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Milí čtenáři, 

úprk napříč všemi možnými 
druhy kulturních akcí pokračuje 
a jen doufám, že tzv. „stíháte“. Já 

sama se dobrovolně přiznám, že ne. Ale velkou 
hlavu si z toho nedělám a maratony neběhám. 
Selekce je totiž nutná, jinak hrozí zahlcení 
a přetížení.
V případě, že řešíte v současné době jakékoliv 
filosofické otázky, budete mít příležitost je 
probrat na 1. Noci filosofie, která se uskuteční 
16. června ve Veletržním paláci a na Filosofické 
fakultě UK a to hned v několika jazycích. Máte 
šanci se potkat s mnoha významnými mysliteli 
naší doby.
Pro technicky zaměřené čtenáře mám po-
zvání na výstavu věnovanou fenomenálnímu 
italskému automobilovému závodníkovi Taziu 
Nuvolarimu, která bude otevřena od 2. června 
v Národním technickém muzeu na Letné.
V červnu již tradičně ožijí pražské ostrovy festi-
valem United Islands of Prague, který nabídne 
hudbu snad pro všechny. Předtím můžete ještě 
zavítat na další hudební akci Respect festival, 
který se od svých začátků na Pražském hradě ocit-
nul až na holešovickém Výstavišti. To je život…
Přeji příjemné a klidné dny i noci. 

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  SOCHAŘ A MEDAILÉR (135 let)

V červnu uplyne již 135 let od narození jedné z vůdčích osob-
ností českého sochařského novoklasicismu a zakladatele 
československé medailérské školy Otakara Španiela. Mince 
jím navržené jsou dnes považovány za sběratelské skvosty.

Otakar se narodil jako první ze synů ve staré cínařské rodině Špa-
nielů 13. června 1881 v Jaroměři. Po absolvování rytecké školy 
v Jablonci nad Nisou odjel do Vídně, kde studoval medailérství. 
Po návratu pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění 

u J. V. Myslbeka a svá studia zakončil v Paříži u A. Charpentiera. 
V roce 1917 byl jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy 
v Praze a později i AVU. V prvorepublikovém období byl zřejmě 
nejexponovanějším českým umělcem, který udivoval svými reliéfy 
a portrétními bustami, zvěčňoval sportovce a tvořil pomníky. Na 
vyšší úroveň povznesl také odvětví medailérské, kdy jeho mince 
ražené v Kremnici zaujaly díky novátorskému ztvárnění odborníky 
v celé Evropě. Španiel navrhl první československé mince, vytvořil 
celou řadu medailí, plaket a provedl reliéfní výzdobu západních 
dveří chrámu sv. Víta. Podle jeho třetinových modelů sochy T. G. 
Masaryka byly v 90. letech minulého století vytvořeny sochy prv-
ního prezidenta v Pardubicích, Prostějově a nakonec i v Praze. 
Jeho bohatou kariéru přerušila 2. světová válka, kdy byl nacisty 
poslán do koncentračního tábora. Zemřel 15. února 1955 v Praze 
a pohřben byl na Vyšehradském hřbitově.

Drahomíra Samková

  NÁRODNÍ POKLAD (135 let)

Národní divadlo, budova, která vzešla z vůle českého národa 
po samostatnosti a svébytnosti, bylo poprvé otevřeno 11. 6. 
1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. 

Myšlenka vybudovat samostatné kamenné divadlo se zača-
la rodit ale již na setkání vlastenců roku 1844, v jejichž čele 
stál František Palacký. Byl to právě Palacký, který 29. ledna 
1845 předložil žádost stavovskému výboru českého sněmu. 
Takzvaná privilej byla udělena již v dubnu téhož roku, ale teprve 
za šest let vydal Sbor pro zřízení českého národního divadla 
v Praze první veřejné provolání k zahájení sbírek. O rok později 
byl zakoupen pozemek bývalé solnice o rozloze cca 28 arů na 
nábřeží Vltavy. Nastala však léta Bachova absolutismu, která 
zarazila přípravu stavby, a tak se přistoupilo k výstavbě Proza-
tímního divadla od Vojtěcha Ignáce Ullmanna, jehož budova 

se později stala součástí Národního divadla. V roce 1865 se do 
čela Sboru dostali mladí pokrokoví zastánci stavby, mj. Jan Ne-
ruda, Vítězslav Hálek, Karel Sladkovský, kteří vyzvali profesora 
Josefa Zítka k vytvoření architektonického návrhu. K položení 
základních kamenů došlo 16. května 1868 a v roce 1877 bylo 
divadlo pod střechou. Poté se v něm odehrálo 11 představení, 
ale při dokončovacích pracích vznikl požár, který zničil hlediště, 
jeviště a měděnou kupoli divadla. Tato celonárodní katastrofa 
vyvolala sbírku, při které se vybral milion zlatých za pouhých 
47 dní. Na opravě a dostavbě se však po zákulisních bojích po-
dílel již architekt Josef Schulz, žák Josefa Zítka. Divadlo bylo 
znovuotevřeno 18. listopadu 1883 slavnostním představením 
Smetanovy Libuše.

-aba-

Pamětní deska na rodném domě v Jaroměři od Milana Knoblocha Národní divadlo, Praha, 1881, dřevořez (podle fotografického snímku  
F. Fridricha v Praze)

4  otakar španiel, národní divadlo
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  VLADISLAV VANČURA (125 let)

Český spisovatel, dramatik, filmový režisér, nicméně původ-
ním povoláním lékař Vladislav Vančura se narodil 23. června 
1891 v Háji ve Slezsku. Pokud má čtenář raději vypravěče než 
děj, může s jistotou sáhnout po Vančurově díle. Nesmí ho 
však zaskočit archaismy, stará větná stavba a složitá souvětí. 
Potom je odměněn poetikou, kterou tak trefně převedl na 
filmové plátno režisér Jiří Menzel ve snímku Rozmarné léto 
(1967).

Vančura prožil dětství na venkově, a získal tak lásku k přírodě 
i ke koním. Zato láskou ke studiu neoplýval a gymnaziální studia 
ukončil ve 24 letech, roku 1915. V době těžké nemoci matky 

opustil studia práv a stal se studentem medicíny. Absolutorium 
složil v roce 1921 a téhož roku se také oženil se spolužačkou 
ze studií, Ludmilou Tuhou. Spolu si otevřeli lékařskou praxi 
ve Zbraslavi u Prahy a měli dceru, pozdější spisovatelku Alenu 
Santorovou. Koncem 20. let se začal věnovat výhradně spiso-
vatelské činnosti. Za druhé světové války se zapojil do ilegální 
odbojové organizace, ale v květnu 1942 byl zatčen a 1. června 
na Kobyliské střelnici popraven. V roce 1964 mu byl udělen in 
memoriam titul národního umělce. V každé z následujících de-
kád se některé z jeho děl stalo námětem pro filmová zpracování. 
Možná mnohé čtenáře překvapí, že vedle Rozmarného léta, 
Markéty Lazarové (1967), Konce starých časů (1989) či Útěku 
do Budína (2002) se mezi těmito díly objevil text i pro malé 
diváky. Příběhy Kubuly a Kuby Kubikuly se filmového zpracování 
dočkaly hned dvakrát (1955, 1973), ale většina z nás si vybaví 
především animované televizní večerníčky z roku 1988, jejichž 
výtvarného zpracování a režie se ujal Zdeněk Smetana a hlas 
postavičkám propůjčil Petr Haničinec.

Pavel Edvard Vančura

  PSYCHOLOG A MISTR SCI-FI (90 let)

Český spisovatel, úspěšný scenárista a překladatel Josef Ne-
svadba se narodil 19. června 1926 v Praze. Společně s Lud-
víkem Součkem patřil mezi nejvýznamnější představitele 
vědeckofantastické literatury u nás.

Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a celý život pů-
sobil jako psychoterapeut. Znalosti z oboru využíval při tvorbě 
originálních románů a vedle své spisovatelské činnosti patřil 
k průkopníkům skupinové psychoterapie u nás. Svá nejlepší díla 
napsal na přelomu 50. a 60. let, kdy si jej všiml i Hollywood, kam 
dostal pozvání. Film však podle jeho předlohy nakonec nevzni-
kl. Se svými scénáři se ale prosadil doma, kde vznikly oblíbené 

snímky Zítra vstanu a opařím se čajem, Pane, vy jste vdova nebo 
Zabil jsem Einsteina, pánové. Erudovaný spisovatel byl ve své době 
přirovnáván vzhledem k novátorství textů ke Karlu Čapkovi. Mezi 
jeho nejznámější díla patří povídkové soubory Einsteinův mozek, 
Tarzanova smrt, Poslední cesta kapitána Nema nebo romány Tajná 
zpráva z Prahy, Hledám za manžela muže či Peklo Beneš. Psal 
i divadelní hry a rozhlasové dramatizace. Za svého života také 
hodně cestoval a v komunitě světové sci-fi měl řadu osobních 
přátel (John Brunner, Harry Harrison). Byl dlouholetým předsedou 
české sekce organizace World SF a dvojnásobným držitelem její 
ceny. Působil také jako předseda Sekce pro vědeckofantastickou 
literaturu při Svazu spisovatelů. Ve své tvorbě se vyjadřoval k bu-
doucnosti celé planety. Za věčnou hranici našeho světa se vydal 
26. dubna 2005.

Alice Braborcová

www.kampocesku.cz vladislav vančura, josef nesvadba  5
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1. 6. 1811 (205 let)
S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství 
vyhlásil císař František I. Všeobecný zákoník občanský, který 
byl základem občanského práva od skončení josefinského období 
až do zániku monarchie. Na českém území zůstal v platnosti až 
do vydání občanského zákoníku v roce 1950.

2. 6. 1541 (475 let) 
Vypukl požár Malé Strany a Hradčan, který byl nejničivější 
v historii Prahy. Vznikl při opravě střechy paláce Smiřických na 
Malostranském náměstí. Zasáhl též Pražský hrad, poškozen byl 
Chrám sv. Víta, Královský palác, Vladislavský sál, shořel archiv 
pozemkových knih české šlechty. Obnova města trvala desetiletí.

2. 6. 1751 (265 let)
V  Opavě se narodil Karel Jan Rudzinsky, potomek polské 
šlechty z Mazurska, architekt a průzkumník Moravského krasu. 
Pracoval jako ředitel lichtenštejnských železáren v Adamově 
a Josefově. Jeho zálibou bylo sbírání zkamenělin a minerálů, 
zmapoval dno jeskyně Macocha. Zemřel 28. dubna 1818 v Brně.

3. 6. 1421 (595 let) 
V Čáslavi byl zahájen Čáslavský sněm, na němž účastníci 
neuznali Zikmunda Lucemburského za českého krále a přijali 
čtyři artikuly pražské. Byla jmenována prozatímní dvacetičlenná 
zemská vláda, jež měla spravovat věci veřejné do 28. září 1421, 
dokud do té doby nebude přijat nový král.

7. 6. 1781 (235 let)
Byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. 
Otevřeno bylo 21. března 1783 jako Nosticovo divadlo. Budovu 
dal postavit osvícený vlastenec hrabě František Antonín Nostic-
-Rieneck. Stavba jedné z prvních klasicistních budov v Praze 
trvala dva roky. Původně se v divadle hrála německá činohra 
a italská opera. 

10. 6. 1376 (640 let)
Nejstarší syn Karla IV. Václav IV. byl ještě za otcova života po 
složitých jednáních zvolen králem římským. Již jako dvouletý byl 
korunován Arnoštem z Pardubic na českého krále a jeho otec mu 
diplomacií a penězi zabezpečil i římský trůn. Korunován byl pak 
definitivně 6. července 1376 v katedrále v Cáchách.

11. 6. 1871 (145 let)
V Praze byl založen Spolek Vltavan. Je nejstarším existujícím 
profesním spolkem a původně sdružoval voraře na Vltavě, le-
daře, plavčíky a zaměstnance paroplavby. Členům poskytoval 
materiální podporu v případě nouze, nemoci či úmrtí. Jedním 
ze zakládajících členů byl i pražský primátor František Dittrich.

 z KALENDÁRIUM

  ROTT DODÁ VŠE (165 let)

Ladislav Rott, syn zakladatele známé pražské firmy, se na-
rodil v Praze 5. června 1851. Prosperující obchod umožnil 
rozšiřování podniku a dovolil majiteli postavit nám dnes 
známý dům na Malém náměstí s freskami od Mikoláše Alše.

Ladislav se vyučil v otcově firmě a vystudoval obchodní školu. 
Domluvil se několika jazyky a získal i zkušenosti jako obchodní 
cestující v zahraničí (Rusko, Francie, Itálie, Egypt a další). Po ná-
vratu do Prahy s bratrem Juliem (1873) převzali společně otcovu 
firmu. Po Juliově smrti (1876) pak pokračoval v úspěšném pod-

nikání se svou manželkou Karolínou, se kterou měli pět dětí. Oba 
vedli rušný společenský život, pořádali známé „čtvrtky u Rottů“, 
kde se scházeli významní čeští žurnalisté, politici a obchodní přá-
telé z celé Evropy. Hlavním mottem firmy, která prodávala vše 
od kolečka do hodinek až po kompletní zařízení dílny pro každé 
řemeslo či továrnu, od jehly a náprstku po výbavu pro nevěsty, 
domácnost nebo hotely, bylo „Rott dodá vše“. Obchod měl 21 
oddělení, zaměstnával více než 170 pracovníků a zkušených od-
borníků. Prováděl i rozvážku zákazníkům po zemích Koruny české. 
Denně tu nakupovalo až 2 000 lidí, pro které se vydávaly obsáhlé 
katalogy zboží. Zajímavostí bylo, že pro některé nástroje a potřeby 
se hledaly i nové české názvy namísto zavedených německých. 
Po smrti Ladislava Rotta 27. června 1906 se firmy ujali jeho dva 
synové. Podniku se dařilo dál, a to i za obou světových válek, až 
do roku 1948, kdy došlo ke znárodnění.

-alba-

6  kalendárium, ladislav rott

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Anton%C3%ADn_Nostic-Rieneck
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Anton%C3%ADn_Nostic-Rieneck
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus
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12. 6. 1881 (135 let)
Narodil se prof. PhDr. Karel Chotek, český etnograf a pedagog. 

Byl členem Národopisné společnosti českoslovanské, publikoval 

studie o české vesnici, působil i na Univerzitě Komenského v Bra-

tislavě. Mezi jeho žáky patřili Vilém Pražák, Emanuel Baláš nebo 

Ludvík Baran. Zemřel 24. září 1967 v Praze.

13. 6. 1801 (215 let)
V Praze se narodil architekt Josef Ondřej Kranner. Vystudo-
val pražskou Polytechniku a navštěvoval vídeňskou Akademii 
výtvarných umění. Pro Prahu navrhnul Pomník Františka I. na 
Smetanově nábřeží nebo Lannův palác v Hybernské ulici. Podílel 
se též na dostavbě Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Zemřel 
19. října 1871 ve Vídni.

16. 6. 1471 (545 let)
Vladislav Jagellonský (1456–1516) byl prohlášen českým 
králem. Pocházel z Polska, původem z litevského velkoknížecího 
a polského královského rodu Jagellonců. Bývá hodnocen jako 
jeden z nejslabších českých panovníků, neboť jeho vláda vedla 
k úpadku královské moci. Šlechta mu přezdívala „Král bene“.

18. 6. 1311 (705 let)
Jan Lucemburský uspořádal v Brně zemský sněm, kde vydal 
inaugurační diplom pro Moravu, který domácí šlechtě zaručoval, 
že nebude povinna vojensky podporovat krále v zahraničí a že 
úřady budou zastávány pouze rodáky. Pro Čechy byl vydán již 
v prosinci 1310, tato verze se však nedochovala.

21. 6. 1621 (395 let) 
Konala se poprava 27 vůdců českého stavovského po-
vstání na Staroměstském náměstí v Praze. Exekuce byla krutým 
představením, které uzavřelo porážku stavovských armád na 
Bílé hoře. Habsburkové tímto šokujícím aktem chtěli odradit 
potenciální opozici od jakéhokoliv odboje.

24. 6. 1276 (740 let)
Nad Přemyslem Otakarem II. byla vyhlášena konečná klatba 
(tzv. aberacht), římským králem Rudolfem Habsburským, která 
znamenala ztrátu všech vlastnických práv a zrušení přísah věr-
nosti poddaných. Poslušnost vypovědělo nejprve Korutansko 
a Štýrsko, postupně se přidala většina rakouské šlechty.

28. 6. 1881 (135 let)
V době sporů při dělení pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity na 
českou a německou se poprali čeští a němečtí studenti. Akce 
proslula pod názvem „Chuchelská bitka“ a bylo při ní zraněno 
několik německých studentů. Národnostní napětí 19. století se 
přelilo až do fyzických střetů.

  RODOVÝ ZÁKON (800 let) 

Přemysl Otakar I. přemýšlel o nástupnictví svých synů. Prvo-
rozený Vratislav (†1225), který žil v exilu a jemuž císař Ota 
IV. již Čechy propůjčil v léno, králi ale nevyhovoval. Raději 
by viděl na trůně Václava, syna z druhého manželství. Byl 
tu ale starý takzvaný stařešinský zákon z doby Břetislava I. 
o právu na trůn nejstaršího člena rodu. 

V Praze se 8. června 1216 sešlo shromáždění, na kterém byl na-
vzdory zvyklostem za krále zvolen Václav. Poselstvo vyslané se 

zprávou o volbě k řím-
skému králi Friedrichu 
II. do Ulmu se 26. čer-
vence 1216 vrátilo 
s  listinou potvrzující 
volbu i nárok Václava 
na České království. 
Tak bylo fakticky zruše-
no ustanovení knížete 
Břetislava I. „vždy nej-
starší ať drží nejvyšší 
moc a stolec v knížec-
tví a všichni jeho bratři 
nebo ti, kteří pocházejí 

z knížecího rodu, byli pod jeho panstvím“. Ale ani nový zákon 
hašteřivé Přemyslovce neodradil od budoucích sporů o vládu. 

Josef Grof

  NEBEZPEČNÝ CELULOID (55 let)

Metodu na výrobu celuloidového svitkového filmu si jako 
první nechal roku 1887 patentovat americký vynálezce 
a fotograf Hannibal W. Goodwin. 

Byl to zcela revoluční objev. Celuloidový podklad byl odolný, 
pružný a dokonale průhledný, měl ale i své stinné stránky. 

Jeho nevýhodou byla 
rozměrová nestálost 
a  především prudká 
hořlavost. Celuloid, 
který dokázal hořet 
i bez přístupu vzduchu, 
přinesl lidem zábavu, 
ale i řadu tragédií. Přes-
to se v Čechách hořlavá 
nitrocelulóza používala 
jako podklad filmového 
pásu až do konce června 
1961.

Jana Stránská

Václav I. 1230–1253

Reverend Hannibal W. Goodwin

www.kampocesku.cz kalendárium, rodový zákon, celuloid  7
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 zrozhovory
  SHAKESPEARE JE ROCK’N’ROLL
Rozhovor s režisérem Ivanem Krejčím

Večer tříkrálový je za krátkou dobu druhou Shakespearo-
vou komedií, kterou režírujete. Proč jste se pustil do dvou 
Shakespearů v jedné sezoně?
Jednak proto, že je shakespearovský rok, a taky proto, že Shake-
speare je největší rock’n’roll. Má nádherný jazyk a je v něm obsa-
žené všechno. Nabízí nepřeberné množství témat a jde jen o to, 
dát jim volný průchod a najít tvar.

Čím vás oslovil zrovna Večer tříkrálový?
Snad pokaždé jsem viděl Večer tříkrálový inscenovaný jako bez-
uzdnou komedii. Mně se naopak vždycky zdálo, že je nasycený 
smutkem. Má v sobě dvojlomnost. A já miluju tyhle dvojlomné 
žánry, které jsou zároveň smutné a zároveň je v nich i sranda. 
Večer tříkrálový nedovolí sklouznout k takovému tomu hloupému 
humoru, kdy se jen kopeme do zadku, nabízí humor, který něco 
vypovídá o světě. 

Jaké to je režírovat vlastního pedagoga?
Zvláštní. Pan Kačer je pro mě legenda a já ho mám strašně rád. 
Miloval jsem ho už za jeho působení v Ostravě, kde jsem viděl 
některé jeho slavné inscenace. Třeba Hlučnou samotu, na niž 
dodneška vzpomínám jako na zázrak, stejně jako na některé in-
scenace z Činoherního klubu. U jiných si neumím vysvětlit, proč 
zůstaly nedoceněné – třeba Peer Gynt s Borisem Rösnerem a Fi-
lipem Blažkem v Národním divadle. To byla velkolepá inscenace, 
která zvláštně zapadla. Nejdříve jsem si říkal, jak k němu mám 
vůbec přistupovat? Vlastně jsem se trochu styděl, ale pak jsme 
začali docela obyčejně pracovat. Člověk si to musí ujasnit, pootočit 
a pak je jasné, že inspirací je on, pan Kačer, a s ním přichází na 

jeviště svět, který už odešel, celé velké a slavné období českého 
divadla. Netrpím sentimentem, ale bylo to fakt velké. A tak jsem 
šťastný, že tady je s námi, že do té inscenace vnáší zvláštní smu-
tek, přestože hraje blázna.

Jak pracujete při zkoušení shakespearovské komedie 
s historizujícími prvky?
Snažíme se je omezit, protože chceme dělat divadlo, a ne kulturu. 
Nemáme ani historizující kostýmy. Shakespeare je větší v tématu 
a v textu, takže dojde k určitým posunům. Dobové prvky, které 
ve Večeru tříkrálovém pochopitelně jsou, protože Shakespeare 
žil v nějaké době a psal konkrétně, se dnes dají bez problémů 
opominout tak, aby struktura zůstala zachována.

Měl by mít v současné době panovník svého šaška?
Myslíte toho, co říká pravdu? Zdá se mi, že panovník svého šaška 
má, možná ne jediného. Bohužel mám podezření, že pravda je 
to poslední, co panovníka a jeho šašky zajímá.

Existuje nějaký univerzální postup, jak dělat lásku na 
jevišti?
Neexistuje. To je stejné jako v životě. Žádné grify nefungují věčně 
a na každého.

Nebere divák ženu v mužském přestrojení jako okoukané 
klišé?
Domnívám se, že když člověk chápe divadelní konvenci, tak ne. 
Divadelně to jistě může fungovat dobře – myslím, že s tímto 
vědomím pracoval i Shakespeare. Jde víc o funkce toho přestrojení 
a o to, jak se s nimi pracuje, než o převlek samotný. 

Máte nějaký vysněný shakespearovský titul, který byste 
chtěl uvést?
Krále Leara. Richard III. mě taky láká, ale Krále Leara bych si chtěl 
zkusit určitě. Když jsme chodili na Hilského přednášky na DAMU, 
říkal nám, že Shakespeare napsal dvě verze Krále Leara, z nichž 
ta druhá je ještě mnohem brutálnější. Je to velká hra, je to hra 
o konci světa. Jenže bych musel mít předem vybraného herce na 
Leara a zatím jsem o něm konkrétně nepřemýšlel. Stejně jako když 
inscenujete Hamleta, musíte mít vhodného herce na Hamleta – 
bez něj o tom nelze ani uvažovat. 

V Divadle pod Palmovkou působíte jako hostující režisér 
poprvé, jaký pro to byl podnět?
Podnět vzešel pochopitelně od Michala Langa. Jsme vlastně skoro 
souputníci, potkáváme se už nějakých dvacet let a vždycky jsme si 
vyměňovali názory, navzájem se ve vší slušnosti uráželi a zároveň 
respektovali. Pokaždé se Michala s rozkoší před premiérou ptám, 
jak se cítí, a on mi to v Aréně s oblibou vrací. 

Oto Linhart

8  rozhovory



obklopen hudbou po celý den. Také si můžou na večerních jam 
sessions vyzkoušet to, co se naučili přes den.

Myslíte si, že se tato událost odlišuje od jí podobných ve 
světě? Případně čím?
Ano, instruktoři jsou hudebníci velkého kalibru a v programu je 
kladen opravdu velký důraz na intenzivní lekce a studium.

Řekněte nám něco o Vašem současném hudebním životě.
Mám možnost se živit hraním hudby, nemám šéfa a dělám lidem 
radost, co víc si přát? 

Děkujeme za rozhovor.
-red-
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  ROZHOVOR S JAZZOVÝM SKLADATELEM 
BRIANEM CHARETTEM

Brian Charette je jedním z vedoucích hlasů moderního jazzu. 
V roce 2014 se stal výhercem ceny žebříčku amerických kriti-
ků „Rising Star on Organ“. Už v sedmnácti pracoval po boku 
jazzových osobností, jako jsou například Lou Donaldson či 
Houston Person. Když Charette začal cestovat po Evropě, 
byl přitahován kulturou a scénou Prahy a České republiky, 
které mu byly představeny významným českým trumpe-
tistou Lacem Deczim. Kromě toho, že je kritiky uznávaným 
skladatelem a kapelníkem, má to štěstí pracovat s mnoha 
významnými umělci jako Joni Mitchell, Chaka Khan, Lou 
Donaldson a mnoho dalších. Charette je také aktivním auto-
rem a pedagogem, píše pro Keyboard Magazine, DownBeat 
a český magazín Muzikus. 

Do Prahy jezdíte pravidelně, ale v poslední době zůstáváte 
v NY. Co Vás tam drží?
Mnoho z mých nahrávacích sessions se odehrává v NY, protože tam 
sídlí můj label Positone. Také jsem byl donucen se po 22 letech 
vystěhovat ze svého bytu s regulovaným nájmem a v současnosti 
bydlím v bytě, kde je nájemné dost vysoké, takže mi na dlouho-
dobé pobyty v Evropě nezbývá tolik peněz.

Přijímáte nabídku učit na CJW (Czech Jazz Workshop) 
z nějakého konkrétního důvodu?
Na workshopu učím velmi rád. Je to jedna z vůbec nejpodstatněj-
ších věcí, které dělám. Od studentů se toho tolik naučím. A po-
máhat jim se vyvíjet v hudbě je jedna z mých nejoblíbenějších 
činností. 

Myslíte si, že být se studenty intenzivně po celý týden 
je užitečné?
Ano, studenti mají možnost cítit jaké to je být hudebníkem a být 

www.kampocesku.cz rozhovory  9
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  CO VÍME, CO TUŠÍME…
Výstava soch a obrazů Jiřího Středy, 
Vojtěcha Adamce a Ivana Komárka  
v Galerii kritiků

„Už jsme ve věku, kdy jsme něco zažili, něčím jsme prošli a nějak 
se to také odrazilo v naší výtvarné tvorbě. Troufáme si říci, že už 
také něco víme, a když přímo nevíme, tak alespoň tušíme…,” tak 
komentuje název výstavy Co víme, co tušíme… otevřené od 1. do 
19. června v Galerii kritiků – paláci Adria v Jungmannově ulici 
jeden z trojice vystavujících, malíř Ivan Komárek. Expozici ke svým 
šedesátinám autoři pojali nikoli jako příležitost k bilancování, 
ale jako příjemné a souznějící setkání tvůrců spřízněných nejen 
generačně, ale i mnoha aspekty svého díla. Malíř Ivan Komárek 
a sochaři Vojtěcha Adamec a Jiří Středa se spolu znají již od studií 
na pražské Akademii výtvarných umění, kterou končili všichni 
v roce 1982, a od té doby je také pojí dlouholeté přátelství. 

Jiří Středa, sochař a restaurátor, se v poslední době téměř vý-
hradně zaměřil na vlastní tvorbu. Jeho práce odrážejí dlouhodo-
bé směřování k jednoduché minimální sochařské formě, nejsou 
však neochuzené ani o prožitou realitu. 
Vojtěch Adamec, který se dlouhodobě věnuje restaurování, před-
stavuje své dílo sochařské, ale zároveň také prakticky neznámou 
tvorbu malířskou. Často spojuje figurální malbu s krajinomalbou 
a také se pokouší o aktualizaci biblických i mytologických námětů.
Ivan Komárek se zabývá malbou, kresbou, koláží, grafikou, tvor-
bou objektů, keramickou plastikou a realizacemi v architektuře. 
Pro jeho tvorbu je typické zaujetí lidským tělem, které je mu 
symbolickým nositelem odpovědí na základní otázky lidského 
bytí. Vytváří fantaskní svět, blízký grotesce, v němž spojuje tradici 
klasické malby a častých materiálových experimentů. 
Kurátorem výstavy je Richard Drury, který k  ní říká: „Přes 
odlišnost jednotlivých tvůrčích postupů lze mezi vystavujícími 
autory rozpoznat společné chápání viděného i neviděného světa 
prostřednictvím lidského těla, které ve svém nekončícím zápasu 
splňuje úlohu symbolického nositele nedozírné kulturní paměti. 
Figura se u nich tak stává hmotnou výpovědí o tom, co je nám 
během svého smrtelného života umožněno vědět. Zároveň se však 
stává bránou k sférám, které lze naopak jen tušit…“   

-red-

  PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC KLEPE NA 
DVEŘE! WEBOVÉ STRÁNKY AKCE BYLY 
SPUŠTĚNY. 

Webové stránky 13. Pražské muzejní noci, která letos připadá na 
sobotu 11. června 2016, byly spuštěny již v květnu. Všichni 
příznivci nočního maratonu po pražských muzeích naleznou 
na www.prazskamuzejninoc.cz informace o zapojených 
objektech a jejich programu. Novinky a zajímavosti ze zákulisí 
akce je možné sledovat na Facebooku Pražské muzejní noci 
www.facebook.com/prazskamuzejninoc. 

Návštěvníci letošního 
13.  ročníku Pražské mu-
zejní noci se mohou těšit 
na celkem 80 objektů, 
které pro ně zpřístupní 
52  institucí. Mezi letoš-
ní nováčky patří Český 
rozhlas, Galerie Lucerna 
– Prostor pro současné 
umění, Galerie Věda 
a  umění AV ČR, Národní 

památník hrdinů heydrichiády, Slovenský dom v Prahe a Univer-
zita Karlova v Praze – historické sídlo Karolinum.
Zapojená muzea i letos chystají bohatý doprovodný program, 
ve kterém nebudou chybět komentované prohlídky, koncerty, 
filmové projekce, divadelní představení, přednášky, workshopy, 
výtvarné dílny a mnoho dalších akcí. Muzea myslí i na nejmenší 
návštěvníky, pro které připravila řadu zajímavých aktivit. 

Webové stránky akce opět nabízí možnost vytvořit si svůj vlastní 
program Pražské muzejní noci prostřednictvím aplikace Moje 
noc. Nová záložka Muzea a galerie 2016 umožňuje návštěvníkům 
vytvořit si přehled preferovaných muzeí přímo v rámci prohlížení 
seznamu zapojených objektů.
Webové stránky jsou dostupné také v mobilní verzi na adrese 
m.prazskamuzejninoc.cz

-red-
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 zknižní tipy
  VAROVÁNÍ
Ilona Fryčová

Všude kolem nás se dějí i nepěkné věci, bohužel, jejich obětmi 
se stávají také děti. Ale občas „cosi“ dítě varuje, zachrání ho před 
něčím zlým. Snad dobří duchové?! Ilona Fryčová napsala sedm 

příběhů, ve kterých malí hr-
dinové prožívají nepříjemné 
okamžiky, plní nesnadné 
úlohy, stojí před tíživými ži-
votními situacemi. Dospělí, 
zdá se, nevnímají, že jejich 
potomky něco ohrožuje, 
trápí, bolí. Utápějí se ve 
vlastních zármutcích a pro-
blémech. A tehdy se objeví 
„kdosi“, ten, kdo umí pora-
dit, utěšit, nasměrovat…
Napínavé duchařské povídky 
Ilony Fryčové vyzařují jakési 

světlo, které dokáže popsat právě jen ona, protože sama vnímá 
svět vnitřním zrakem – tak, jak si ho pamatuje z dětství.
cena: 248 Kč
www.jasknihy.cz 

  ŽIVOT A SOCHY OLBRAMA ZOUBKA 
Dora Čechova

Jeho životem prošly dějiny téměř celého 20. století a počátku 
21. století. Za války byl totálně nasazený v někdejší židovské to-
várně, v jejím závěru stál v Praze 
na barikádách a po osvobození 
pomáhal při opravě Míčovny 
Pražského hradu. V roce 1969 
odlil posmrtnou masku Jana 
Palacha. Od sedmdesátých let 
pracoval na opravách sgrafitové 
výzdoby fasády zámku v  Lito-
myšli. Po sametové revoluci 
věnoval Václavu Havlovi sochu 
Ifigenie a po smrti prezidentovy 
ženy Olgy Havlové upravil jejich 
rodinnou hrobku na Olšanech. 
Udělal pomník obětem komunismu na pražském Petříně i sochu 
pro pietní místo Milady Horákové. Jeho sochy a reliéfy jsou zastou-
peny v Národní galerii v Praze a v mnoha českých a zahraničních 
galeriích a soukromých sbírkách. Stálá expozice jeho díla je ve 
sklepení zámku v Litomyšli.
cena: 259 Kč
www.kniha.cz

  PETŘÍN A STRAHOV
Josef Hrubeš, Eva Hrubešová, Dagmar 
Broncová

Celobarevná publikace na křídovém papíře přináší kromě zají-
mavostí o obvyklých atrakcích a cílech návštěvníků Petřína, jako 

je rozhledna, bludiště 
nebo hvězdárna, také 
informace o dalších 
objektech na Strahově, 
o parcích, sochách či 
církevních památkách 
ležících u paty tohoto 
nádherného pražského 
vrchu. Poutavé vyprá-
vění doplňuje množ-
ství ilustrací včetně 
technických výkresů 
a velmi neobvyklých 
fotografií. Ojedinělá 

publikace svého druhu se svým polygrafickým vybavením řadí 
mezi luxusnější knihy.
cena: 327 Kč
www.milpo.cz

  VOŇAVÉ (na)DĚLENÍ
Blanka Hošková 

Ani ve své páté knize se Blanka Hošková nevzdaluje od témat, 
která její čtenářky dobře znají. Opět je její hlavní hrdinkou žena 
v mezní životní situaci, postavená před problémy, se kterými si 

musí poradit prakticky 
zcela sama. Ve Voňavém 
(na)dělení se setkáváme 
s typickou obětí bossin-
gu, ženou, která po 
mnoha letech opouští 
zaměstnání, protože 
dál nemůže snášet ata-
ky svého nadřízeného. 
Procházíme s ní etapami 
velkého nadšení z nově 
nabyté svobody, těšení 
se na lepší příští, násle-
dujeme ji na úřad práce 
i na pracovní pohovory 
a propadáme spolu s ní 
do beznaděje. Podaří se 

zralé ženě s dospělými dětmi nalézt pevnou půdu pod nohama? 
Skutečně naděje umírá jako poslední?
cena: 248 Kč
www.jota.cz 
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Pražská vlastivěda
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5  
150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714  
vlastiveda@prague.eu 
 
Napište nám na vlastiveda@prague.eu 
a měsíční program vycházek Vám budeme 
pravidelně zasílat na Vaši e–mailovou 
adresu. 
www.prazskevychazky.cz

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH 
VYCHÁZEK V ČERVNU 2016  

3. 6. / pá
MALTÉZSKÁ JURISDIKCE. Výklad o historii řádu 
maltézských rytířů spojený s prohlídkou kostela a je-
jich rezidence. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:30 a v 15:30 před 
kostelem Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. 
Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová 

NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. 
Po této procházce budete znát všechna nádvo-
ří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete 

si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. 
Navíc se dozvíte, kde stála první kamenná stav-
ba v Praze, které schodiště je Plečnikovo a které 
Pacassiho. Povíme si, že kaple sv. Kříže neby-
la vždy jen kaplí a ukážeme, kudy původně 
vedla cesta do Hradu nebo co je to barba-
kán. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho 
veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměs-
tí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v italském 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 radnič-
ní věže, která nám nabídne nevšední pohled na 
osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
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předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 180 Kč. Sarah Baroni

4. 6. / so
ZA UMĚLCI A VLASTENCI 19. STOLETÍ ANEB 
PRAHA MODERNÍM VELKOMĚSTEM. Akce pro 
děti z cyklu „Děti, poznetejte Prahu!!! II.“. Více 
informací naleznete na konci programu nebo 
na www.prazskevychazky.cz

STÁTNÍ OPERA. Celková prohlídka budovy, kte-
rá je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudeb-
ních scén Evropy. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 
(Mgr. Pavla Bartásková) a ve 13:00 (JUDr. Hana 
Barešová) před vstupem do historické budovy 
SO (Wilsonova 4, Praha 2, Nové Město). Cena 
140/100 Kč. 

KRÁLOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka zahrady, 
založené králem Ferdinandem I. v 16. století 
pro osvěžení těla i ducha renesančního člo-
věka na místě středověkých vinic. Začátek ak-
ce ve 14:00 před vstupem do zahrady z ulice 
U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22 
„Pražský hrad“). Cena 100/70 Kč (%). Bc. Monika 
Koblihová 

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

5. 6. / ne
TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY II. Trasa vy-
cházky povede tentokrát od bývalé usedlosti 
Pelc-Tyrolka přes Kuchyňku, Kozlovku a pod 
Jabloňkou na Popelářku. Zastavíme se také 
u památníků Němé barikády, dozvíte se, kde 
byla Vaňhova výletní restaurace „Rybárna“ 
a z cesty podél Vltavy uvidíme nový Trojský 
most. Nakonec si ukážeme, kde se tančilo na 
kdysi legendární Břežance. Začátek akce ve 14:15 
na stanici autobusu č. 201 „Kuchyňka“ ( jede od 
stanice metra C „Nádraží Holešovice“ ve 13:46 
a ve 14:01). Cena 100/ 70 Kč (%). Eva Sokolová

HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte 
s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je ne-
přeberné množství historicky cenných pamá-
tek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických 
palácích, které se zde nacházejí, o maloměst-
ském rázu Nového světa a neopomeneme ani 
na církevní řády, které zde sídlí. Možná také 
navštívíme jednu zahradu, skrytou před zraky 
kolemjdoucích. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

7. 6. / 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 
na přelomu 19. a 20. století díky své originální 
secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního ži-
vota ale spatřoval v jiném díle, které považo-
val za mnohem závažnější, v souboru dvaceti 
monumentálních obrazů Slovanské epopeje. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu 
Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 12, 
17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
na výstavu 90 Kč. Monika Sybolová

8. 6. / st
BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní sym-
bolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby 
hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení do-
konale souzní s umělcovou představou chrámu 
i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. V ob-
novené expozici Galerie hlavního města Prahy 
si připomeneme osobnost svébytného českého 
umělce a náboženského myslitele i nově zříze-
né Bílkovo centrum. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 
u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, 
Praha 6, Hradčany). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Novinka! 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
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Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské 
a Na Perštýně. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

9. 6. / čt
NÁMĚSTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. 
V rámci velkorysého urbanistického návrhu 
Nového Města, nechal Karel IV. vyprojektovat 
také několik veřejných prostranství, která se nám 
v podstatě ve stejných proporcích zachovala 
do dnešních dnů. O jejich historii a proměně 
funkcí si budeme povídat na vycházce od di-
vadla Hybernia přes Senovážné náměstí, smě-
rem na bývalý Koňský a Dobytčí trh. Začátek 
akce v 17:00 před budovou divadla Hybernia 
na náměstí Republiky. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková 

10. 6. / pá
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v ruském jazyce. Začátek 
akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

11. 6. / so
NORDIC WALKING: ZA ZAJÍMAVOSTMI ŘEP 
A HOSTIVIC. 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 vhod-
ný pro všechny věkové kategorie. Následně se 
seznámíme s centrem Řep, které si uchovalo 
krásný vesnický ráz. Najdeme zde nejen kos-
telík sv. Martina, klášter, ale také komplex tří 
hřbitovů s hrobem Václava Babinského. Polní 
cestou kolem Peterkova mlýna se vydáme do 
obce Hostivice, která vznikla patrně přesídlením 
obyvatel z podhradí Pražského hradu v do-
bě vlády krále Přemysla Otakara II. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící 
vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! 
– omezený počet účastníků. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
před budovou Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského 
ul. (nejbližší stanice autobusu č. 142 „Řepský hřbi-
tov“, jede od metra B „Stodůlky“ nebo od metra 
A „Nádraží Veleslavín“). Cena 100/70 Kč. Marie 
Hátleová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Bc. Antonín Baloun

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

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

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

PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM 
HRADEM. Komentovaná prohlídka palácových 
zahrad pod Pražským hradem. Na vycházce 
projdeme zahradami paláců Ledeburského, 
Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. 
Začátek akce ve 14:00 před vstupem do zahrady 
(z ulice Valdštejnské 12–14). Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
zahrad 50 Kč. Bc. Monika Koblihová

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Pojďte s námi 
poznávat nejvýznamnější památky vyšehradské-
ho areálu a interiér baziliky sv. Petra a Pavla. 
Připomeneme si také nejznámější legendy i zá-
hadu Čertova sloupu! Začátek akce ve 14:00 
u Táborské brány (první brána od stanice metra 
C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
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bude vybíráno vstupné do baziliky 50/30 Kč. 
Marcela Smrčinová

13. 6. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování vy-
cházky z 8. 6. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

14. 6. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování vy-
cházky z 8. 6. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková 

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Zuřivý 
reportér E. E. Kisch hledal a nacházel za svého 
života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. 
V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí 
ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam 
průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my 
se opět vydáme poznávat další staroměstské 
průchody. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 17:00 na Malém 
náměstí před domem č. 11 (Staré Město). Cena 
100/70 Kč (%). Pavla Lešovská 

15. 6. / st
PRAŽSKÉ OSTROVY. Na vycházce si představí-
me nejznámější partie zeleně na hladině Vltavy 
– pražské ostrovy. Povíme si, odkud mají svá 
jména, kdy vznikly a k čemu původně sloužily. 
Postupně si představíme Slovanský, Střelecký ne-
bo Dětský ostrov a nezapomeneme ani na slav-
nou Kampu. Začátek akce v 16:30 na Slovanském 
ostrově (Žofín) u sochy Boženy Němcové. Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková

16. 6. / čt
KAREL IV. DOMA I NA CESTÁCH – 
PŘEDNÁŠKA. Když se český král a císař Svaté 
říše římské rozhodl vytvořit z Prahy svou cí-
sařskou rezidenci, neznamenalo to, že by se 
nevěnoval povinnostem v Říši. Ba právě naopak. 

Často zajížděl do říšských měst a cestování by-
lo nedílnou součástí jeho diplomatické aktivity. 
Připomeneme si nejvýznamnější cesty Karla IV. 
a události s nimi spojené. POZOR! – omezená 
kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme vyu-
žít 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

18. 6. / 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, 14:00, 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)

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu 
(ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, 
klenotnice). POZOR! – omezený počet účast-
níků na 35 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje 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 vstup-
né do Lorety 110 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.  
Mgr. Daniel Rejman

19. 6. / ne
RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor 
objektu. Impozantní budova při vltavském bře-
hu dnes láká návštěvníky především k posle-
chu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se 
podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, 
s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích 
Československé republiky. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 před bočním vchodem do Rudolfina 
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z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. Marcela 
Smrčinová

JUBILEJNÍ VÝSTAVA. Dne 15. května 1891 byla 
zahájena Jubilejní výstava, která ve sto dvaceti 
čtyřech pavilonech dokládala vyspělost průmyslu 
v Čechách. Některé z pavilonů se zachovaly 
dodnes. Vycházka nás povede po stopách nejen 
této tehdy velkolepé výstavy, ale i po stopách 
první tramvajové linky ze Stromovky na Letnou. 
Začátek akce ve 14:00 před hlavní bránou na 
Výstaviště Holešovice. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP. 
V předprázdninové vycházce se projdeme krás-
ným údolím Dalejského potoka, abychom zjistili, 
jak člověk poznamenal svojí prací přírodu. Bude 
nás zajímat firma Barta a Tichý i rodina Hergetů 
a samozřejmě také Buštěhradská dráha. Začátek 
akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 6, 12, 14, 
20 „Poliklinika Barrandov“. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

20. 6. / po
KOSTEL SV. BENEDIKTA NA HRADČANECH. 
Prohlídka kostela s výkladem o historii řádu kar-
melitek a Karmelu sv. Josefa s připomínkou osob-
nosti jeho první převorky, ctihodné Marie Elekty. 
Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela 
na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + 
na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

21. 6. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Novinka! 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! Začátek akce v 15:30 u sochy Karla 
IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 100/70 Kč. 
Milada Racková 

KAREL IV. DOMA I NA CESTÁCH – 
PŘEDNÁŠKA. Opakování akce z 16. 6. 2016. 
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

22. 6. / st
LETECKÉ MUZEUM KBELY. Komentovaná pro-
hlídka leteckého muzea, nacházejícího se v are-
álu historického vojenského letiště Praha – Kbely, 
které se stalo první leteckou základnou vybu-
dovanou po vzniku Československa. Velikostí 
své sbírky patří k největším leteckým muzeím 
v Evropě. Začátek akce v 15:00 na zastávce 
na znamení aut. č. 185, 269, 302, 375, 376, 378 
„Letecké muzeum“ ( jedou od stanice metra C 
„Letňany“). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová 
+ Miroslav Kohl

23. 6. / čt
OD HORNÍ PALATY PO BUĎÁNKA. Od stani-
ce autobusu se vydáme okolo funkcionalistické 
vily bratří Kohnových k usedlosti Horní Palata 
a pak k Pernikářce. Zastavíme se na Klamovce 
s romantizujícím parkem s několika historický-
mi stavbami a kolem dominantní Belladovy vi-
ly sejdeme k chátrající bývalé dělnické osadě 
Buďánka. Začátek akce v 17:00 na stanici auto-
busu č. 191 „Hybšmanka“ (ve směru ke stadio-
nu Strahov). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

24. 6. / pá
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Opakování vy-
cházky z 21. 6. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková 

25. 6. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Akce pro děti. Více informací nalez-
nete na konci programu. 

HISTORIE BÝVALÉHO KOSTELA SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO A NÁRODNÍ PAMÁTNÍK 
HRDINŮ HEYDRICHIÁDY. Prohlídka pravoslav-
ného chrámu, který se stal za 2. světové války 
dějištěm posledního odporu československých 
parašutistů. Začátek akce ve 14:00 před koste-
lem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici (nej-
bližší stanice metra B „Karlovo náměstí“). Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné 
do památníku 75/35 Kč. Alexandra Škrlandová

pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism  17



ZE STRAHOVA NA JÁNSKÝ VRŠEK. Vyhlídka 
od sochy P. Marie z exilu nabídne nádherný po-
hled na Prahu, ve Strahovské zahradě se zasta-
víme u pramene Sira Nicholase Wintona, povíme 
si o histori Nemocnice pod Petřínem, o zahradě 
Cyrila Boudy, o trabantu na nožičkách a pro-
jdeme se romantickými uličkami Jánského vršku. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22 
„Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 100/70 Kč 
(%). Eva Sokolová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Filip Mašek 

26. 6. / ne
PRAŽSKÉ STOPY FRANZE WERFELA 
A KOMPONISTY GUSTAVA MAHLERA. Přítel 
Kafky, Broda a Jesenské, stálý návštěvník ka-
váren, si vzal jednu z nejznámějších žen Vídně, 
Almu Mahler. Pražský německý básník, dramatik 
a spisovatel Franz Werfel byl mezi Berlínem, 
Prahou a Vídní velmi obdivován. Víte, kde se 
v Praze narodil a kde bydlel? Které školy, ka-
várny, veřejné domy či divadla navštěvoval? 
Poznáme životní dráhu uznávaného umělce od 
jeho narození až k údělu exulanta. Na vycházce 
si dále ukážeme, kde pobýval a umělecky půso-
bil významný hudební skladatel Gustav Mahler. 
Začátek akce v 10:00 na rohu ulic Železná 
a Kamzíková (Staré Město). Cena 100/70 Kč 
(%). PhDr. Lenka Mandová

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

PODSKALÍ – ZMIZELÁ ČTVRŤ PRAHY. Na vy-
cházce se podíváme do plaveckého kostela 
Nejsvětější Trojice a řekneme si zde něco o ži-
votě a práci vorařů. Projdeme se po nábřeží až 
Palackému mostu, abychom si prohlédli moderní 

zástavbu s domy od předních architektů. Začátek 
ve 14:00 před vchodem do kostela Nejsvětější 
Trojice v Trojické ulici, Nové Město (nejbližší za-
stávka tram. č. 6, 18, 24 „Botanická zahrada“). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán pří-
spěvek na kostel 30 Kč. Mgr. Stanislava Micková

28. 6. / út
KOSTEL SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ 
V URBANISTICKÝCH SOUVISLOSTECH. 
Vycházka, věnovaná historii vzniku novore-
nesanční baziliky sv. Václava, nás zavede 
z Arbesova náměstí na náměstí 14. října, s jehož 
dalšími dominantami se seznámíme. Součástí 
vycházky bude komentovaná prohlídka kostela. 
Začátek akce v 15:30 před sídlem Pražské infor-
mační služby – Prague City Tourism, Arbesovo 
náměstí 70/4. Cena 100/70 Kč. Mgr. Adéla 
Klinerová 

29. 6. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vy-
cházky z roku 2015. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

30. 6. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Opakování vy-
cházky z 21. 6. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková 

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vy-
cházky z roku 2015. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč 
(%). Pavla Lešovská
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V ČERVNU 2016

4. 6. / so
ZA UMĚLCI A VLASTENCI 19. STOLETÍ ANEB 
PRAHA MODERNÍM VELKOMĚSTEM. Akce 
z cyklu „Děti, poznejte Prahu!!! II.“ Pojďte děti 
zpět do 19. století a připomeňte si, jak město 
Praha v této době vypadalo!! Kam se cho-
dili Pražané bavit a které významné instituce 
vznikaly v každé správné metropoli té doby? 
Které technické novinky zpříjemnily život teh-
dejším obyvatelům monarchie? To vše se do-
zvíte na vycházce, která připomene také vý-
znamné osobnosti českého národního života, 
bez kterých by to všechno nebylo možné. 
Vycházka v exteriérech. 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 na Slovanském ost-
rově (Žofín) u sochy Boženy Němcové. Cena 
100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)

12. 6. / ne
+ 25. 6. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku 
apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání 
městské rady za časů pana krále. Prohlédnou 
si starodávné síně a také sestoupí do hluboké-
ho podzemí radnice. Během prohlídky budou 
řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vě-
domostní 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 před-
prodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před 
vstupem do turistického 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 ma-
jí klienti se vstupenkou zakoupenou v před-
prodeji. Vstupné do objektu si hradí účast-
níci sami. Snížené vstupné je poskytováno 
dětem do 15 let, studentům do 26 let, seni-
orům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, 

účastníkům probíhajících kurzů PIS – PCT 
a průvodcům PIS – PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě 
zrušení akce pořadatelem (Pražská informační 
služba – Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla 
vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spo-
jení jsou platná v době uzávěrky programu. 
Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

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

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

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

VYPRODANÉ AKCE jsou avizovány  
na www.prazskevychazky.cz
Další informace naleznete  
na www.prazskevychazky.cz

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

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  
facebook.com/praguecitytourism

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
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Předprodej na měsíc červen bude zahájen 
ve středu 25. května 2016 v 9:03 v eshopu 
a v Turistických informačních centrech  
PIS – PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na 
zdvojené číslo červenec-srpen bude zahájen 
v pondělí 27. června 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 8:00–20:00

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

STAROMĚSTSKÁ RADNICE  
JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! 
Zajímavosti, fakta, novinky, pozvánky na speci-
ální akce, mimořádné termíny na tematické pro-
hlídky i soutěže o ceny naleznete na oficiálním 

facebookovském profilu Staroměstské radnice: 
facebook.com/staromestskaradnice

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! Těšíme se na Vaši účast 
v roce 2016!
www.prazskevychazky.cz 
www.karlovapraha.cz

VÍNO V PRAZE
V druhé polovině května vydává Pražská in-
formační 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.

Vyražte vlakem Cyklohráček na výlet a užijte 
si spoustu zábavy v novém čtvrtém vagonu 
s balónkovištěm a dalšími atrakcemi. Na trasu 
mezi Prahou a Slaným vyjíždíme každou so-
botu, neděli a svátek. Ve Slaném se můžete 
5. června zúčastnit procházky Wilsonovou ulicí. 
Průvodkyně v secesním kostýmu na vás bu-
de čekat na nádraží po příjezdu ranního vlaku. 
V sobotu 18. června se ve Slaném konají kaž-
doroční pivní slavnosti Slánský tuplák a Slánská 
kvasnice s programem pro děti i dospělé. Tentýž 
den můžete ještě navštívit folklorní festival ve 
slánském letním kině.
Nezapomeňte, že i tento měsíc se Cyklohráček 
vydá až do Zlonic, kde můžete navštívit že-
lezniční muzeum. Pojeďte s námi 25. června 
odpoledním vlakem a navštivte expozici muzea 
s ukázkou kolejových vozidel, zabezpečovacího 
zařízení a s projížďkou krátkou průmyslovou 
železnicí. Více na www.cyklohracek.cz

20  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism





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

Sleva 25 % z plné ceny vstupenky na červ-
nová představení Babička se vrací (08. 06.), 
Faust a Markétka (09. 06.). Aneb klasika na 
rožni Ypsilonky! Hrají: M. Dejdar, J. Lábus, 
J. Synková, M. Plánková, A. Goldflam a další.

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

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.

K zakoupené vstupence za 300 Kč druhá zdar-
ma na koncert orchestru Harmonia Praga: 
Slavné serenády – Mozart, Martinů, Čajkov-
skij 30. 06. v 19.30 na Novoměstské radnici.

Novoměstská radnice,  
Karlovo náměstí 1, Praha 2,  
www.harmoniapraga.cz,  
tel.: 777 317 186,  
info@harmoniapraga.cz
Platnost slevy do vyprodání sálu.

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

Pražský hrad, nádvořími do zahrad

Stylové večery 2016 – koncert č. 4

KAM za zážitkem nejvíc největším 
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K zakoupené vstupence druhá za 1 Kč na 
víkendová představení festivalu Dítě v Dlouhé 
04. a 05. června. Ošklivé káčátko – Nekonečný 
příběh – Z tajného deníku Smolíčka Pé – Tučňáci 
na arše. 

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

Divadlo v Dlouhé 
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Prague Castle,
In and Out without Hassle
Die Prager Burg,
durch die Burghöfe in die Gärten
Пражский Град,

  

Lud k Sládek
František Kadlec

Pražský hrad
nádvo ími do zahrad

Prazsky Hrad_A2.indd   2 5.1.2015   16:41:26

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 30. 06. 2016.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše
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Sleva 50 % z prodejní 
ceny 99 Kč. Publikace 
Od gotiky cesta přiná-
ší nevšední tipy na výle-
ty po České republice.

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

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

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

KAM na výlet s rodinou a jinou 
zvířenou
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www.kampocesku.cz  slevové kupony  185
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