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Milí čtenáři, 

čeká nás opět nabitá kulturní 
sezona a já věřím, že se již ne-
můžete dočkat, až zasednete 

do koncertních sálů, budete procházet zajímavé 
výstavy a navštěvovat inspirující divadelní před-
stavení. Vzpomínky na léto pomalu vyblednou, 
ale umělecké zážitky je jistě nahradí.
Národní galerie v Praze připravila od poloviny 
září výstavu jednoho z nejvýznamnějších fran-
couzských naivistů, malíře Henriho Rousseaua. 
Expozice se k nám přestěhuje z pařížského Musée 
d´Orsay a bude doplněna o díla českých umělců, 
jako jsou Jan Zrzavý, Toyen či Otto Gutfreund. 
Myslím, že je se na co těšit.
Koncertní sezonu zahájí velkolepě mezinárodní 
festival Dvořákova Praha, jehož letošní program 
je zaměřen na méně známá Dvořákova díla. Je 
připraven i program pro rodiny s dětmi a výpra-
va do umělcovy rodné Nelahozevsi. Více najdete 
uvnitř časopisu v rubrice Koncerty.
Pokud se vydaří „babí“ léto, můžete jej příjemně 
strávit na některém z  pražských vinobraní, ať 
v Botanické zahradě či na náměstí Jiřího z Podě-
brad nebo v Grébovce. Plody léta ze sebe vydají 
určitě to nejlepší.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na pultech vybraných 
knihkupců a na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr.indd   4 17.06.16   13:58
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  FRANTIŠEK KUPKA (145 let)

Jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství, 
český malíř a grafik František Kupka, pátý syn notářského 
úředníka, se narodil 23. září 1871 v Opočně. Na přání otce se 
nejprve vyučil sedlářem, vždy ale tíhl k malířství.

V roce 1895 se díky svému talentu dostal jako stipendista do Paří-
že (Académie Julian, École des Beaux-Arts) a ve Francii se nakonec 

tento tichý a citlivý umělec 
usadil natrvalo. V počátcích 
se živil ilustracemi, návrhy 
plakátů a karikaturami do 
satirických časopisů. Během 
první světové války se zapo-
jil do organizování českých 
legií, bojoval na frontě, na-
vrhoval uniformy i prapor 
legií. V té době se seznámil 
také s T. G. Masarykem. Pod 
vlivem nově se formujících 
moderních uměleckých 
směrů začal vytvářet vlast-

ní abstraktní díla. Za své první nefigurativní obrazy ale sklidil 
nepochopení a posměch. Jeho přínos světovému umění byl uznán 
teprve v 60. letech 20. století. V Čechách byla Kupkova díla poprvé 
vystavena až deset let po jeho smrti. Dnes patří Kupkovy obrazy 
mezi nejdražší díla českých umělců, které vystavuje Národní ga-

lerie v Praze a Nadace manželů Jana a Medy Mládkových v Museu 
Kampa. Kupka zemřel 24. června 1957 na pařížském předměstí 
Puteaux a pohřben byl na hřbitově Père-Lachaise. 

Jana Stránská

František Kupka, 1928

František Kupka, 1952

  JAROSLAV SEIFERT, RODÁK ŽIŽKOVSKÝ 
(115 let)

Představovat obšírněji Jaroslava Seiferta, českého básníka, 
spisovatele, novináře a překladatele, by nejspíš bylo opako-
váním již mnohokrát napsaného. Jaroslavův otec, původně 
úředník, později obchodník a nakonec dělník, snad vinou 
společenského sesunu, snad díky sociálnímu cítění, snad pro 
obojí, se stal zaníceným socialistou, zatímco jeho manželka 
byla hluboce věřící katolička. 

Do těchto a navíc chudých žižkovských poměrů se Jaroslav narodil 
23. září 1901. Rodina žila v dnešní Bořivojově ulici čp. 104, ale 
často se stěhovala. Žili také v domě u Prandstetterů, na někdejší 
Karlově, později Kalininově, dnes Seifertově třídě čp. 20 (ve stej-
ném bytě jsem vyrůstala i já, pozn. autorky). Rodičovské protipóly, 
nuzné poměry i svérázný kolorit Žižkova stále častěji „vyháněl“ 
Jaroslava na toulky Prahou. Nakonec tak zameškal dost hodin na 

to, aby nedokončil studia c. k. na vyšším gymnáziu na Žižkově, 
stejně jako studia privátního žáka gymnázia na Vinohradech. 
V roce 1919 mu ale vychází první básně a první básnická sbírka 
„Město v slzách“ v roce 1921. V témže roce byla založena KSČ 
a Jaroslav se stal jejím členem. Patřil mezi členy hnutí Devětsil 
a stál na počátku českého uměleckého směru poetismu. Válku 
přežil jako redaktor v Národní práci. V 50. letech mu nemoc 
znemožnila další aktivní činnost, což mu nezabránilo vystoupit 
na II. sjezdu československých spisovatelů (1956), kde kritizo-
val kulturní politiku komunistů vůči nepohodlným autorům, ke 
kterým sám také patřil. O to kurióznějším je fakt, že o deset let 
později (1966) obdržel titul národní umělec a o dalších deset 
let později, v prosinci 1976, patřil k prvním signatářům Charty 
77. S příchodem normalizace upadl v nemilost zcela. Navzdory 
tomu mu byla udělena Nobelova ceny za literaturu (1984), ale 
pádu komunistického režimu se nedožil. Umírá 10. ledna 1986. 
Navzdory všem protivenstvím dnes jeho dílo po právu patří k ná-
rodním pokladům. 

Lucie Sládková  

4  františek kupka, jaroslav seifert
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  ANTONÍN DVOŘÁK (175 let)

Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi, jako 
první z osmi dětí. Muži v Dvořákově rodu byli odjakživa řez-
níci, a tak se automaticky předpokládalo, že Antonín, jako 
prvorozený syn, bude v živnosti pokračovat. Kromě řeznic-
kého řemesla se ale v rodině dědilo také hudební nadání. 

Antonín hudbě zasvětil celý svůj život. Hrál v orchestru Proza-
tímního divadla, dirigoval, vyučoval na pražské a newyorské 
konzervatoři a především komponoval. Ještě za svého života byl 

oz n a čová n 
za jednoho 
z  největších 
h u d e b n í c h 
s k l a d ate l ů 
všech dob. 
Budete-li se 
chtít vydat 
po jeho sto-
pách, může-
te navštívit 
jeho rodný 
dům v  Ne-
l a h o z e v s i . 

Expozice o skladatelově životě a díle se zaměřuje především 
na dobu mládí, které v Nelahozevsi prožil. Muzeum Antonína 
Dvořáka najdete v  letohrádku Amerika na Praze 2. Součástí 
muzejní sbírky je unikátní soubor originálních Dvořákových 

notových autografů. Inspirací k opeře Rusalka bylo Dvořákovi 
jezírko u novorenesančního zámku ve Vysoké u Příbrami, kte-
rý v té době vlastnil jeho švagr, hrabě Václav Kounic. Zámek 
dnes mimo jiné slouží jako jeho památník a zdejší posluchárna 
nabízí návštěvníkům možnost poslechu více než 80 nahrávek 
Dvořákových děl. 

Jana Stránská

  ŽIVOT JE JEN NÁHODA (110 let)

… jednou jsi dole, jednou nahoře, život plyne jak voda 
a smrt je jako moře… Slavnou písní si chceme dnes připome-
nout geniálního hudebního skladatele, úžasného klavíristu, 
skvělého dirigenta a nenapodobitelného improvizátora Ja-
roslava Ježka. Nemilosrdný osud mu dopřál jen krátký čas, 
ale on se i tak stihl stát nesmrtelným.

Jaroslav Ježek se narodil 25. září 1906 v Praze v rodině žižkovského 
krejčího. Brzy po narození oslepl na jedno oko a druhé bylo za-
saženo šedým zákalem. Po zánětu středouší nedoslýchal a navíc 

měl i problémy s ledvinami. Nastoupil do slepeckého ústavu, kde 
si osvojil základy hudební teorie a hry na nástroj. Při zkouškách 
na konzervatoř udivil svým talentem hudební improvizace, tak-
že byl přijat i přes svůj zrakový handicap. Ježek později rád bavil 
společnost svými improvizacemi, kdy prý stačilo jen zadat tóninu 

a druh skladby a on po něko-
lika vteřinách zahrál brilantní 
part na dané téma. Osudovým 
pro něho bylo setkání s Janem 
Werichem a Jiřím Voskovcem, 
pro které začal psát své šlágry. 
Ovšem vedle populární hudby 
Ježek skládal i tzv. vážnou hud-
bu. Se stoupajícím nebezpečím 
fašistického Německa se pro tři 
protagonisty Osvobozeného 
divadla stala jedinou možností 
na záchranu života emigrace do 
USA. V New Yorku Ježek vedl 
Československý pěvecký sbor, 

jenže se začalo zhoršovat jeho ledvinové onemocnění. Pár dní před 
smrtí se ještě stihl oženit se svou americkou přítelkyní českého 
původu Frances a 1. ledna 1942 umírá. Jaroslav Ježek patří právem 
k tomu nejlepšímu z české hudby 20. století. Většina jeho písniček 
dávno zlidověla a zpívá si je už několik generací. 

Marcela Kohoutová

 Antonín Dvořák, 1886

Muzeum Antonína Dvořáka v Praze

Jiří Traxler s Jaroslavem Ježkem ve studiu Ultraphon 21. 4. 1938

Hrob J. Ježka na Olšanských hřbitovech

www.kampocesku.cz antonín dvořák, jaroslav ježek  5
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ZÁŘÍ 1301 (715 let)
Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., 
se dostavil papežský legát Mikuláš Boccasini, pozdější 
papež Benedikt XI., aby prosazoval nároky Karla Roberta 
z Anjou na uherský trůn. Současně tlumočil nesouhlas 
římské kurie s Václavovým obsazením uherského stolce. 

7. 9. 1641 (375 let) 
Narodil se kníže Jan Kristián I. z Eggenbergu, český 
šlechtic původem ze Štýrska, vévoda krumlovský. Za jeho 
života byla zahájena první barokní přestavba krumlovské-
ho zámku. Vlastnil rozsáhlé panství v jižních Čechách, které 
však přešlo postupně do rukou Schwarzenberků.

10. 9. 1871 (145 let) 
Císař František Josef I. vydal reskript, v němž souhlasil 
s korunovací českým králem a současně vyzval český sněm, 
aby zahájil jednání o vypořádání českých státoprávních po-
měrů v souladu se státoprávními poměry říše. Dokument 
vydaný na toaletním papíře se však ukázal býti bezcenným.

11. 9. 1951 (65 let) 
Tzv. „vlak svobody“ na trase z Prahy do Aše projel se 110 
cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační 
zóny v Bavorsku. Šlo o jeden z nejznámějších masových 
útěků na západ; většina cestujících se ale za hranice dosta-
la nečekaně a 77 z nich se vrátilo zpět do vlasti. 

13. 9. 1781 (235 let)
Rakouský panovník a římskoněmecký císař Josef II. zavedl 
rozumné toleranční soustavy. Na základě teze, že víra 
je privátní záležitostí občana, povolil soukromou bohosluž-
bu a udělování občanských práv luteránům, kalvinistům, 
pravoslavným a Židům. 

 z KALENDÁRIUM

1561
(455 let)

Antonín Brus 
z Mohelnice

5. 9. 1561
byl jmenován 

pražským 
arcibiskupem

1771
(245 let)

Ferdinand Maria 
Chotek

* 8. 9. 1711 – † 5. 9. 
1836

hrabě, 4. arcibiskup 
olomoucký

1781
(235 let)

Jiří František 
August Buquoy

* 7. 9. 1781 – † 19. 4. 
1851

český šlechtic 
a matematik

  LASKAVÝ ŠLECHTIC A VLASTENEC (245 let)

Nejvyšší maršálek Království českého Kristián Kryštof Clam-
-Gallas se narodil v zemské české šlechtické rodině 3. září 
1771. Po rodičích zdědil lásku k hudbě a výtvarnému umě-
ní, dobročinnost a vlídný přístup ke svým poddaným. Je 
považován za mimořádnou osobnost svého rodu i českých 
stavovských dějin na přelomu 18. a 19. století.  

Po studiu práv v Praze (1789–1792) působil krátce ve státních 
službách a za své příkladné znalosti a dovednosti byl už ve 
svých 25 letech jmenován c. k. komořím. O rok později se ože-
nil s Josefínou Karolínou Clary-Aldringen, která byla vynikající 
zpěvačkou a klavíristkou. Oba prosluli zálibou v soudobé hudbě, 

pořádali koncerty a divadelní představení nejen v  pražském 
paláci Clam-Gallasů, kde mimo jiné koncertoval mladý Ludwig 
van Beethoven, ale též na svém panství v Liberci či Frýdlantu. 
Výtěžky z představení byly dávány na dobročinné účely, zvláště 
pro chudinu, sirotky a tělesně postižené. Kristián Kryštof měl 
podíl na založení českého muzea v Praze, předsedal Společnosti 
vlasteneckých přátel umění, spoluzakládal pražskou konzerva-
toř, ústav pro slepce a byl členem řady dobročinných spolků. Po 
smrti otce, Kristiána Filipa, v roce 1805 se stal jako nejstarší syn 
dědicem jeho majetku. Pokračoval např. v rozvoji lázní Libverda, 
rozšiřoval zámek Obříství, na Klamovce v Košířích (dnes Praha 5) 
si nechal postavit barokní zámeček, který však dnes již v původ-
ní podobě neexistuje. Do rozsáhlého panství rodu patřil např. 
i zámek Lemberk, Frýdlantsko či Liberecko. Se svou ženou měl 
jediného syna, Eduarda Friedricha, jednoho z nejvýznamnějších 
rakouských generálů 19. století. Kristián Kryštof Clam-Gallas, 
jeden z nejosvícenějších šlechticů své doby, podlehl 21. srpna 
1838 v Plané u Mariánských Lázní nervové mrtvici. 

Alice Braborcová

6  kalendárium, kristián kryštof clam-gallas
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18. 9. 1916 (100 let) 
Zhruba po roce od otevření se protrhla přehrada Desná 
v Jizerských horách. Největší katastrofa v českých zemích 
v historii přehrad si vyžádala 65 lidských životů. Za příčinu 
neštěstí se považuje nevhodně zvolená technologie pro 
stavbu hráze. 

22. 9. 1931 (85 let)
Herec-mim Ladislav Fialka (zemřel 22. 2. 1991) byl 
pierotem, jedním ze zakladatelů české moderní pantomimy, 
autorem všech her souboru Pantomima Na Zábradlí. Se svou 
pantomimickou skupinou tu vytvořil mnoho pozoruhodných 
inscenací a českou pantomimu proslavil i v zahraničí. 

25. 9. 1791 (225 let)
Na zasedání Královské české společnosti nauk za 
přítomnosti císaře Leopolda II. vystoupil Josef Dobrovský 
s projevem, v němž vyjádřil mj. jazykové požadavky českých 
vlastenců. Jeho řeč vyšla tiskem i v Krameriových novinách 
a z učeného osvícence se stal naráz národní buditel. 

27. 9. 1891 (125 let) 
V Růžďce u Vsetína se narodil evangelický duchovní a spi-
sovatel Oskar Josef Odstrčil. Působil jako farář na mnoha 
místech Moravy. V letech 1922–1937 byl soukromým 
knihovníkem Tomáše G. Masaryka a v období 1932–1940 ře-
ditelem Ústavu T. G. Masaryka. Zemřel 31. října 1951 v Praze.

28. 9. 1931 (85 let)
Historie pražské zoologické zahrady sahá do roku 1881, 
kdy v novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka. První 
návštěvníci ale prošli branou Zoo Praha, i když šlo stále 
ještě o „staveniště“ (na ploše 24 hektarů), až 28. září 1931. 
Jejím prvním ředitelem se stal Jiří Janda. 

1836
(180 let)

Ferdinand I. 
Dobrotivý
7. 9. 1836

byl posledním 
korunovaným českým 

králem

1891
(125 let)

Saša Rašilov starší
* 6. 9. 1891 – † 3. 5. 

1955
český herec, komik 

a kabaretiér 

1946
(70 let)

Petr Svojtka
* 25. 9. 1946 – † 9. 5. 

1982
český filmový 

a divadelní herec

  SYN VELKÉHO OTCE (745 let)

Letos je to přesně 745 od narození jediného přeživšího syna 
tzv. železného a zlatého krále Přemysla Otakara II. Neměl 
snadný život a je často považován za slabšího následovníka 
svého slavného otce. Řeč je samozřejmě o Václavu II.

Český a polský král Václav II. se narodil 27. 9. 1271 v Praze jako 
syn Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské. Jeho výchovu pře-
vzal po otcově smrti poručník Ota Braniborský. Do Čech se bu-
doucí král vrátil v květnu 1283, kdy dal také souhlas své matce 
k jejímu sňatku se Závišem z Falkenštejna. V roce 1287 se Václav 
II. oženil s dcerou Rudolfa Habsburského Gutou. Václavovým 
sňatkem s Gutou byla naplněna úmluva mezi jeho budoucím 
tchánem Rudolfem Habsburským a otcem Přemyslem Otakarem 
II. z roku 1276. Tím se mu otevřela možnost k expanzi do Polska. 

Zde získal později rozsáhlá území a předpoklady pro převzetí 
polské koruny. Králem českým byl korunován v roce 1297 a 
o tři roky později i králem polským. Jeho synovi Václavu III. 
byla nabídnuta Svatoštěpánská koruna a on po určitou dobu 
v Uhrách vládl. Přemyslovci tak získali v Evropě významné po-
stavení. Během své vlády Václav II. založil klášter cisterciáků 
na Zbraslavi, zavedl pražské groše a za jeho panování vzniklo 
v Kutné Hoře hornické centrum patřící mezi největší v Evropě. 
Neuměl sice číst a psát, ale všestranně podporoval vzdělanost 
a umění. Uvažoval o vydání zemského zákoníku a pokusil se 
založit univerzitu. Byl dvakrát ženatý a měl několik dětí. Kromě 
Václava III. byla jeho dcerou také Eliška Přemyslovna, matka 
Karla IV. Václav II. onemocněl tuberkulózou a zemřel 21. června 
1305. Jeho dlouhou nemocí zubožené tělo bylo v královském 
šatu pohřbeno v klášteře na Zbraslavi, kde mělo vzniknout 
přemyslovské pohřebiště.

Drahomíra Samková

Václav II. uděluje kutnohorským dolům hornické právo

www.kampocesku.cz kalendárium, václav II.  7
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  ZAHÁJENÍ KONCERTNÍ SEZONY BUDE 
PATŘIT DVOŘÁKOVĚ PRAZE

Úvod koncertní sezony patří tradičně mezinárodnímu hu-
debnímu festivalu Dvořákova Praha. Mezi 5. a 24. zářím 
vzdá festival hold českému géniovi Antonínu Dvořákovi ve 
společnosti předních orchestrů a sólistů z domova i špičko-
vých těles a renomovaných hudebníků ze zahraničí. 

Slavnostní zahajovací koncert bude patřit jednomu z nejlepších 
evropských orchestrů Staatskapelle Dresden pod taktovkou 
Christiana Thielemanna. Vedle rezidenčního orchestru České 
filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a Jakubem Hrůšou bude 
Rudolfinum hostit například London Symphony Orchestra 

s dirigentem Gianandreou Nosedou, který doprovodí našeho vi-
oloncellistu Jiřího Bártu. Dále vystoupí fenomenální houslista 
Gidon Kremer se souborem Kremerata Baltica či Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením 

Antonia Pappana, kteří budou program letošní Dvořákovy Prahy 
uzavírat. K vrcholným momentům festivalu bude jistě patřit také 
recitál vynikajícího ruského klavíristy Borise Berezovského. 
Dalšími sólisty festivalových večerů budou například hvězdní 
houslisté Hilary Hahn a Gil Shaham.

Kurátorem Komorní řady je poprvé zahraniční osobnost, vynikající 
britský houslista a popularizátor hudebního dění Daniel Hope. 
Ten v úzké spolupráci s uměleckým ředitelem festivalu Markem 
Vrabcem na tento festival uvnitř festivalu přizval například svého 
loňského předchůdce ve funkci, českého pianistu Iva Kahánka, či 
vůdčí osobnosti newyorského Chamber Music Society of Lincoln 
Center violoncellistu Davida Finckela a klavíristku Wu Han. S Ivem 
Kahánkem se společně představí také jako sólisté s renomovaným 
švýcarským Zurich Chamber Orchestra. V rámci komorní řady se 
uskuteční také písňový recitál v podání na mezinárodních scénách 
čím dál úspěšnějšího tenoristy Pavla Černocha.
Dvořákova Praha si klade za cíl uvádět vedle známých titulů 
i Mistrova méně známá díla, a tak v letošním programu nabízí 
všechny Dvořákovy symfonické básně na motivy Erbenovy Kytice 
a koncertní předehry v podání navýsost povolaného orchestru 
České filharmonie. Koncert duchovní hudby představí objevný 
dramaturgický koncept spojující pod klenbou Svatovítské ka-
tedrály hudbu mistrů renesanční polyfonie se soudobou hudbou 
Johna Tavenera. 
V nabídce opět nechybí program pro rodinné publikum, na 
který zavítá oblíbená dvojice Igudesman & Joo, debutový Den D 
věnovaný mladým umělcům či další z objevných výprav po Sto-
pách Antonína Dvořáka – letos do Mistrovy rodné Nelahozevsi. 
Hlavním festivalovým centrem je tradičně Rudolfinum a srdcem 
komorní řady Anežský klášter. Program festivalu najdete v rubrice 
Koncerty a další informace na www.dvorakovapraha.cz.

-red-

Houslistka Hilary Hahn, foto © Michael Patrick O´Leary
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 zknižní tipy
  NOVOMĚSTSKÁ RADNICE 
KARLOVO NÁMĚSTÍ 
Augusta Pavel, Hrubeš Josef

Kniha Novoměstská 
radnice, Karlovo náměstí 
pojednává o historii této 
městské části. Vypráví 
o založení velkoryse kon-
cipovaného Nového Měs-
ta pražského, o osudech 
jeho obyvatel i význam-
ných objektů, z nichž 
mnohé padly za oběť 
výstavbě velkoměsta.
cena: 186 Kč
www.milpo.cz 

  FUCKING, LOVING IRELAND.  
AŽ VYROSTU, CHCI BÝT IR!
Kateřina Hejlová

Kniha vypráví příběh tří studentů, Karolíny, její přítele Marka 
a jeho mladšího bra-
tra Ondřeje, kteří se 
vydávají na cestu do 
irského Dublinu za 
prací. Na zelený ostrov 
přilétají s jasnou vizí: 
zdokonalit se v ang-
ličtině a trochu si přes 
léto přivydělat. Toho 
času je irský pracovní 
trh cizincům otevřený. 
Minimální mzda je zde 
vysoká. Najít si sezónní 
práci by tedy teoretic-
ky neměl být problém. 
Jakmile však vykročí do 
vlhkých dublinských 
ulic, rychle pochopí, 
že realita může někdy mít příchuť deště, šmíru a majonézy, ale 
dokud se neztratí humor, vše se s nadhledem překoná. Nelehké 
začátky přinášejí veselé konce!
cena: 199 Kč
www.jasknihy.cz

  NA JEVIŠTI MEZI PRAHOU A VÍDNÍ 
Zdenka Procházková

Herečka Zdenka Procházková zářila na pražských divadelních scé-
nách v 50. a 60. letech 20. století. Počátky její umělecké kariéry 
výrazně ovlivnil Karel Höger, který byl sedmnáct let jejím manže-

lem. Hráli společně v mnoha 
filmech a na jevišti měli velký 
úspěch s konverzační hrou 
Drahý lhář. Po roce 1968 už 
pro Zdenku Procházkovou 
role na českém jevišti nebyly, 
ale nezájem Prahy jí vyna-
hradila Vídeň, kde byla velmi 
populární. V knížce vzpomíná 
na svůj bohatý život, na svého 
manžela a herecké kolegy, na 
role, které ztvárnila doma 
i v cizině. V současnosti sklízí 

Zdenka Procházková úspěch ve filmu Lída Baarová jako představi-
telka Lídy Baarové, která na sklonku života vypráví mladé studentce 
svůj životní příběh. Kniha vychází k životnímu jubileu herečky.
cena: 249 Kč
www.brana-knihy.cz 

  NÁRODNÍ PARKY A VELKÁ MĚSTA 
VÝCHODU A JIHU USA
Ladislav Hanousek

Není těžké vyjet z Čech do světa s cestovní kanceláří. Není ale 
ani těžké vyjet do světa individuálně, pokud chcete. Je jen třeba 
vědět, jak na to. Po dvou předchozích knížkách (Jihozápad USA - 
průvodce po národních parcích a velkých městech Jihozápadu USA 
a Národní parky Středozápa-
du USA) přichází autor s třetí 
knihou, která uzavře volnou 
trilogii poskytující potřebné 
informace k cestování po 
Spojených státech americ-
kých. Právě na Východě a na 
Jihu USA jsou národní parky, 
které by neměl žádný turista 
minout. V knize je popsáno 
i mnoho procházek krásnou 
přírodou a velkými městy. 
Vedle krás New Yorku jsou 
popsána i hezká místa ve Philadelphii, Baltimoru či ve Washingtonu 
D. C. Pozornost je věnována i floridskému Titusville s jeho Kennedy-
ho vesmírným střediskem, nádhernému New Orleans či rušnému 
Dallasu s rančem Southfork. Jako malý bonus je přidáno Las Vegas 
a na Jihozápadě potom San Diego. Část je věnovaná i Los Angeles.
cena: 275 Kč
kletr@kletr.cz

ISBN 978-80-87654-09-5

Už týden jsme nedělali nic jiného, než běhali sem a tam 
mezi davy spěchajících turistů a  laxně kráčejících Irů 
a hledali práci. Množství nalítaných kilometrů by bohatě 
stačilo na  ultramaraton. Díky bohu, že Markova krosna 
konečně dorazila a mohl si aspoň převléct zpocené tričko. 
Rozdávali jsme jeden životopis za druhým a pořád dokola 
mleli tutéž frázi: „Hello, I ’d like to ask you for a  job.“ Huby 
už jsme měli tak ošoupané, že jsme konverzaci mezi sebou 
zredukovali na  nezbytné minimum. A  nervstvo natolik 
na  pochodu, že od  rozchodu či bratrovraždy nás dělil 
maximálně jeden culící se Číňan, který se dušoval, že naše 
životopisy OF COURSE předá svému nadřízenému. Pff f.  

KATEŘINA HEJLOVÁ 
(provdaná ŠÍPKOVÁ) 
(*1984) 

Narodila se v Litoměřicích. Je absolventkou Li-
terární akademie Josefa Škvoreckého v  Praze. 
Píše od  dětství a  má na  svém kontě i  několik 
překladů. Publikovala povídky ve  sbornících 
tvůrčí skupiny Hlava nehlava: Zuby nehty 
(2007) – povídka Poslední metro, Tisíc jizev 
(2008) – povídka Trojná bohyně, Ruce vzhůru 
(2009) – povídka Vražda v lodní kajutě, Nahoře 
bez…, a dole taky (2010) – povídka Vraž ho tam 
a  Noční můry nespí (2011) – povídky Za  zr-
cadlem a  Aqua Mala. Vydala několik knih pod 
pseudonymem Katty Joyce – Angelina Jolie& 
Brad Pitt: Společný příběh (2009), Zabijte je všech-
ny! (2010), Hugh Laurie: Nespokojený melancholik 
(2010). V roce 2011 vydala novelu Fimbul, ten-
tokrát už pod vlastním jménem. Vdala se, vrátila 
se s manželem z několikaletého pobytu v zahra-
ničí (Irsko, Anglie) do Čech a v prosinci 2012 
se jí narodila dcera Alžběta. Nadále bude psát 
knížky pod svým dívčím jménem.
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kPíše se léto 2005. Tři studenti: Karolína, její 
přítel Marek a jeho mladší bratr Ondřej vyrá-
žejí do irského Dublinu za prací. Na zelený os-
trov přilétají s jasnou vizí: zdokonalit se v an-
gličtině a  trochu si přes léto přivydělat. Toho 
času je irský pracovní trh cizincům otevřený. 
Minimální mzda je zde vysoká. Najít si sezon-
ní práci by tedy teoreticky neměl být problém. 
Jakmile však vykročí do  vlhkých dublinských 
ulic, rychle pochopí, že realita může mít někdy 
příchuť deště, šmíru a majonézy, ale dokud se 
neztratí humor, vše se s  nadhledem překoná. 
A že zamilovat si něco, co zdánlivě nenávidíte, 
je snazší, než by jeden myslel. 
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Až vyrostu, chci být Ir!

Fucking,
loving
Ireland

KATEŘINA HEJLOVÁ
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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 ZÁŘÍ 2016

1. 9. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantic
ké dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv 
byly v poslední době zkultivovány. Opakování 
vycházky z roku 2015. POZOR! – omeze
ný počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek 
akce v 16:00 u vchodu do kostela sv. Jakuba 
Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). 
Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

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

3. 9. / so
NORDIC WALKING: BUTOVICKÝM 
HRADIŠTĚM K DÍVČÍM HRADŮM. Pro fe
sionál ní instruktor této tzv. aerobní aktivity 
v instruktáži před samotnou vycházkou vysvět
lí a předvede základ správného provozová
ní „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby 
a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny 
věkové kategorie. Na vycházce si poté připo
meneme hradiště Butovice, jehož osídlení sahá 
hluboko až do 9. století n. l. Stezka nás dále 
povede po okraji planiny, směrem k dalšímu vý
raznému pražskému kopci – Dívčím hradům, 
kde ve středověku stával hrad Děvín. Během 
cesty se také pokocháme nezastíněným pa
noramatickým výhledem na Prahu. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
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za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící 
vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek 
akce v 10:00 u výstupu ze stanice metra B 
„Jinonice“. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

VINOHRADSKÉ VILY. Vinohradská vilová čtvrť 
je jedinečnou architektonickou enklávou, ve kte
ré jsou zastoupeny prvky počínaje doznívajícím 
historismem až po funkcionalismus, kromě toho 
je spojena s řadou slavných osobností (mj. bra
tři Čapkové, M. Horníček, L. Lipský, E. Kolben, 
J. Kotěra nebo L. Šaloun). Začátek akce v 15:30 
na zastávce tram. č. 10, 16 „Orionka“ (ve směru 
z centra). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém 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, a spatříme také zblízka figury apoštolů 
staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 
návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek ak
ce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. 
Bc. Antonín Baloun

4. 9. / ne
FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 19. STOLETÍ NA 
OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH. Vycházka 
Olšanskými hřbitovy IV je věnovaná umění ná
hrobku a funerální plastice v dlouhém 19. stole
tí. Seznámíme se nejprve s historií Olšanských 
hřbitovů, následně nás vycházka zavede ke 
klasicistním náhrobkům od Václava Prachnera 
nebo Františka Xavera Lederera, dále ke zná
mé Lannově hrobce a k dalším náhrobkům vý
znamných osobností té doby. POZOR! – omeze
ný počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 u kostela sv. Rocha na Olšanském ná
městí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Adéla Klinerová 

PROCHÁZKA STARÝM PROSEKEM 
S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. VÁCLAVA. 
Vycházka připomene lokalitu Proseka, který je 
dnes součástí Prahy 9 i zdejší nejstarší památku, 

původně románskou baziliku, kostel sv. Václava. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela 
sv. Václava na Proseku. Cena 100/70 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

5. 9. / po
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Prohlídka 
zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 
u pamětní desky C. Merhouta na začátku 
Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, 
Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

KOLONIE SEDMIDOMKY, POD BOHDALCEM 
A NA SLATINÁCH. Pojďte s námi objevit 
jednu z posledních dochovaných dělnických 
kolonií, která se dříve nacházela na periferii 
Prahy. Ukážeme si také, kde se natáčela slav
ná Obecná škola a objevíme spolu tento dnes 
trochu zapomenutý kout Prahy. Začátek akce 
v 16:00 na stanici autobusu č. 101, 135, 136, 213 
„Bohdalec“ (ve směru od Slavie). Cena 100/70 Kč 
(%). Marie Hátleová

6. 9. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Novinka! 
Pokračování cyklu další samostatnou částí s je
dinečnou příležitostí návštěvy prostor bývalé
ho kina U Hradeb. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby 
si s sebou vzali své občanské průkazy. Začátek 
akce v 16:00 na zastávce tramvaje č. 12, 20, 
22 „Malostranské náměstí“ (ve směru k metru 
Malostranská). Cena 100/70 Kč. Milada Racková 

PO STOPÁCH ARCHITEKTA: ANTONÍN WIEHL. 
Před 170 lety se narodil významný stavitel české 
novorenesance, památkář i mecenáš A. Wiehl. 
Přiblížíme si jeho životní dráhu, význam pro 
českou architekturu a zastavíme se u několika 
jeho pražských realizací – Smetanovým muze
em, domy v ulicích Divadelní, Karolíny Světlé, 
Jilské nebo si připomeneme jeho spoluautorství 
u Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici. 
Vycházku ukončíme u vlastního Wiehlova domu 
na Václavském náměstí. Začátek akce v 16:30 
na zastávce tramvaje č. 17, 18 „Karlovy lázně“. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
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7. 9. / st
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Komentovaná 
prohlídka objektu. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 25 osob. Doporučujeme 
využít předprodej vycházek. Začátek akce 
v 17:00 před vstupem do Jeruzalémské syna
gogy v Jeruzalémské ulici, Nové Město. Cena 
100/70 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do 
objektu 30 Kč. Mgr. Pavel Veselý 

CÍSAŘ KAREL IV. 1316–2016. Komentovaná 
prohlídka českobavorské zemské výstavy, po
řádané u příležitosti 700. výročí narození Karla 
IV. Na zájemce čeká mimořádný výběr umělec
kých děl Karlovy doby, který představí tohoto 
vladaře jako výjimečnou osobnost evropských 
politických a kulturních dějin. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
před vchodem do Valdštejnské jízdárny (nejbližší 
stanice metra A „Malostranská“). Jednotná ce
na za vstup a výklad lektora 240 Kč. Monika 
Sybolová

8. 9. / čt
JAN KOTĚRA: ZAKLADATEL ČESKÉ MODERNÍ 
ARCHITEKTURY – PŘEDNÁŠKA. V letošním ro
ce uplyne 145 let od narození jednoho z nej
větších českých architektů. Připomeneme si je
ho nejvýznamnější stavby – třeba Mozarteum, 
Trmalovu a Suchardovu vilu, ale i některé jeho 
mimopražské realizace. POZOR! – omezená ka
pacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 
v sále PIS – PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, 
v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková

9. 9. / pá
ZA HISTORIÍ HOSTIVAŘE. Vycházka zájemce 
provede po památkové zóně Staré Hostivaře, 
kde si ukážeme Švehlův statek s mlýnem, nebo 
Toulcův dvůr. Nezapomeneme ani na hostivařský 
hřbitov a původně románský kostelík Stětí sv. 
Jana Křtitele. Začátek akce v 16:00 na stanici 
autobusu č. 177, 181 „Hostivařské náměstí“. Cena 
100/70 Kč (%). Marie Hátleová

10. 9. / so
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

VYŠEHRADEM 19. STOLETÍ. Vycházka je vě
nována úpravám areálu Vyšehradu v průběhu 
dlouhého 19. století. Seznámíme se se staveb
ní činností iniciovanou vyšehradskou kapitu
lou a s doplňováním areálu sochařskými díly. 
Povíme si o recepci Vyšehradu v literární tvor
bě P. Biliánové, J. Vrchlického nebo J. Zeyera. 
Součástí vycházky bude návštěva kostela 
sv. Petra a Pavla, jenž byl v závěru století pře
stavován arch. J. Mockerem a získal také novou 
výzdobu. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brá
ny (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá
no vstupné do baziliky 50/30 Kč. Mgr. Adéla 
Klinerová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka ve španělském jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Bc. Markéta Nedvědová

11. 9. / ne
OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM 
MUŽŮM. Akce pro děti. Více informací nalez
nete na konci programu!

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

VELKÁ A MALÁ AMERIKA, MEXIKO, KANADA 
ANEB LOMY MOŘINA. Na vycházce se pro
jdeme okolo bývalých vápencových lomů, které 
přitahovaly trampy i přírodovědce a staly se ro
mantickou kulisou pro celou řadu filmů. Začátek 
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akce ve 14:45 na zastávce „Mořina – odbočka 
lom“ po příjezdu autobusu č. 311 ( jede od stanice 
metra B „Depo Zličín“ ve 13:50). Návrat vlakem. 
Pěší trasa cca 7,5 km. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

13. 9. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Opakování 
vycházky z 6. 9. 2016. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, 
aby si s sebou vzali své občanské průkazy. 
Začátek akce v 16:00 na zastávce tramvaje 
č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru 
k metru Malostranská). Cena 100/70 Kč. Milada 
Racková 

14. 9. / st
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. 
Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 20 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vychá-
zek! Začátek akce v 16:15 u pamětní desky C. 
Merhouta na začátku Vlašské ulice ve smě
ru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

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. 
Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršo
vaná kronika. POZOR! – omezený počet účast
níků na 40 osob. Doporučujeme využít předpro
deje vycházek. Začátek akce ve 20:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

15. 9. / čt
JAK ŽIL A JAK ZEMŘEL JAN MASARYK? – 
PŘEDNÁŠKA. Před 130 lety se na Královských 
Vinohradech narodil manželskému páru 
Masarykových syn Jan. Jeho jméno se poz
ději stalo jedním z nejdiskutovanějších v české 
historii. Připomeneme si osobnost muže, jehož 
život byl poznamenán jak mnoha rodinnými 
vazbami, tak i osudovými událostmi 20. století. 
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

17. 9. / so
KOSTEL SV. HAVLA. Původně románský farní 
kostel v Havelském Městě, později barokně pře
stavený, je dnes místem posledního odpočinku 
význačného umělce Karla Škréty. Komentovaná 
prohlídka kostela. Začátek akce ve 14:00 před 
vchodem do kostela z Havelské ulice (Praha 1, 
Staré Město). Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
srazu bude vybíráno jednotné vstupné do kos
tela 40 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

STARÉ BOHNICE. Tato část Prahy 8 si dodnes 
uchovává venkovský půvab a nabízí pestrou vše
hochuť – procházku částí Psychiatrické nemocnice,  
starou náves s kostelem sv. Petra a Pavla, v já
dru románského nebo perlu selského baroka, 
statek Vraných. Během vycházky zajdeme také 
do areálu terapeutické ústavní farmy a nakonec 
k ústavnímu hřbitovu, známému tajemnou atmo
sférou, v jehož sousedství se nachází populární 
hřbitov domácích mazlíčků. Začátek akce ve 
14:00 na zastávce autobusu č. 177, 200 „Odra“ 
(ve směru od stanice metra C „Kobylisy“). Cena 
100/70 Kč (%). Eva Sokolová 

18. 9. / ne
KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM 
VÁCLAVEM. Na vycházce se vypravíme do 
Kunratického lesa k místu, kde stával Nový 
hrad, postavený králem Václavem IV. a povíme 
si něco o jeho historii. Začátek akce ve 14:00 
u výstupu z metra C „Roztyly“ (směr Kunratický 
les). Pěší trasa cca 5 km. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM 
HRADEM. Komentovaná prohlídka pa
lácových zahrad pod Pražským hradem. 
Na vycházce projdeme zahradami paláců 
Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského 
a Fürstenberského. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
před vstupem do Palácových zahrad (z uli
ce Valdštejnské 12–14). Cena 100/70 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno vstupné do zahrad 
70/55 Kč. Milada Racková
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VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná 
i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehradského 
areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší 
barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umís
těny některé originály soch z Karlova mostu. 
Připomeneme si také nejznámější legendy i zá
hadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14:00 
u Táborské brány. Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno vstupné do kasemat 60/30 Kč. 
Bc. Monika Koblihová

19. 9. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Opakování 
vycházky z 6. 9. 2016. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby 
si s sebou vzali své občanské průkazy. Začátek 
akce v 16:00 na zastávce tramvaje č. 12, 20, 
22 „Malostranské náměstí“ (ve směru k metru 
Malostranská). Cena 100/70 Kč. Milada Racková 

20. 9. / út
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Komentovaná 
prohlídka objektu. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 25 osob. Doporučujeme 
využít předprodej vycházek. Začátek akce 
v 17:00 před vstupem do Jeruzalémské syna
gogy v Jeruzalémské ulici, Nové Město. Cena 
100/70 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do 
objektu 30 Kč. Mgr. Pavel Veselý

21. 9. / st
JAK ŽIL A JAK ZEMŘEL JAN MASARYK? – 
PŘEDNÁŠKA. Opakování přednášky z 15. 9. 
2016. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá
zek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

DUCHOVNÍ ODKAZ KARLA IV. A ARNOŠTA 
Z PARDUBIC S NÁVŠTĚVOU KOSTELÍKA SV. 
BARTOLOMĚJE. Gotické fresky biskupů včetně 
Arnošta z Pardubic zdobí stěny kněžiště kos
tela v Kyjích, kde si po menší procházce po
víme o zakladatelském a duchovním odkazu 
Karla IV., jehož myšlenky na novoaugustinián
ském základě ovlivňoval a realizoval vzdělaný 
arcibiskup Arnošt z Pardubic, rytíř, diplomat, 
stavebník, myslitel a kancléř Karlovy univerzi

ty. Začátek akce v 15:30 na nádraží Kyje (vlak 
odjíždí z Masarykova nádraží v 15:09). Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

22. 9. / čt
PO STOPÁCH ARCHITEKTA: JOSEF FANTA. 
Před 160 lety se narodil významný architekt 
české novorenesance a secese i autor řady 
rekonstrukcí historických staveb Josef Fanta. Při 
procházce pražským centrem za jeho díly se 
zastavíme u domu U Vejvodů, Hlávkových do
mů, spolkového domu Hlahol a dojdeme až 
k Hlávkovým kolejím na Novém Městě. Začátek 
akce v 16:30 před domem U Vejvodů v Jilské ulici 
č. 4, Staré Město. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. 
Jarmila Škochová

23. 9. / pá
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY II. Obec Hor vinič
ných patřila v minulosti mezi drobná pražská 
předměstí. Během několika desetiletí se však 
změnila k nepoznání. Pokračování srpnové 
procházky jednou z nejzajímavějších pražských 
čtvrtí s připomenutím historie a života význam
ných osobností. Začátek akce v 16:00 před kos
telem Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava 
Nováková

24. 9. / so
HISTORIE TÝNSKÉHO CHRÁMU S POVÍDÁNÍM 
O T. DE BRAHE. Komentovaná prohlídka nejvý
znamnějšího staroměstského chrámu s krátkou 
přednáškou o slavném dánském astronomovi 
T. de Brahe, který zde nalezl poslední místo 
odpočinku. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do kostela ze Staroměstského náměstí. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek 
na kostel 40 Kč. spisovatel Richard Händl 

OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. 
Vydejte se s námi poznávat malostranské pa
láce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. 
Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti 
těchto budov a postupně si představíme vel
vyslanectví Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska, Francie, nebo Spojených stá
tů amerických. Začátek akce v 15:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/ 70 Kč (%). Marcela Smrčinová
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Z NÁMĚSTÍ KINSKÝCH KE KOSTELU 
SV. MICHALA. Komentovaná prohlídka zahra
dy, kterou jako anglický park vybudoval v letech 
1827–1831 Rudolf Kinský. V rámci vycházky navští
víme také unikátní dřevěný kostelík sv. Michala, 
původem z Podkarpatské Rusi. Začátek ak
ce ve 14:00 u hlavního vstupu do zahrady 
Kinských z náměstí Kinských. Cena 100/70 Kč 
(%). Alexandra Škrlandová

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

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

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlav
ního foyer. Ve 12:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:00, 
11:30, 12:00, 13:00, 13:30 ve slavnostním vestibu
lu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH I. 
Na vycházce si prohlédneme viniční usedlos
ti Fišerka a Špitálka, podíváme se, kde si ne
chal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou 
Baarovou i kam vedla první trolejbusová linka 
v Praze. Začátek akce ve 14:00 na zastávce 
autobusu č. 131 „U Matěje“ ( jede od stanice 
metra A „Bořislavka“). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU. Zákampí, 
campus, pán z Kampu – podle čeho se nazý
vá nejstarší pražský ostrov? Povídání o historii 
i známých obyvatelích tohoto romantického mís
ta. Začátek akce ve 14:00 před Malostranskou 
mosteckou věží (ze směru ulice Mostecká, Praha 
1, Malá Strana). Cena 100/70 Kč (%). Alena 
Plíšková

27. 9. / út
PO STOPÁCH ANTONÍNA DVOŘÁKA 
V PRAZE. Hudba a město Praha k sobě neod
dělitelně patří. Vždyť v Praze působilo mnoho 
hudebních velikánů, mezi něž se řadí na prvním 
místě Antonín Dvořák. Vydejte se s námi do míst, 
která zůstanou již navždy spojena s osobností 
tohoto skladatele. Začátek akce v 16:30 u kostela 
sv. Štěpána na Novém Městě pražském. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

29. 9. / čt
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: 
Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ. Během vy
cházky půjdeme tentokrát objevovat zákoutí 
z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále 
na Těšnov. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej 
vycházek. Začátek akce v 16:30 v Hybernské ulici 
č. 7 před Lidovým domem. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská 

30. 9. / pá
HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce 
Havlíčkovými sady si povíme, jak vypadalo 
území Královských Vinohrad v dávné histo
rii a čím Karel IV. podnítil mohutný rozmach 
vinohradů. Prohlédneme si drobné stavby 
v parku – Grottu, Pavilon s historickým ku
želníkem i Viniční altán. Procházku zakončíme 
ve vinném sklípku, kde můžete ochutnat víno 
z Viničních Hor. Začátek akce v 17:00 u hlavní 

Kostel sv. Michala
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brány (z Rybalkovy ulice). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V ZÁŘÍ 2016

11. 9. / ne
OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM 
MUŽŮM. Vydejte se s námi poznávat znamení 
Starého Města pražského! Ukážeme si domy, 
které se honosí znameními veselými i tajemný
mi. Poznáme, jak rozmanitý je svět domovních 
znamení, a že v něm nenajdeme pouze zá
stupce z říše zvířat. Neopomene ani na legen
dy, které se váží k jednotlivým místům. Vhodné 
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé 
osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 
2×30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 u Prašné brány 
(ze strany Celetné ulice). Cena 100/70 Kč (%). 
(průvodci PIS – PCT)

25. 9. / 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 ve 14:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. (průvodci PIS – PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 
50 účastníků ve skupině (neníli uvedeno jinak 
nebo neurčíli 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 online 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 eshopu 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
Předprodej na měsíc září bude zahájen ve čtvr-
tek 25. srpna 2016 v 9:03 v eshopu a v turistic
kých informačních centrech PIS  PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na měsíc říjen bude zahájen 
v pondělí 26. září 2016.
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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

RADNICE DOKOŘÁN 2016
PIS – PCT ve spolupráci s MHMP, MČ Praha 
1, firmou Hainz a PVK Vás zve na 2. ročník 
oslav výročí založení Staroměstské radnice. 
Přijďte o víkendu 16.–18. září a prohlédněte si 
historický komplex jako nikdy předtím!
Poprvé v historii si budete moci prohlédnout 
všech 14 domů někdejšího radničního areálu 
– Staroměstskou radnici projdete od věže po 
Kafkovo náměstí, ze sklepa až na půdu. Zavítáte 
do reprezentačních sálů radnice i jejího podzemí 
a věže, zcela výjimečně si prohlédnete i svateb
ní síně a budete moci sestoupit do kanalizace 
pod radnicí. Netradiční součástí prohlídky bude 

i dům U Minuty nebo běžně nepřístupné rad
niční domy na Malém náměstí a jejich podzemí. 
Nejbystřejším návštěvníkům se otevře mimořádně 
i mechanismus orloje!
Prohlídky doplní hudební vystoupení (varhanní 
či středověká hudba, fanfáry z oken radnice), 
divadlo (středověký soud, radniční krčma a tem
ná věznice), smilebox (foto na počkání), známé 
osobnosti, ukázka svatebního obřadu, prezen
tace svatebního salónu a zajímavé informace 
ze zákulisí pořádání svateb. Nebude chybět ani 
kvíz o ceny.
Program bude patřit i dětem. Zažijí volbu 
cechmistrů, v domě U Minuty si vyrobí sgrafito 
a získají výuční list s vlastnoruční pečetí. Budou 
sbírat pražské groše, které pak smění za zboží 
z nabídky na výročním trhu.
Akce se koná pod záštitou primátorky Prahy 
Adriany Krnáčové a starosty Prahy 1 Oldřicha 
Lomeckého. Vstup ZDARMA. Více informací na 
www.staromestskaradnicepraha.cz.

Škola již začala, ale o víkendech a o svátcích 
se stále můžete svézt vlakem Cyklohráček, který 
i v měsíci září nabízí nespočet zajímavých výletů. 
Po cestě si můžete ve vlaku zahrát různé hry 
a pak vyrazit třeba na zříceninu hradu Okoř, 
nebo dojet až do Slaného hledat poklad a vy
užít různé slevové kupóny do akvaparku či do 
cukrárny.
V neděli 4. září 2016 na vás bude po ranním 
příjezdu Cyklohráčku na nádraží do Slaného 
čekat průvodkyně v secesním kostýmu, se kte
rou budete moci vyrazit na organizovanou 
procházku Wilsonovou ulicí. Pokud vás zajímá 
historie železnice, pojeďte s námi 24. září 2016, 
kdy je odpolední jízda z Prahy prodloužena až 
do Zlonic, kde se nachází Železniční muzeum 
Zlonice. 
O víkendu 24. až 25. září 2016 se ve Slaném 
konají městské slavnosti s tradičním Rožněním 
uherského býka a také Mistrovství ČR v boulde
ringu. Na státní svátek ve středu 28. září 2016 si 
s námi můžete udělat výlet do zastávky Kováry 
či Zákolany zast. a vyrazit na Svatováclavské 
slavnosti na přemyslovské hradiště Budeč.
Více informací a tipů na výlety najdete na  
www.cyklohracek.cz
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