství Albatros. Psaní bylo jeho 
posedlostí, je autorem nejen sci-fi románů, ale i literatury pro 
mládež a scénářů k detektivním seriálům, publikoval mono-

grafie o slavných fotografech (sám byl nadšeným fotografem) 
nebo psal povídky pro časopis Vpřed. Mezi jeho nejznámější 
díla patří nedokončená trilogie Tušení stínů, Tušení souvislostí 
a Tušení světla, kniha o záhadných úmrtích slavných osobností 
Otazníky na hroby nebo román Případ Jantarové komnaty. 
Je považován za zakladatele hnutí, posléze organizace Čes-
koslovenský fandom, kde krátce před svou smrtí apeloval na 
příznivce sci-fi k zakládání klubů. Ludvík Souček si vydobyl 
přízvisko „český Däniken“, jehož slavný román Vzpomínky 
na budoucnost v  roce 1969 přeložil. Ale na rozdíl od svého 
proslulejšího kolegy hledal vysvětlení na Zemi, ne v kosmu. 
Zemřel po sérii infarktů 27. prosince 1978.

Alice Braborcová

6  kalendárium, ludvík souček
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13. 5. 1911 (105 let)
Jan Kašpar podnikl svůj let z Pardubic do Prahy, jenž je považován 
za symbolický začátek českého letectví. Vzdálenost 121 km 
překonal za 92 minut ve výšce asi 800 m. Letoun, kterým tento let 
uskutečnil, daroval Kašpar v roce 1913 tehdejšímu Technickému 
muzeu (dnešní Národní technické muzeum), kde je vystaven 
dodnes. 

15. 5. 1891 (125 let) 
Poprvé se otevřely brány jubilejní zemské výstavy v Praze, 
na výstavišti v Královské oboře. Ta se konala na paměť 100. výročí 
zemské výstavy ze září 1791 uspořádané při korunovaci císaře 
Leopolda II. Původně se měla konat už v roce 1883 jako oslava 
50. výročí založení Průmyslové jednoty. 

17. 5. 1991 (25 let)
Horolezec Leopold Sulovský (62) jako první Čech vystoupal 
na nejvyšší horu světa Mount Everest. Na vrchol se dostal prvo-
výstupem přes Nortonův kuloár v severní stěně. Za tento výkon 
byl oceněn titulem Horolezec roku a dodnes se jedná o nejhod-
notnější český výstup na Everest.

20. – 21. 5. 1281 (730 let)
První skutečný sněm české šlechty se sešel v dominikánském 
klášteře sv. Klimenta v Praze. Čeští předáci se na něm zavázali 
odevzdat zcizená „zboží“ do rukou zemského správce Oty Bra-
niborského. Zároveň byl vyvíjen tlak na zemského správce, aby 
umožnil Václavův návrat do Čech.

21. 5. 1881 (135 let)
Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frey si jako první oby-
vatel Prahy nechal zavést telefonní linku ze svého bytu 
do kanceláří cukrovaru. Frey se ale stal až druhým uživatelem 
telefonu v Čechách. O měsíc ho prý předstihl majitel ledvického 
dolu Richard Hartmann, který si nechal zřídit telefonické spojení 
s nádražím v Duchcově.

30. 5. 1721 (295 let)
Jan Nepomucký byl v Římě prohlášen za blahoslaveného, jeho 
ostatky byly od této chvíle veřejně vystaveny ve svatovítské ka-
tedrále v Praze. Zde byl již v roce 1719 otevřen jeho hrob a nale-
zen (údajně) neporušený jazyk. Po celé zemi se sloužily doslova 
statisíce mší (během 5 let se jich uskutečnilo přes 350 tisíc).

30. 5. 1866 (150 let)
V Prozatímním divadle v Praze měla premiéru komická opera 
Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Bedřich Smetana ji složil 
v letech 1863–1866, opera má tři dějství a libreto k ní napsal Ka-
rel Sabina. Prozatímní divadlo byl předchůdce dnešního Národní-
ho divadla a jeho budova se nakonec stala součástí Zlaté kapličky.

  PRVNÍ ČESKÝ KOLESOVÝ PARNÍK (175 let)

V Praze-Karlíně byl 23. května 1841 spuštěn na Vltavu první 
český kolesový parník Bohemia. 

Byla to loď 37,51 m dlouhá a 8,64 m široká a dosahovala nejvyšší 
rychlosti 17 km/hod. Její kapacita byla stanovena na 140 pasažérů 
plus 10 členů posádky. Špici její přídě zdobila postříbřená socha 

českého lva. Bohemia byla určena k osobní dopravě mezi Obří-
stvím a Drážďany a vody Vltavy a Labe brázdila až do roku 1856, 
kdy byl její provoz ukončen. Její parní stroj je však stále funkční 
a dodnes pohání saský parník Diesbar.

Jana Stránská

  VYNÁLEZ HLUBOTISKU (175 let)

Před 175 lety se narodil Karel Václav Klíč (30. 5. 1841 Hos-
tinné – 16. 11. 1926 Vídeň), všestranný český malíř, grafik 
a vynálezce.

Při rytí dřevorytů pro časopisy často přemýšlel, zda by se dala 
rytecká práce usnadnit pomocí fotografie. Výsledkem jeho in-

tenzivního bádání na poli 
reprodukce polotónových 
obrazů na papír byl v roce 
1878 vynález heliogra-
vury – grafické techniky 
tisku z hloubky, nahrazující 
ruční rytí fotochemickým 
procesem. V roce 1890 
svou metodu zdokonalil 
na rotační stírací hlubotisk, 
čímž vytvořil podmínky pro 
uplatnění nové polygrafické 
techniky pro tisk ilustrova-

ných časopisů, obalů a uměleckých děl v masovém rozsahu.
-js-

Loď Bohemia 26. května 1841

www.kampocesku.cz kalendárium, kolesový parník, k. v. klíč  7
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  ROK 2016 JE ROKEM KARLA IV. 

V letošním roce si připomínáme jedno významné výročí. Před 
700 lety se totiž narodil český král a císař Svaté říše římské 
– Karel IV. Ambiciózní panovník evropského významu, vy-
nikající diplomat, kterému se nejen v zemích Koruny české, 
ale také v čele Svaté říše římské dařilo udržovat mocenskou 
rovnováhu, byl pragmatický vládce a zároveň vizionář, jehož 
zakladatelské dílo přetrvalo staletí. 

Narození syna znamenalo pro královskou rodinu vždy důležitou 
událost. Nebylo tomu jinak ani 14. května roku 1316, kdy se v Pra-
ze Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil chlapec, 

pokřtěný tradičním jménem nejpřednějšího zemského patrona 
– Václav. Výrazně jej ovlivnila výchova na francouzském dvoře. Při 
téměř sedmiletém pobytu ve Francii, kde také přijal jméno svého 
kmotra francouzského krále – Karel, se mu náhle otevřela cesta 
k rozsáhlému vzdělání. Významné politické i osobní kontakty na 

sebe nenechaly dlouho čekat. Přítelem se mu stal třeba Pierre 
Roger de Rosières – budoucí papež Kliment VI. I s jeho podporou 
se mohl Karel IV. později ucházet o říšský trůn. Také první Karlova 
manželka, Blanka z Valois, jej spojovala s francouzskými králi.
Na podzim roku 1333 se Karel po dlouhých letech vrátil do Čech. 
Měl za sebou pobyt v Lucembursku i vojenské zkušenosti v seve-
roitalských signoriích. Důležitosti Českého království si byl dobře 
vědom a spoléhal na něj více než na rodové Lucemburské hrabství. 

Mocenskou oporu i finanční zázemí hledal především v zemích 
Koruny české, nejprve jako markrabě moravský a později z pozice 
českého krále i císaře Svaté říše římské. 

Rezidenčním městem se mu stala Praha. Pozornost soustředil 
nejprve na úpravy Pražského hradu, ale časem ji rozšířil na oba 
břehy vltavské kotliny. Zvětšení a ohrazení dnešní Malé Strany, 
včetně Petřína, tzv. Hladovou zdí bylo jen drobným doplněním 
nejvýznamnější fundace, kterou Karel výrazně změnil Prahu. 
Založení Nového Města pražského v roce 1348, usazení mnoha 
řádů, výstavba svatyní, podpora rychlého osídlení řemeslníky, 
to vše vzbuzuje obdiv i dnes.

5. dubna 1355 docílil Karel IV. jedné významné mety. Byl koruno-
ván ve věčném městě císařem. Formálně tím bylo potvrzeno jeho 
postavení, které jej opravňovalo stát v čele Svaté říše římské a řešit 
problémy tehdejší Evropy. I v této roli se osvědčil.
V letošním roce bude jistě mnoho příležitostí seznámit se blíže 
s osobností Karla IV. Využijte je!

PhDr. Jaroslava Nováková, Prague City Tourism 

  VÝSTAVY
Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna
15. 5. – 25. 9. Císař Karel IV. 1316–2016 
Bavorsko-česká zemská výstava k 700. výročí narození. 
Valdštejnská 3, Praha 1 (www.ngprague.cz) 
Pražský hrad – Císařská konírna 
15. 5. – 28. 9. Žezlo a koruna 
Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1 (www.kulturanahrade.cz)
Více na www.prague.eu 
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 zrozhovor
  S PATRIKEM HARTLEM,
uměleckým šéfem pražského divadla  
Studio DVA

Narodil se 10. 9. 1976 v Olomouci, vystudoval filmovou a te-
levizní režii na pražské FAMU. Věnuje se divadelní, filmové 
a televizní režii. Mezi jeho vlastní divadelní hry, které se staly 
divácky velmi úspěšnými, patří například Hovory o štěstí 
mezi čtyřma očima, Vysavač či Hvězda. Ve filmu pak komedie 
Taková normální rodinka.

Co rozhodlo o tom, že dnes děláte to, co děláte?
Jim Morrison. Než založil kapelu The Doors, studoval v Los Angeles 
filmovou režii. Když mi bylo šestnáct, chtěl jsem žít jako on. A tak 
jsem se taky přihlásil na filmovou režii.

Co Vás přivedlo do divadla Studio DVA, kde působíte jako 
umělecký šéf a režisér?
Miluju herce. V divadle s nimi můžu trávit spoustu času. Jednou 
jsem točil filmové cvičení s Janou Krausovou a ta mě seznámila 
s producentem Michalem Hrubým. A ten mi nabídl, abych reží-
roval komedii Otevřené manželství s Janou a Karlem Rodenem. 
Měl jsem štěstí. Ta komedie byla prvním velkým úspěchem Studia 
DVA. A nepřetržitě ji hrajeme už čtrnáct let.

V současné době připravujete představení „4 sestry“. Co 
byste použil jako hlavní motto v pozvánce pro diváky?
Je to holčičí letní punková komedie, u které se rozhodně nebude 
možné nudit. Tím jsem si jistý, protože herečky jsou úžasné.

Proč jste si vybral ryze ženské téma?
Holky mě vždycky víc bavily a přitahovaly, než kluci. Láká mě 
probírat s herečkami holčičí problémy a dělat si z nich srandu.

Na koho se v této hře mohou diváci těšit?
Na Ivanu Chýlkovou, Janu Strykovou, Anku Šiškovou, Bereniku 
Kohoutovou a Romana Štabrňáka.

Do jaké míry odpovídá herecké obsazení Vašim předsta-
vám?
Stoprocentně. Těmto herečkám jsem psal role na tělo. Tak to 
dělám vždycky. 

Jaké části diváckého spektra je hra určena?
Nejvíc by mě bavilo, kdyby na ni chodily davy žen. 

Do jaké míry kladete důraz na výpravu a kostýmy v této 
inscenaci?
Scéna bude tentokrát moderně hravá. Těším se. A vůbec nejvíc se 
těším na vtipnou sérii převleků Ivany Chýlkové. A přirozeně taky 
na situaci, ve které se budou holky společně na jevišti sprchovat.

Kdy a kde bude premiéra?
Premiéra je naplánována v rámci Metropolitního léta hereckých 
osobností na Letní scénu Vyšehrad na 11. července. Připraveno je 
na 22 představení. A na 6. června je přímo do divadla připravena 
tzv. letní ochutnávka pro ty, kteří by se nemohli dočkat prázdni-
nové premiéry. Vstupenky na všechny reprízy jsou již v prodeji.

Děkujeme za rozhovor.
Lucie Sládková

foto © Lenka Hatašová, divadlo Studio DVA

Tvůrčí tým hry 4 sestry: zleva Alžběta Steinerová (ředitelka), Patrik Hartl, 
Michal Hrubý (producent), Jana Stryková, Roman Štabrňák, Berenika 
Kohoutová, Ivana Chýlková a Anna Šišková 
foto © Václav Beran, divadlo Studio DVA

Patrik Hartl a Eva Holubová při zkoušení hry Hvězda, foto © Karolína 
Holubová, divadlo Studio DVA

www.kampocesku.cz rozhovor  9
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  STARÁ DOBRÁ KAPELA ANEB NEZRALÉ 
MALINY SE VRACEJÍ

Lidová písnička „Když jsem já šel tou Putimskou branou“, 
napsaná v 19. století pravděpodobně studentem katolic-
kého bohosloví v milevském klášteře, nás přivádí do Písku. 
Podobně nás sem zavede i děj divadelní hry Jiřího Hubače 
Stará dobrá kapela o setkání abiturientů zdejšího gymnázia 
po padesáti letech. 

Pro mnoho diváků 
bude dnešní režijní 
počin Petra Hrušky 
na jevišti Divadla Pa-
lace, mimo jiné, také 
zdařilým připomenu-
tím úspěšného tele-
vizního filmu režiséra 
Františka Filipa z roku 
1980 – Nezralé mali-
ny. Opět se repetent 
Beďar, nespokojený 
s rolí nepotřebného 
penzisty rozhodne 
uspořádat sraz spolu-

žáků z gymnázia po padesáti letech. Opět má být vrcholem setkání 
abiturientů vystoupení jeho někdejší studentské kapely. Tomu ale 
brání láskou zničené přátelství Šáni (Václav Postránecký) a Pinďase 
(Svatopluk Skopal) ke spolužačce. Stále více se drolící Beďarův plán 
nezachrání ani poslední člen kapely, věčný pábitel Áda (Václav Hel-
šus), ani příjezd spolužačky Anduly (Naďa Konvalinková). 

Soudě z reakcí publika při premiéře 4. dubna, pochopení ro-
mantické tragikomedie o stáří, snech, přátelství a lásce, mistrně 
ztvárněné v Nezralých malinách Milošem Nedbalem, Ladislavem 
Peškem, Františkem Filipovským, Otou Sklenčkou a Jiřinou Šejba-
lovou, se podařilo i dnes a napříč generacemi. 

-lgs-

  RATOLEST FEST – NEJLEPŠÍ DEN  
PRO RODINU U ŘEKY 

V sobotu 28. května od 9.00 do 19.00 se bude konat na ná-
plavkách Rašínova a Hořejšího nábřeží sportovní a zábavná 
akce pro rodiny s dětmi pod názvem Ratolest Fest. Pro děti 
od 0 do 14 let je připraven bohatý program ve formě nabídky 
a ukázky činnosti mnoha sportovních oddílů. Dále na vás čeká 
nepřeberné množství různých aktivit: dakarské speciály KM 
Racing k prolézání, zásah hasičského člunu Florián, honba za 
titulem „Fest Ratolest“, zoopark s překvapením, umělecké dílny 
od kresby až po řemeslnou výrobu, autodráha i okruhy pro RC 
modely, zóna pro malé dobrodruhy, skvělé festivalové menu, 
parník do Zoo a přívoz Pražské paroplavební společnosti, soutěže, 
závody a desítky aktivit na příjemném místě pro rodinnou sobotu.

„Nabízíme dětem spoustu zážitků, které jsou pro rodiče možnost-
mi zjistit (často možná překvapivě), jaký sport jejich potomky 
baví. Jsem moc rád, že se nám už třetí rok stále daří navyšovat 
počty sportovních i uměleckých disciplín v areálu. Letošní no-
vinkou bude třeba dětská parkurová dráha s poníky, stanoviště 
řeckořímského zápasu, atletiky nebo aikida“, doporučuje za Ra-
tolest Fest Matěj Špiroch.
„Snad každá pražská rodina týden co týden už od středy přemýšlí: 
Kam o víkendu s dětmi? Ratolest Fest děláme, abychom na tuto 
otázku dali jasnou odpověď. Na dvou náplavkách nabídneme 
rodinám pestrý celodenní program i spoustu podnětů pro volný 
čas o prázdninách či školním roce. Osobně se těším třeba na ragby 
pro nejmenší v podání RC Tatra Smíchov, na divadelní program na 
lodi Tajemství nebo na vodní program v režii jachtařů, kajakářů 
a veslařů“, láká Luděk Valchář z pořádající Ratolest Fest s.r.o. 
Ratolest Fest dává prostor i osvětě. Zatímco u hasičů se děti do-
zvědí, co dělat v krizových situacích, na přívětivém zubařském 
stanovišti zjistí, jak na čištění, aby se nemusely bát vrtačky. Děti, 
co ztratí rodiče z dohledu, ohlídají hodní lidé na stanovišti Dět-
ského krizového centra, které podporuje Ratolest Fest i z prodeje 
festivalových triček.
Vstup na akci je zdarma.

–red–
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 zknižní tipy
  BÁBOVKY 
Radka Třeštíková

Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu. 
Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže a jaká je ve 

skutečnosti ta příšerná 
manželka, o které jí on 
vypráví? Nebo proč má 
sestra manželky tak 
špatný vztah se svojí 
dcerou? Jak se cítí ta 
patnáctiletá holka, na 
kterou si rodiče nikdy 
neudělají čas? A kam se 
vlastně poděly ty peníze? 
Kdo je vzal, kdo je ztratil, 
kdo je utratil, kdo je našel 
a kdo je bude muset vrá-
tit? Nechte se strhnout 
upřímnou zpovědí hlav-

ních hrdinek, kde nechybí ironie, humor, bolest, napětí, nenávist 
ani láska. Kde se emotivní příběhy vzájemně prolínají, jeden vede 
ke druhému, k celé řadě zajímavých rozuzlení a potom nerušeně 
pokračují dál, někdy šťastně, někdy ne, takový už je život. 
cena: 299 Kč
www.motto.cz 

 MALÝ LESNÍ PRŮVODCE 
Magdalena Wagnerová

Cesty se ztrácejí bůhvíkde, každou chvíli se odkudsi ozve nějaký 
neznámý zvuk, pořád tu něco hrozivě praská, výhrůžně šustí, 
a když padne soumrak, 
vzduch prosytí večerní rosa 
a les zahalí temný, modro-
zelený stín. Vever zaklapne 
jednu ze svých mnoha uče-
ných knih, kterou měl prá-
vě rozečtenou, opustí svoje 
sídlo mezi dvěma starými 
duby a opatrně se spustí po 
žebříku dolů, aby se pokusil 
na Černém palouku někoho 
přesvědčit, že není obyčej-
ná veverka. Pokud nikoho 
nepotká, alespoň obhlédne 
svoje království. Vítejte v Modrozeleném lese! Kniha je doplněná 
krásnými ilustracemi Pavla Sivka.
cena: 198 Kč
www.jasknihy.cz

  EVROPA, RUSKO, TERORISTÉ A BĚŽENCI 
Karel Hvížďala

Rozhovory z větší části s univerzitními profesory či učiteli, kteří 
většinou žijí mimo ČR, mapují eskalující krize roku 2015, které 
rámují dva masakry v Paříži: 7. ledna byla vyvražděna část redakce 
Charlie Hebdo a v noci z 13. na 
14. listopadu tam bylo zabito 130 
lidí. EU těžko zabránila finanční-
mu kolapsu Řecka, Británie zača-
la vyhrožovat vystoupením z EU, 
po Maďarsku i Polsko ochromilo 
ústavní soud, zestátnilo veřej-
noprávní média a všechny státy 
střední Evropy se odmítly podílet 
na příjmu uprchlíků, kterých do 
EU přišlo asi jeden a půl milio-
nu. V zahraničí musela EU spolu 
s NATO zasahovat v Iráku a Sýrii, pokoušela se vyjednat příměří 
na Ukrajině. Na Rusko, které bylo oslabeno pádem ceny ropy, byly 
kvůli porušení celistvosti Ukrajiny uvaleny sankce atd. Ke všem 
teroristickým útokům se přihlásil tzv. Islámský stát. K eskalaci 
napětí v roce 2015 přispělo i sestřelení ruského bombardéru Su-24 
dne 24. listopadu Turky. Zdá se, že tento rok a další léta by mohly 
být pro naši existenci velmi důležité, protože spoléhat na to, že 
všechny problémy za nás vyřeší Spojené státy, už nelze.
cena: 299 Kč
www.kniha.cz

  PRAHA U PIVA
Karel Altman

Kniha líčí historii pražských lidových hostinců, hospod, šenků 
a pivnic zhruba od poloviny 19. do poloviny 20. století a navazuje 
na autorovu úspěšnou monografii Zlatá doba štamgastů praž-
ských hospod (2003). Zabývá se historií a kulturním významem 
piva jakožto nejrozšířenějšího 
nápoje v  rozsáhlém spektru 
hostinských zařízení hlavního 
města. Zvláštní pozornost je 
věnována legendárním praž-
ským pivovarským pivnicím. 
Důkladnému zkoumání je 
podrobena také pivní kultura 
kmenových hostů (štamgastů) 
jednotlivých lidových hostinců, 
hospod, šenků a pivnic. Práce 
je výsledkem autorova mnoha-
letého bádání založeného na analýze dobových pramenů, je však 
psána populárně-naučným stylem přístupným širokým vrstvám 
čtenářů. Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.
cena: 398 Kč
www.ivysehrad.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 KVĚTNU 2016  

1. 5. / ne
KOSTEL SV. DUCHA. Komentovaná prohlídka kos-
tela s výkladem o zajímavé historii místa a zaniklé-
ho benediktinského kláštera. Začátek akce v 11:00 
před vchodem do kostela (z ulice E. Krásnohorské, 
Praha 1). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybírán příspěvek na restaurování varhan 30 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

OLŠANSKÉ HŘBITOVY II. Pojďte se s námi 
vydat na místa posledního odpočinku slavných 
českých osobností. Pokračování dubnové vy-

cházky další samostatnou částí! POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 u hlavní brány na Olšanské hřbito-
vy v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka 
tram. č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

3. 5. / út
KATOVSKÉ ŘEMESLO. Vydáme se po stopách 
„nejbezectnějších z bezectných“, jak často katy 
nazývala společnost, která ovšem nutně potře-
bovala jejich služby. Na trase od Řásnovky na 
Staroměstské náměstí si připomeneme bydliště 
katů a jiných „nedotknutelných“, včetně míst, kde 
vykonávali své strašné řemeslo. V roce 2016 
uplynulo navíc již 230 let od zrušení pranýřů 
na veřejných pražských prostranstvích. Začátek 
akce v 16:00 na Haštalském nám. před kostelem 
sv. Haštala. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková 

4. 5. / st
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU. V letošním roce 
si připomínáme výročí narození Karla IV., které 
bývá někdy situované právě do tohoto, kdysi 
nádherného gotického paláce na Staroměstském 
náměstí. Prohlédneme si sklepení domu, kapli 

12  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism



v přízemí a gotické prvky zachované v dalších 
přístupných prostorách objektu, který jinak slouží 
jako výstavní prostor GHMP. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme za-
koupit vstupenky v předprodeji vycházek! Začátek 
akce v 16:30 před domem U Kamenného zvonu 
(Staroměstské náměstí 13). Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
domu 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 

5. 5. / čt
WINTERNITZOVA VILA. Prohlídka soukromé 
Winternitzovy vily se zahradou nás zavede do 
světa Adolfa Loose, jednoho ze zakladate-
lů moderní architektury. Zachovalo se typické 
trojrozměrné rozdělení prostoru, tzv. Raumplan. 
Vila byla citlivě uvedena do téměř původního 
stavu včetně zajímavého schodiště do hlavního 
prostoru, dřevěného obložení, původních parket, 
veselých barev v poschodí ložnic a dětských 
pokojů. Zastavíme se na typické terase s neob-
vyklým výhledem na Prahu. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek! Začátek akce v 15:45 
na zastávce autobusu č. 137 „Malvazinky“. Cena 
100/70 Kč. PhDr. Lenka Mandová

6. 5. / pá
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v německém jazyce. 
Během komentované prohlídky si prohlédneme 
historické interiéry vybavené cenným dobovým 
nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primá-
tor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, sestoupíme do jedinečných podzemních 
prostor, kdysi užívaných jako středověké vě-
zení, a spatříme také zblízka figury apoštolů 
staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 
návštěvou radniční věže, která nám nabídne 
nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 
Kč. (průvodce PIS – PCT)

7. 5. / so
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA 
SKALCE. Prohlídka církevní stavby od vý-
znamného barokního umělce Kiliána Ignáce 
Dienzenhofera s rokokovým interiérem a dře-

věným modelem bronzové sochy Jana 
Nepomuckého od Jana Brokoffa na hlavním 
oltáři. Začátek akce v 10:00 na rohu Karlova 
náměstí a Vyšehradské ulice. Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
30 Kč. Alexandra Škrlandová

8. 5. / ne
TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY I. Trojské údolí je 
působivé nejen svou polohou a přírodními krása-
mi, ale také mnohými architektonickými skvosty. 
Trasa vycházky povede od Trojského zámku, 
kolem starého mlýna, přes bývalou dělnickou 
kolonii Rybáře, kolem starých viničních usedlostí 
a vil v historizujícím i funkcionalistickém slohu. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do zahra-
dy zámku Troja (proti konečné stanici autobusu 
č. 112 „Zoo“). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

9. 5. / po
MEZI (SMÍCHOVSKOU) BULOVKOU A STARÝMI 
KOŠÍŘEMI. Při procházce projdeme okolo starých 
usedlostí, které vznikaly nad údolím Motolského 
potoka, a podíváme se, co se z nich do dnešních 
dnů zachovalo. Od Bulovky, přes Šalamounku, 
Popelku dojdeme do místa posledních zbytků 
staré vesničky Košíře. Začátek akce v 17:00 na 
stanici autobusu č. 137 „Urbanova“ (ve směru 
k Waltrovce). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

12. 5. / čt
JUBILEJNÍ VÝSTAVA 1891. – PŘEDNÁŠKA. U pří-
ležitosti 125. výročí konání Jubilejní zemské výstavy 
Vás zveme na přednášku, na které se dozvíte, co 
předcházelo jejím přípravám a která významná 
jména se podílela na zrození areálu dnešního 
Výstaviště. Povídat si budeme také o tom, kdo 
všechno zde vystavoval, jak rozmanitý byl sor-
timent zboží nebo jaké atrakce si organizátoři 
připravili pro návštěvníky, přijíždějící prakticky 
z celé monarchie. 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

13. 5. / pá
HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými 
sady si povíme, jak vypadalo území Královských 
Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podní-
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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 Viniční 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

14. 5. / so
KLÁŠTER NA SLOVANECH A KOSTELÍK 
SV. KOSMY A DAMIÁNA. Na vycházce si při-
pomeneme bohatou historii kláštera s gotickými 
freskami, refektářem, Císařskou kaplí a kostelem 
Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských pa-
tronů. Následně navštívíme kostelík sv. Kosmy 
a Damiána Na Slovanech, který je dnes při-
způsoben byzantskému obřadu. Začátek ak-
ce ve 14:00 před vstupem do objektu (z ulice 
Vyšehradská 49, Nové Město). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné 
do kláštera 50 Kč. Alexandra Škrlandová

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 jednotné sní-
žené vstupné do objektu 50 Kč. JUDr. Stanislav 
Antonín Marchal CSc.

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.  
Bc. Antonín Baloun

15. 5. / ne
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce 
pro děti. Podrobné informace naleznete na kon-
ci programu!
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www.praguecitytourism.cz

Váš partner v Praze

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

Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1 
Rytířská 31 
Václavské náměstí

– a mnoho dalšího na www.prague.eu



NORDIC WALKING: Z BRANÍKU NA 
ZBRASLAV. Profesionální instruktor této tzv. 
aerobní aktivity v instruktáži před samotnou 
vycházkou vysvětlí a předvede základ správ-
ného provozování „Nordic Walking“. Upozorní 
na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný 
pro všechny věkové kategorie. Součástí naše-
ho turistického pochodu proti proudu Vltavy, 
bude nejen objevování celé řady přírodních 
lokalit, ale i pohled na historický areál býva-
lých branických ledáren, který byl řadu let za-
halený houštím zeleně. Naše cesta následně 
povede střídavě po náplavce podél řeky a po 
cyklostezce mezi golfovými hřišti. Modřany 
se připomenou siluetou osamoceného komí-
na a zanedlouho objevíme také přírodní pa-
mátku ,,Modřanské laguny“, která se nachází 
u soutoku Vltavy s Berounkou. Naučná stezka 
„Počítáme s vodou“ vedoucí po břehu Vltavy 
nás bude provázet až na Zbraslav. Délka tra-
sy cca 8 km!!! Zapůjčení holí na místě po do-
bu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč 
pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupe-
nou v předprodeji! POZOR! – omezený počet 
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 u zastávky na 
znamení tramvaje č. 3, 17, 21 „Pobřežní cesta“ 
(ve směru z centra). Cena 100/70 Kč. Marie 
Hátleová

STÁTNÍ OPERA. Celková prohlídka budovy, 
která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hu-
debních scén Evropy. Jedna z posledních mož-
ností prohlédnout si budovu před chystanou 
rekonstrukcí! POZOR! – omezený počet účast-
níků na 35 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 před 
vstupem do historické budovy (Wilsonova 4, 
Praha 2, Nové Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. 
Pavla Bartásková

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 vybírá-
no jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. 
Marcela Smrčinová

16. 5. / po
OLŠANSKÉ HŘBITOVY II. Pojďte se s námi 
vydat na místa posledního odpočinku slavných 
českých osobností. Pokračování dubnové vy-
cházky další samostatnou částí! POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 15:30 u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v uli-
ci Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. č. 5, 
10, 11, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 100/70 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

17. 5. / út
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III. S prů-
vodcem tentokrát poznáme další pražské pa-
sáže na rozhraní Starého a Nového Města. 
Ukážeme si Ráthovu pasáž, nejstarší v Praze, 
a dále průchozí Slovanský dům. Poté se pa-
sáží pod Českou národní bankou vrátíme zpět 
na ulici Na Příkopě a následně se vypravíme 
poznávat průchody v uličkách Starého Města. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 16:30 na Ovocném 
trhu před vchodem do Pánské pasáže. Cena 
100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

RODINA KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA. Během 
přednášky si tentokrát budeme povídat o nej-
bližších rodinných příslušnících tohoto významné-
ho panovníka. Neopomeneme zmínit jeho rodiče 
i prarodiče, sourozence nebo vlastní potomstvo. 
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

19. 5. / čt
OD KAROLINA KE KLEMENTINU. Univerzita 
Karlova byla slavnostně založena listinou ze 
dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo organizováno 
ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje 
pro 12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až 
roku 1366. Pojďte s námi po stopách univerzit-
ních kolejí od Karolina po pražské Klementinum. 
Začátek akce v 16:00 před vstupem do Karolina 
z Ovocného trhu. Cena 100/70 Kč (%). Marie 
Hátleová 
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20. 5. / 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)

21. 5. / so
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, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 
Kč. (průvodci PIS – PCT)

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH III. Při 
vycházce se podíváme, kde stával hotel Praha, 
prohlédneme si vily architektů Antonína Engla 
a Richarda Klenky i vilu krále komiků Vlasty 
Buriana. Samozřejmě nás čekají viniční usedlosti 
Kotlářka, Strakovka a další. Začátek akce ve 
14:00 na zastávce autobusu č. 131 „Hanspaulka“ 
(odjíždí od metra A „Hradčanská“ a „Bořislavka“). 
Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 

KAMPOU ZA VALDŠTEJNEM. Od koste-
la sv. Jana Na prádle se vydáme na Kampu 
a odtud zamíříme k Valdštejnskému paláci s je-
ho nádhernou zahradou. Dozvíte se, proč se 
kostel sv. Jana jmenuje Na prádle, odkud má 
jméno Všehrdova ulice, jak vznikl ostrov Kampa, 
proč se tu léčil Dobrovský nebo kde se ženil 
malíř Škréta. Vyprávět si budeme také o tom, 
co všechno musel Valdštejn zbořit, aby si mohl 
postavit palác a kam všude se dal vymalovat. 
Ukážeme si, co byla sala terrena a co grotta 
a povíme si, kam se poděly sochy Adriaena de 
Vriese. Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Jana 
Křtitele Na prádle, roh ulice Říční a Všehrdova, 
Malá Strana. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová 

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)

22. 5. / ne
PRŮHONICKÝ PARK. Památka UNESCO, kde 
na jaře postupně rozkvete okolo 8000 rodo-
dendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva 
Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od 
zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, 
na hlavní vyhlídku, k opravenému glorietu a luč-
ními partiemi zpět k zámku. Délka trasy cca 
3 km. Začátek akce ve 14:10 u pokladny hlavního 
vstupu do Průhonického parku (nejbližší zastávka 
aut. č. 363, 385 „Průhonice“ – autobusy jedou 
od stanice metra C „Opatov“). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do parku 
80/50 Kč. Pavla Lešovská

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KOBYLISKÁ 
STŘELNICE. V souvislosti s výročím konce 
II. světové války si připomeneme historii býva-
lé vojenské střelnice z konce 19. století, která 
se v době Heydrichiády změnila v popravčí 
místo. Areál byl znovu otevřen po nedávné 
rekonstrukci. Dále se vydáme Ďáblickým há-
jem ke Hvězdárně hl. m. Prahy a vycházku 
zakončíme u ďáblického hřbitova, jehož kap-
le a ohradní zeď jsou vynikajícími památkami 
české kubistické architektury. Začátek akce ve 
14:00 na stanici tramvaje č. 10 „Kyselova“ ( jede 
od metra C „Kobylisy“). Cena 100/70 Kč (%). 
Eva Sokolová

23. 5. / po
RODINA KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA. Během 
přednášky si tentokrát budeme povídat o nej-
bližších rodinných příslušnících tohoto významné-
ho panovníka. Neopomeneme zmínit jeho rodiče 
i prarodiče, sourozence nebo vlastní potomstvo. 
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

24. 5. / út
ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. 
Komentovaná prohlídka s lektorkou NG. Alfons 
Mucha (1860–1939), světově proslulý český mo-
derní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži 

pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism  17



na přelomu 19. a 20. století díky své originální 
secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života 
ale spatřoval v jiném díle, které považoval za 
mnohem závažnější, v souboru dvaceti monu-
mentálních obrazů Slovanské epopeje, na němž 
pracoval v letech 1912–1926. POZOR! – omeze-
ný počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního pa-
láce (zastávka tram. č. 12, 17 „Veletržní palác“). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné snížené vstupné na výstavu 90 Kč. 
Monika Sybolová

25. 5. / st
KOSTEL SV. APOLINÁŘE. Komentovaná 
prohlídka původně gotického kostela, vybu-
dovaného na návrší Větrov na pokyn Karla 
IV. v rámci budovaní Nového Města pražského. 
Kostel byl následně zbarokizován a regotizo-
ván. Začátek akce v 15:00 u vchodu do kostela 
z ulice Apolinářská, Nové Město pražské. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno 
vstupné do kostela 50/30 Kč. PhDr. Jaroslava 
Nováková

28. 5. / so
BAROKNÍ PRAHA ANEB REFORMY OSVÍCENÉ 
PANOVNICE. Akce pro děti z cyklu „Děti, po-
znejte Prahu!!! II.“. Více informací na konci pro-
gramu nebo na www.prazskevychazky.cz

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

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup ve-

dle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

29. 5. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vy-
braných prostor Národního divadla nás za-
vede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. V 9:30 prohlídka v angličti-
ně. V 10:00 prohlídka určená dětem. Začátek 
prohlídek v českém jazyce v 8:30, 10:30 
a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 
Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. 
(průvodci PIS – PCT)

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. 
Markéty, románské krypty a budovy prela-
tury. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kos-
telem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 
„Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné vstupné do ob-
jektu 50 Kč. Marie Vymazalová 

MALOSTRANSKÉ PALÁCE. Vycházka připo-
mene významné malostranské paláce v exteri-
éru. Povídat si budeme nejen o jejich minulosti 
a slavných majitelích, ale i o kráse umělec-
ké výzdoby. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková 

30. 5. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém 
Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i ro-
mantické dvorečky, které nejsou příliš známé, 
ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. 
Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – ome-
zený 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. Marcela Smrčinová 

31. 5. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém 
Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i ro-
mantické dvorečky, které nejsou příliš známé, 
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ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. 
Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – ome-
zený 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. Pavla Lešovská 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V KVĚTNU 2016

15. 5. / ne
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. 
Zábavné povídání o přemyslovských pověs-
tech, románských stavbách i historii slavného 
Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědo-
mostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
Vycházka v exteriérech Vyšehradu. POZOR! 
Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 před Táborskou brá-
nou (první brána směrem od stanice metra C 
„Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS 
– PCT)

28. 5. / so
BAROKNÍ PRAHA ANEB REFORMY 
OSVÍCENÉ PANOVNICE. Akce pro děti z cyk-
lu „Děti, poznejte Prahu!!! II.“. Pojďte s námi 
procházkou po Malé Straně! Ukážeme si typic-
ké barokní domy i šlechtické paláce. Vyprávět 
si budeme něco o době panovnice Marie 
Terezie a povíme si také, od kdy se pražské 
domy značí popisnými číslicemi. Na závěr se 
podíváme do barokní zahrady, ukryté před 
zraky kolemjdoucích!! Vhodné pro děti od šesti 
let (v doprovodu dospělé osoby). Venkovní vy-
cházka po Malé Straně. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 
14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském 
náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do zahrady 65/45 Kč. (prů-
vodci PIS – PCT)

29. 5. / 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 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibu-
lu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 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
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Další informace naleznete  
na www.prazskevychazky.cz

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

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

Předprodej na květen bude zahájen 
v pondělí 25. dubna 2016 v 9:03 v eshopu 
a v Turistických informačních centrech  
PIS – PCT (viz níže) v Praze. Předprodej 
na měsíc červen bude zahájen ve středu 
25. května 2016.
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

NA VĚŽ STAROMĚSTSKÉ RADNICE  
BEZ FRONT
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism připravila pro návštěvníky Staroměstské 
radnice novou službu!
Od 1. května 2016 si budou moci zájemci o vy-
hlídku z radniční věže zakoupit kromě klasické 
vstupenky i vstupenku elektronickou. Tzv. mVstu-
penka umožní přednostní odbavení při vstupu 
na věž, oproti běžné vstupence zaujme také 
nižší cenou a nabídne i bonusový obsah do 
mobilního telefonu!!
Vstupenku lze získat po načtení QR kódu z in-
formačních cedulí ve Staroměstské radnici nebo 
na stránce prague.mobiletickets.cz.

20  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism



Mobilní vstupenka je k dispozici pouze pro indi-
viduální návštěvníky v maximálním počtu 5 osob!

ROK KARLA IV. 
Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
vstoupili jste spolu s námi do roku Karla IV., 
v jehož průběhu si připomínáme 700. výročí 
narození tohoto významného českého i evrop-
ského panovníka. 
My jsme si pro Vás na každý měsíc roku 2016 
připravili zajímavé akce, které Vám přiblíží vý-
znamná místa související v Praze s osobností, 
životními osudy a činností tohoto panovníka.
Těšíme se na Vaši účast v roce 2016!
www.prazskevychazky.cz
Podívejte se na naše stránky k výročí Karla IV., 
které jsou neustále doplňovány a aktualizovány 
www.karlovapraha.cz

VÍNO V PRAZE
V druhé polovině května vydá Pražská infor-
mační služba – Prague City Tourism novou 
tematickou brožuru „Víno v Praze“, mapující 
vinnou kulturu v metropoli. Bude obsahovat za-
jímavé články (historie vína v Praze, vinné od-

růdy, čtení vinět) a anotace vybraných vinných 
podniků (vinárny, restaurace, bary). Texty budou 
doplněny množstvím fotografií a nebude chybět 
vinná mapa Prahy. PIS – PCT tím navazuje na 
úspěšnou tematickou brožuru „Pivo v Praze“, 
která vyšla začátkem roku 2016 v aktualizova-
ném vydání.

CYKLOHRÁČEK
Výletní vlak Cyklohráček posílen o čtvrtý vůz 
plný balónků vyráží opět každý víkend na trasu 
Praha – Slaný!!!
Ve Slaném se můžete zúčastnit komentova-
ných vycházek historickými zákoutími nebo 
v sobotu 28. května 2016 navštívit městské 
slavnosti. V sobotu 28. května bude také opět 
prodloužená jízda do Zlonic s možností ná-
vštěvy expozice železničního muzea s ukázkou 
kolejových vozidel, zabezpečovacího zařízení 
i s jízdami krátkou průmyslovou železnicí. Více na  
www.cyklohracek.cz
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Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 

Sleva 25 % z plné ceny vstupenky na květnová 
představení Proměna aneb Řehoř už toho 
má dost (03. 05.) a Faust a Markétka (23. 05.). 
Aneb v Ypsilonce se nemusíte bát ani Kafky 
s Gounodem! 

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

K zakoupené vstupence druhá za 1 Kč na 
představení Heda Gablerová 25. května 
v 19.00. Ibsen v režii J. Nebeského. Hrají L. Tr-
míková, J. Vondráček, M. Hanuš, K. Sedláčko-
vá-Oltová, R. Mikluš, J. Pokorná, M. Turková.

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

1 + 1 vstupenka zdarma na výstavu Troseč-
níky v Šanghaji: Ghetto Hongkew očima 
uprchlíků a objektivem Arthura Rothsteina, 
která začíná 12. 05. v Galerii Roberta Guttmanna.

Galerie Roberta Guttmanna
U Staré školy 3, Praha 1
www.jewishmuseum.cz
Platnost slevy  
do 30. 06. 2016.

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 50 % z plné ceny na pevné sedadlo na 
květnové a červnové premiérové představení 
Dámy z Aniane a Stará dobrá kapela. Aktuální 
program naleznete na www.divadlopalace.cz.

Divadlo Palace
Václavské nám. 43, Praha 1
www.divadlopalace.cz
Platnost slevy  
do vyprodání sálu.

Sleva 40 % z plné ceny vstupného na květno-
vá uvedení inscenace Misantrop. Hořká ver-
šovaná komedie s Evou Josefíkovou a Filipem 
Čapkou v hlavních rolích!

Švandovo divadlo na Smíchově 
Štefánikova 6/57, Praha 5 
www.svandovodivadlo.cz
Platnost slevy do 31. 05. 2016.

1 + 1 vstupenka zdarma na koncert vážné 
hudby dle vlastního výběru z naší nabídky na 
www.koncertyvpraze.eu. 

Kupon lze uplatnit 
vždy 30 minut před 
začátkem vybraného 
koncertu v pokladně 
chrámu sv. Mikuláše na 
Staroměstském nám., Praha 1.
Platnost slevy do 31. 05. 2016.

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 

Galerie Roberta Guttmanna

Pražský hrad, nádvořími do zahrad

Divadlo Palace

Švandovo divadlo na Smíchově

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše

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
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