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Milí čtenáři, 

pokud máte za sebou zahřívací 
kolo návštěv festivalů, výstav, 
koncertů a divadel, můžete se 

směle vrhnout na další porci kultury. Jestliže na 
vás vše ještě čeká, dovolím si doporučit některé 
lahůdky pro snadnější volbu. 
Milovníkům vážné hudby začíná hned několik 
hudebních cyklů a festivalů. Baroko a ještě jed-
nou baroko… Soubory Collegium Marianum 
a Collegium 1704 připravili  pro své podzimní 
cykly opět kvalitní dramaturgii. Pokud byste chtěli 
vyjet za hudbou i mimo hlavní město, nabízí se 
festival Bachův varhanní podzim, jehož koncerty 
se odehrají na zajímavých místech v osmi krajích.
Příznivcům fotografického umění bych ráda do-
poručila výstavu amerického fotografa Sama Sha-
wa, který je autorem proslulé fotografie Marilyn 
Monroe z filmu Slaměný vdovec. Tento unikátní 
snímek a mnoho dalších si budete moci prohléd-
nout v Domě fotografie od 11. října.
1. a 2. října se koná Den architektury, během 
kterého bude možno navštívit jinak nepřístupné 
stavby, interiéry, shlédnout filmy o architektuře, 
absolvovat přednášky, cyklovyjížďky… 
Přeji vám příjemné a neotřelé zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  ABSURDITU MĚL V KRVI (80 let)

Václav Havel, filozof, spisovatel, dramatik, disident, prezi-
dent, jeden z nejvýznamnějších Čechů 20. století, se narodil 
před 80 lety 5. října 1936. Sám jeho životní příběh je v pod-
statě neuvěřitelný.

Vnuk československého diplomata Huga Vavrečky a Vácslava Hav-
la, stavitele Lucerny, vyrůstal ve známé intelektuálské a podni-
katelské rodině, která mu dala dobré základy pro jeho budoucí 
působení státníka a politika. V mládí poznal jak život v pohodlí, 
tak později i mezi obyčejnými lidmi. Po válce navštěvoval sice 
elitní gymnázium v Poděbradech (společně s Milošem Forma-
nem), ale pro svůj buržoazní původ měl potíže s dalším vyšším 

vzděláváním. Vyučil se tedy chemickým laborantem a dál studoval 
večerně Střední všeobecně vzdělávací školu pro pracující, kde 
roku 1954 složil maturitu. Dálkově pak vystudoval DAMU, kterou 
absolvoval v roce 1966. Již ve svých 20 letech se začal projevovat 
jako aktivní kritik cenzury a komunistického zřízení vůbec. Psal 
divadelní hry, eseje, pracoval jako jevištní technik v Divadle ABC 
a Divadle Na Zábradlí, které roku 1963 uvedlo jeho hru Zahradní 
slavnost. Tam poté působil jako dramaturg. V roce 1964 se po 
osmileté známosti oženil s Olgou Šplíchalovou, jeho druhou že-
nou se stala herečka Dagmar Veškrnová. Po potlačení Pražského 
jara se stal nepohodlným a ztratil možnost publikovat. Za své 
postoje a aktivity disidenta byl v 70. a 80. letech vězněn, jako 
autor a spisovatel se stal mezinárodně uznávaným a revoluční 
dění v roce 1989 ho vyneslo až na post prezidenta Československé 
a poté České republiky. Za uměleckou tvorbu, občanské postoje 
a celoživotní snahu o demokracii byl mnohokrát oceněn a v roce 
2012 byl schválen zákon o zásluhách Václava Havla. Několik dní 
před jeho úmrtím (18. 12. 2011) mu požehnal tibetský dalajláma. 

Alice Braborcová

  VÍCE NOVINÁŘ NEŽ POLITIK (195 let)

Karel Havlíček Borovský (31. 10. 1821 – 29. 7. 1856) byl čes-
ký spisovatel, satirik, politik i zakladatel české žurnalistiky. 
Narodil se ve vesničce Borová u Přibyslavi – odtud také jeho 
pozdější přídomek Borovský. 

Byl redaktorem Pražských novin (1846), které podléhaly cenzu-
ře. Začal proto vydávat vlastní list Národní noviny (1848), kde 
čtenáři doslova hltali jeho slovo, epigram i satiru, mající větší 
úspěch než projevy politiků. Díky tomu měl velký vliv na veřejné 
mínění. Když posléze mocnářství začalo obnovovat absolutis-
tickou vládu, většina českých liberálních politiků zanechala své 
činnosti, ale Havlíček se odmítal vzdát publikování. Azyl mu po-
skytla Kutná Hora a tiskař František Procházka, který se jako je-
den z mála tiskařů nebál tvorbu nepohodlného Havlíčka vydávat.  

Roku 1850 tak vyšlo první číslo Slovana. Přestože se Havlíček 
bravurně pohyboval na hraně zákona, vláda dokázala nově 
přijatým zákonem „na míru“ vydávání Slovana zastavit (i dnešní 
naše vlády to umí). Se souhlasem samotného císaře Františka 
Josefa I. bylo rozhodnuto o jeho deportaci do tyrolského Brixenu 
(1851–1855). Ale i zde se snažil studovat, překládat, tvořit a 
psát satirické skladby. Po návratu ho čekalo odmítavé chování 
známých. Pouze Palacký, Němcová a hrstka dalších se k němu 
veřejně hlásili. To mu ale již lékaři diagnostikovali pokročilé 
stadium tuberkulózy. Karel Havlíček zemřel velmi mlád v pět-
atřiceti letech a pohřben byl v Praze na Olšanských hřbitovech.

Marie Kulinkovská

4   václav havel, karel havlíček borovský
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  POKŘTĚNÝ V ZADARU (155 let)

Český architekt Rudolf Kříženecký přišel na svět 28. října 
1861 v dalmatském Zadaru a byl pokřtěn jako Rodolfo 
Adolfo Norberto Kříženecký. Narodil se česko-jugoslávským 
rodičům a jeho bratr Jan je považován za zakladatele české 
kinematografie.

Rodina Kříženeckých se po několika letech od jeho narození vrá-
tila do Prahy, a tak mohl Rudolf studovat již v Čechách. Nejprve 
c. k. vyšší českou reálnou školu a poté stavitelství na Císařské 
a  královské české vysoké technické škole. Po dvou státních 
zkouškách obdržel stipendium a podnikl studijní cestu do Itálie.  

Ve své další práci byl ovlivněn hlavně českou novorenesancí a její 
vůdčí osobností architektem Antonínem Wiehlem. Pracoval jako 
architekt v několika projekčních kancelářích a také v ateliéru 
Josefa Schulze, kde se podílel na projektu budovy Národního 
muzea v Praze. Působil jako profesor pro obor stavby budov ke 
zvláštním účelům a starověké architektoniky. Vykonával též funkci 
děkana Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství a v le-
tech 1925–1926 byl zvolen rektorem ČVUT. Svými stavbami se 
zasloužil o pozvednutí východočeské Přelouče, kde podle jeho 
projektů vyrostla Občanská záložna, Divišova vila a evangelický 
kostel. V Praze navrhl mj. Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, 
úpravu Rudolfina pro potřeby Poslanecké sněmovny, rekonstrukci 
letohrádku Amerika (dnes Muzeum A. Dvořáka) nebo Schierův 
dům v Pařížské ulici (spoluautor Otakar Materna). Přednášel také 
na Akademii výtvarných umění v Praze a byl členem Komise pro 
soupis památek Prahy, a tím se podílel i na prvním systému pa-
mátkové péče v Čechách. Zemřel 12. března 1939 v Praze.

Alice Braborcová

  ZE SMÍCHOVA DO ORIENTU A ZPĚT 
(165 let)

Smíchovský rodák, spisovatel a cestovatel František Kle-
ment, známý také pod pseudonymem Quido Mansvet, se 
narodil 9. října 1851 v rodině pražského zedníka. 

Krátce po dokončení střední školy vstoupil do služeb arcivévody 
Ludvíka Salvátora Toskánského, který byl nejen uznávaným věd-
cem, etnografem a spisovatelem, ale také jedním z nejzcestova-

lejších lidí své doby. Po jeho boku se František Klement plavil do 
mnoha zemí Evropy, severní Afriky a Orientu. Po svém návratu 
do Prahy zúročil své zkušenosti a pozorovací talent při psaní ces-
topisných knih, ve 
kterých se věnoval 
především na-
vštíveným zemím 
Orientu. Na rozdíl 
od svých vrstevní-
ků nebyl zasažen 
tzv. literárním 
exotismem, jeho 
díla Z Jaffy do Je-
ruzaléma (1894), 
Palestina (1895) a 
Z ovzduší harémů 
a pouští (1909) tak 
mají dodnes vypo-
vídací hodnotu. 
Kromě cestopisů 
psal také fejetony pro časopis Květy a romány s námětem života 
ve starověkém Římě – Messalina (1903) a Dva obrazy ze života 
starořímského (1905). Zemřel v roce 1933 v Innsbrucku.

Jana Stránská

www.kampocesku.cz rudolf kříženecký, františek klement  5
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ŘÍJEN 1781 (235 let)
V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí 
otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou čítárnu 
časopisů a půjčovnu knih v Praze. Byl to významný 
krok pro rozvoj vzdělanosti nejširších vrstev obyvatel. 
Denní poplatek činil jeden krejcar, předplatné na půl roku 
stálo dva zlaté. Půjčovala se beletrie, ale i denní tisk.

2. 10. 1861 (155 let)
V Praze byly potvrzeny stanovy pěveckého spolku Hlahol, 
jehož zakladatelem je pražský zpěvák a sládek Jan Ludevít 
(Ludvík) Lukes, který ze svého soukromého sboru vytvořil ve-
řejný spolek, který poprvé vystoupil na pohřbu básníka Václava 
Hanky v lednu 1861. Měl celkem 120 členů – mužů.

3. 10. 1126 (890 let) 
Jeden z největších českých vzdělanců raného středověku 
Jindřich Zdík (asi 1083–1150) byl ve Wormsu vysvěcen 
olomouckým biskupem. Prosazoval reformu majetku 
a organizace církve na Moravě a snažil se o nezávislost 
církve na světské moci. Usiloval též o celibát pro kněze. 

3. 10. 1876 (140 let)
Narodil se Karel Fučík, operní pěvec a otec novináře 
Julia Fučíka. Vyučený soustružník vedle svého zaměstnání 
vystupoval v ochotnických představeních a v roce 1902 se 
rozhodl věnovat pouze divadlu. Účinkoval v operách a ope-
retách ve smíchovských divadlech a v Městském divadle 
v Plzni. Zemřel 22. listopadu 1951.

7. 10. 1886 (130 let) 
Narodil se Josef Palivec, diplomat, básník, esejista 
a překladatel. Druhý manžel Heleny Čapkové, sestry bratří 
Čapků, byl účastníkem protinacistického odboje, po roce 
1948 byl vězněn komunistickým režimem. Rytíř Řádu čest-
né legie, in memoriam mu byl udělen Řád T. G. Masaryka. 
Zemřel 30. ledna 1975.

 z KALENDÁRIUM

1526
(490 let)

Ferdinand I. 
Habsburský
23. 10. 1526

zvolen českým 
králem

1576
(440 let)

Rudolf II.
12. 10. 1576

vyhlášen římským 
císařem 

1861
(155 let)

Alois Mrštík
* 14. 10. 1861
† 24. 2. 1925

český spisovatel, 
prozaik a dramatik

  AUTOR NE VŽDY LIBOZVUČNÝCH VERŠŮ 
(115 let)

Básník František Halas (3. 10. 1901 – 27. 10. 1949) se stal 
vzorem pro mnoho dalších umělců, přestože jeho tvorba byla 
komplikovaná. Zrcadlí se v ní chaotičnost světa zmítaného 
po první světové válce prudkými společenskými otřesy. Ha-
lase navíc silně ovlivnila smrt matky, která zemřela, když 
mu bylo 8 let. Motiv smrti se poté stal jedním z klíčových 
v jeho díle. 

Narodil se v Brně do rodiny dělnického funkcionáře, často vězně-
ného. Vyučil se knihkupcem a horlivou četbou si vynahrazoval chy-
bějící vzdělání. Otec ho také přivedl mezi levicovou mládež, která 
ho natolik ovlivnila, že se stal členem KSČ ihned po jejím založení 
v roce 1921. Za okupace byl členem revolučního výboru spisova-

telů. Jeho první verše vyšly v časopise Sršatec a šlo o politickou 
satiru soustředěnou především proti fašismu. Inspiraci získal také 
osobní účastí ve španělské občanské válce. Za Protektorátu Čechy 
a Morava přispíval do ilegálně vydávaného Rudého práva. Po válce 
pracoval jako přednosta odboru na ministerstvu financí. Byl také 
členem prvního Národního shromáždění a předsedou Syndikátu 
českých spisovatelů. Mezi jeho básnické sbírky patří například 
Naše paní Božena Němcová, Torzo naděje, Dokořán, Kohout plaší 
smrt a mnoho dalších. Překládal z polštiny a srbochorvatštiny. 
Zemřel ve věku 48 let na selhání srdce a pohřben byl v Kunštátě. 
Dnes je vnímán především jako výrazný představitel české poezie 
30. a 40. let 20. století.

-mirea-
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13. 10. 1781 (235 let)
Císař Josef II. vydává tzv. toleranční patent, který 
umožnil existenci dalších nekatolických vyznání. Důvodem 
byla snaha vyjít vstříc osvíceneckému evropskému trendu 
a v neposlední řadě zabránit emigraci bohatých a schop-
ných protestantských rodin. Patent byl prvním krokem 
k nastolení náboženské svobody.

15. 10. 1886 (130 let)
V Praze se narodil český grafik a malíř Vratislav Hugo 
Brunner. Významně ovlivnil vývoj české knižní grafiky, 
byl autorem hraček, divadelních scénografií, ilustrátor 
a karikaturista. V roce 1908 spoluzakládal Artěl, jedno 
z nejvýznamnějších sdružení českého užitého umění a de-
signu první poloviny 20. století.

16. 10. 1941 (75 let)
V Praze se narodil český dokumentární fotograf Oldřich 
Škácha. Je především znám jako osobní fotograf Václava 
Havla, fotil i další osobnosti z oblasti politiky a kultury. 
Byl fotoreportérem v různých nakladatelstvích a  insti-
tucích, v 60. letech se zabýval i focením aktů. Zemřel 
29. března 2014.

18. 10. 1896 (120 let)
V Praze se konalo první filmové představení v salonu hote-
lu U Černého koně Na Příkopě. Byly promítány tzv. Edisonovy 
živé obrazy – Korunovace ruského cara Mikuláše II., Pradleny 
pařížské, Tanečnice, Na plovárně, Před pařížskou Operou 
a Rychlovlak. Projekce trvala celkem 20 minut.

26. 10. 1901 (115 let)
V Idriji, dnešním Slovinsku, se narodil architekt Vladimír 
Karfík. Byl žákem Jana Kotěry i Le Corbusiera, pracoval u F. L. 
Wrighta v USA. Byl jeden z hlavních tvůrců Baťova Zlína, pů-
sobil na Slovensku a Maltě. Jeho stavby vynikají vytříbeným 
konstrukčním řešením. Zemřel v Brně 6. června 1996.

1861
(155 let)

Joža Uprka 
* 25. 10. 1861
† 12. 1. 1940

český malíř a grafik 

1871
(145 let)

Ota Bubeníček 
* 31. 10. 1871
† 10. 9. 1962
český malíř 

a loutkoherec 

1911
(105 let)

Karel Vlach
* 8. 10. 1911
† 26. 2. 1986
český dirigent 

a kapelník 
swingového orchestru

  JÁ S PÍSNIČKOU JDU JAKO PTÁČEK... 
(110 let)

Ladislav Pešek (4. 10. 1906 – 13. 7. 1986), vlastním jménem 
Ladislav Pech, český herec po meči i po přeslici, dokázal roz-
dávat víc, než byl sám ochoten přijmout. Rodiče Ema a Ladi-
slav Pechovi byli herci. Stejně tak jeho sestra Marie Waltrová 
nebo babička Marie Pešková, za svobodna Thámová. 

V rodině se tradovalo, že zakladatelem jejich herecké dynastie byl 
Václav Thám. Jisté je, že osudy jeho předků jsou kusem historie 
českého, ale i brněnského divadla. Vystudoval reálné gymnázium, 
poté Konzervatoř Brno a ještě za studií (1926) získal angažmá 

v brněnském Národním divadle. Tehdy také přijal matčino jméno 
za umělecký pseudonym. Během tří sezon v Brně nastudoval 
na 40 rolí, nejvýraznější byl Roy Lane v revue Georga Dunninga 
a Philippa Abbota Broadway (1928). Na pozvání Karla Huga Hilara 
hostoval (1928 a 1929) v Národním divadle v Praze, kde od násle-
dující sezony také získal stálé angažmá. Za 48 let tu ztvárnil 320 
rolí, nikdy neodešel – až na zasloužený odpočinek v roce 1976. 
Díky osmdesáti rolím také významně zasáhl do vývoje našeho 
filmu, stejně jako rozhlasu nebo československé televize, kde 
působil prakticky od doby jejího vzniku (1953). Své soukromí 
si dobře střežil, nějaký čas žil s Jiřinou Štěpničkovou, prošel si 
peklem prvního manželství, znovu se oženil a měl dceru Zuzanu. 
Zemřel v nedožitých osmdesáti letech a pochován je na Vyšehrad-
ském hřbitově v Praze.

Alois Rula

Ladislav Pešek v době brněnského angažmá

www.kampocesku.cz ladislav pešek, kalendárium  7
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 MILAN KŇAŽKO: JSEM DEBUTANT

V zrzavé paruce a pejzech stojí sám na jevišti, bezmála dvě 
hodiny. Perfektní češtinou se baví s lidmi. Jako herec Jon, 
jehož postavou na jevišti je Žid Shylock ze Shakespearova 
Kupce benátského, se vyjadřuje k novodobému rasismu 
naruby a k politické korektnosti, která nás často nutí pře-
pisovat i dějiny. Sedmdesátiletý herec, který se třináct let 
pohyboval ve vrcholné politice a před dvěma lety kandidoval 
na slovenského prezidenta, tvrdí: „Často musíme čelit tlaku 
konvencí a předsudků. Překonat je můžeme někdy humo-
rem, jindy odvahou.“ 

Téma přehnané politické korektnosti, která nám někdy 
zabraňuje pojmenovat věci pravými jmény, je tématem 
monodramatu, s nímž hostujete v pražském Divadle na 
Jezerce. To téma visí ve vzduchu. Umíte být ve správný 
čas na správném místě? 
Spíš bych řekl, že mě nějaký čas pronásleduje to vědomí, že je už 
správný čas a pak se něco stane. Tohle je, řekl bych, spíš náhoda. 

Náhoda? 
No, možná ne, i když tahle hra byla napsána před dvaceti lety. Teď 
si ji Jan Hrušínský vybral, oslovil mě a je to zrovna aktuální. Ale on 
je Shakespeare i po čtyřech stech letech celý aktuální a nadčasový, 
takže se nedivme, že je taková i dvacetiletá hra kanadského autora 
Marka Leirena Younga, nazvaná Shylock. 

Je podle vás herec spíš tvůrce nebo interpret? 
Myslím, že spolutvůrce. Radost, nadšení nebo bolest interpretuje kaž-
dý jinak. Na to nejsou noty jako na housle. Jistá míra tvůrčí spoluúčasti 
na inscenaci i filmu bývá obvyklá. Je to tak u většiny lidí, jsou to obča-
né, žijí tady a nemohou se ubránit věcem, které jim do života zasahují. 

Extremismus je jedním z témat hry Shylock, při které jste, 
mimochodem, sám bezmála dvě hodiny na jevišti. 
Ano. S malou pauzou. Hra se týká i další podstatné věci, a tou je 
přepisování historie. Mark Twain, jeden z nejoblíbenějších autorů 

své doby, je dnes rasista, neboť použil slovo negr v Huckleberrym 
Finnovi. Shakespeare taky nevěděl, kam se bude vyvíjet společ-
nost, když v Kupci benátském stvořil postavu Shylocka, Žida, který 
chce svou libru masa. Netušil, že bude holocaust. Musíme vnímat, 
že to je umělecké dílo, a neříkat, že je to antisemitismus. Protože 
to skončí pálením knížek a obrazů a to už tu bylo. To je extrém. 

Debatujete s diváky a odříkáváte spousty textu. Máte 
rituál, jak se to množství naučit? 
Ne. Prostě je třeba se to naučit větu po větě a znát význam. Když 
pak vypadne slovo, mohu se zorientovat podle toho, co chci říct, 
a divák to ani nezjistí. 

Ulevilo se vaší rodině, že se už věnujete jen umění? 
Nepochybně ano. Už v roce 2002, kdy jsem odešel z politiky. Před 
dvěma lety žena trnula, že se povedou prezidentské volby nebo 
ty na primátora Bratislavy, kde jsem kandidoval. Z jejího hlediska 
naštěstí to vyšlo tak, jak to vyšlo. Ale pro mě to je, a možná mi ne-
budete věřit, taky úleva. Ale nemohl jsem tuhle šanci nenabídnout. 
Protože jsem vyhrál prezidentské volby v Bratislavě, primátor už byla 
další povinná jízda. Nejsem však kariérní politik. Byl jsem třikrát ve 
vládě, ale funkce byla vždy jen prostředek, nástroj, jak něco udělat. 
Na druhé straně, kdyby to vyšlo, nenatočím filmy jako Zádušní oběť 
nebo Agáva. Nemohl bych dělat divadlo s Milanem Lasicou a to by 
mi scházelo. Nepotřebuju být slavný, ani mít peníze. Tyhle pocity 
jsem nechal za sebou, když mi bylo zhruba pětatřicet. 

Byla to pro vás nová výzva pustit se v sedmdesáti do mo-
nodramatu? 
Ano, nicméně se nebojím nových věcí. Jsem debutant. (směje se) 
Mohl jsem to vzít nebo odmítnout. Přečetl jsem si to a dlouho pře-
mýšlel, je to opravdu hrozně moc textu. A jsem na něj sám. Myslím, 
že už další monodrama vyhledávat nebudu. Je to i fyzicky náročné. 
Zprvu jsem chtěl zkoušet dvakrát denně, ale ukázalo se, že to prostě 
nepůjde. Už jsem dělal spousty těžkých věcí, ale vždy jsme byli 
minimálně dva. Třeba v Picassovi s Vilmou Cibulkovou. To byly taky 
odehrané stovky hodin, ale je rozdíl mít půlku času, a když už si na 
jevišti nedat pauzu, tak aspoň nemluvit. A mít inspiraci od partnera. 
Vést monolog hodinu třicet čistého času je těžká práce. Netušil jsem, 
co mě čeká, že budu debutant. Ale v sedmdesátce je načase začít!

Lucie Jandová

Milan Kňažko jako Žid Shylock 
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  LOUSKÁČEK – VÁNOČNÍ SEN
Rozhovor s Markem Svobodníkem

Nejnovější nastudování klasické baletní pohádky choreo-
grafa Marka Svobodníka, sólisty Baletu Národního divadla 
v Praze a člena souboru Dekkadancers vzniklo ve spolupráci 
s baletní školou FIBS Veroniky Iblové. Představení vychází 
z původního pojetí tohoto baletu, včetně pohádkové výpra-
vy, špičkových tanečních výkonů a autentické účasti malých 
tanečníků. 

Proč jste se rozhodl pro vytvoření nové inscenace Lous-
káček?
Když tahle nabídka ze strany FIBS přišla, nechal jsem si to sakra 

projít hlavou. Víte, ona 
to není legrace, je to 
výzva jak hrom a to 
představení musí být 
prostě dobrý. Na dru-
hou stranu jsem dostal 
možnost spolupraco-
vat vedle žáků FIBS 
také s profesionálními 
tanečníky, takže už 
to začalo být o něco 
snazší, pořád ale máte 
z toho respekt. Nako-
nec jsem na nabídku 
kývnul a  na práci se 
těším. Fúze profesi-
onálních tanečníků 

s dětmi na jevišti má určitě něco do sebe, ale jen v případě, že se 
bavíme o Louskáčkovi. 

Takže vedle dospělých tanečníků bude představení obsa-
zeno i mnoha dětskými rolemi, jak se Vám s dětmi pracuje?
S FIBS spolupracuji už více než tři roky. Letos v létě mimo sezónu 
jsem tam dokonce vedl workshop. Škola má mnoho žáků a kaž-
dým rokem jich je víc a víc. Někdy je to k zbláznění, pletou se vám 
jména a tak… no však si to umíte asi představit. Nicméně všech-
ny děti obsadit nemohu, za to však si budu moci vybírat. Myslím, 
že s Veronikou Iblovou, zakladatelkou a vedoucí pedagožkou FIBS, 
si velmi rozumíme. Vždy mi dobře poradila. Typologii a schopnosti 
svých studentů zná dokonale. Občas to nechápu, jak je to tak 
možné. Každopádně práce s dětmi vyžaduje obrovský nadhled, 
ale také trpělivost. Je to o “hledání cest a klíčů”. A já vím, že tam, 
kde je nemám nebo ztrácím, je naštěstí má Veronika.

V jakém tanečním stylu bude připravovaný Louskáček?
No když odpovím, že bude klasický, je to stejné, jako když se vás 
někdo zeptá, zda bude letos v zimě sněžit. Na rovinu, bez dobré 
klasické taneční techniky, tance na špičkách nevyjímaje, to prostě 

nepůjde. Avšak prioritou tohoto baletu pro mne vždycky byla 
a bude atmosféra víc, než výkony, čímž nechci shazovat laťku, ale 
rozumějte, vánoční atmosféra není jen baletní estráda. V podstatě 
je důležité najít balanc mezi oběma řečenými protipóly. 

Kde čerpáte inspiraci?
Tak v rámci Louskáčka mám za sebou účinkování ve čtyřech in-

scenacích a mimo 
to člověk hodně 
nakouká jinde po 
divadlech nebo 
taky na Youtube – 
to je vůbec hodně 
moderní J. Pak 
zůstávají v paměti 
vzpomínky na to, 
co bylo působivé, 
co nikoliv, co vím, 
že už tehdy by se 
dalo udělat lépe 
nebo jinak a  tak 
dále… a pak také 
samotná hudba. Ta 
inspiruje vlastně 
vždycky úplně nej-

víc. Obrazotvornost při poslechu z hudby zbožňuju. Je to po rodině 
a kapele můj další koníček. 

Bude Váš Louskáček v něčem specifický? 
… to určitě bude. Přinejmenším bude „svobodníkovskej“ . Kdo 
mně trochu zná, nebo alespoň současnou tvorbu DEKKADANCERS, 
může mít relativně jasno. Ale opravdu jen relativně. Předloha 
a zadání je jasné, takže fantazii úplně na špacír si pustím jindy.

Jste jedním z tvůrčích pilířů mladého a úspěšného sou-
boru DEKKADANCERS, budete čerpat i ze svých zkušeností 
v rámci této aktivity?
Do určité míry ano. „Dekkáči“, ač jsou všichni z Národního, jsou 
pankáči. To je taky zkušenost. Panika u mě hrozit rozhodně ne-
bude, …no a pak bych valnou část z nich rád využil. Určitě se 
tam najde dost takových těch roken–rolí, které nejsou důležité, 
ale divák o nich ještě druhý den bude vědět. A pak když Dekka-
dancers, tak humor přece! 

Jak jste se vůbec Vy sám k baletu dostal?
Tak to je hodně dlouhej příběh. Leda, že byste chtěli ještě jeden 
rozhovor .

-red-

Info: Louskáček – vánoční sen, bude uváděn v divadle Hybernia 
v omezeném počtu repríz. Předprodej vstupenek Ticketportal

Marek Svobodník, foto © Pavel Hejný

Marek Svobodník, foto © Anna Rasmussen

www.kampocesku.cz rozhovory  9
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  ZÁVISLOSTI NAVZDORY ANEB STŘÍZLIVÝ 
ZA VÁS NIKDO NEBUDE!

Režisér Dodo Gombár a kolektiv připravili u Švandů novou 
tragikomedii o boji s alkoholem. Příběh inspirovaný sku-
tečnými událostmi, včetně tzv. metanolové aféry, svede 
dohromady opravdu pestrou společnost lidí, kteří se každý 
po svém snaží utéct před démonem alkoholu. Premiéra in-
scenace Závislosti navzdory se odehrála 24. září 2016 ve 
Velkém sále Švandova divadla.

Střízlivý za vás nikdo nebude! To je podtitul nové inscenace Švan-
dova divadla, která v jedné hře spojí osoby závislé, příležitostné 
pijáky i poučené abstinenty. Na jevišti se tak sejdou postavy s růz-
nými příběhy, které se v mnohém podobají. „Je jedno, zda pije 
hospodský, učitel, farář, úřednice nebo filmový režisér. Někdo chce 
utéct před světem, jiný před alkoholem, každý před sebou samým. 
A někdo na té závislosti může pořádně vydělat,“ říká o chystané 
novince režisér a umělecký šéf divadla Dodo Gombár. 

Hlavním hrdinou příběhu o boji se závislostí, která může být nejen 
na alkoholu, je filmový režisér v podání Roberta Jaškówa, herecké 
stálice smíchovského souboru. Režisér Jan chce – i díky vlastní 
zkušenosti s alkoholem – natočit autorský film o závislosti. Během 

příprav potká řadu postav, s nimiž mluví, soucítí s nimi, dohaduje se 
i pere. Některé z nich má ovšem pouze ve vlastní hlavě.
Tématem smíchovské novinky Závislosti navzdory je závislost nejen 
na alkoholu, ale i „drobná“ závislost na práci, na penězích, kariéře, 
na druhém člověku, na pronikání do soukromí druhých či na kaž-
dodenních rituálech. „Snažili jsme se tento jev nastínit z různých úhlů 
a pootáčet téma z různých stran,“ vysvětluje Dodo Gombár a dodává: 
„Nechceme opilost ukazovat, ale spíš na ni nahlížet.“

V České republice je na alkoholu závislých kolem 700 000 lidí. 
Průměrný věk prvního požití alkoholu je 11 let, ale dle statistik 
nejsou výjimkou případy, kdy alkohol požilo již osmileté dítě. 
Protialkoholní léčebny jsou plné. Kde je hranice mezi ještě pří-
pustnou konzumací a kde už závislost začne ničit nejen samot-
ného poživatele, ale i jeho rodinu? Kdy se z drogy, jež slibovala 
uvolnění, radost a větší sebevědomí stane černá propast, z níž se 
málokdo vyhrabe ven?
Tragikomedie o boji s alkoholem na všech frontách. Osoby závislé, 
osoby konzumující, osoby abstinující. Nespočet příběhů, které se 
v mnohém podobají. Z reality do deliria a z deliria do reality – 
těžko už říct, co je horší a kde končí stav slučitelný se životem. 
A vždy se najde někdo, kdo na té závislosti může pořádně vydělat, 
stačí jen trochu přivřít oči. A tak se dál pije „na zdraví“, jen na to 
možná pár lidí „zařve“. 

-red-

Závislosti navzdory, Bohdana Pavlíková, Robert Jašków, Tomáš Červinek

Závislosti navzdory, Andrea Buršová 

Závislosti navzdory, Eva Josefíková a Miroslav Hruška 

Závislosti navzdory

10  redakce zve



 zknižní tipy
  KAŽDÝ DEN JSEM MĚLA PREMIÉRU 
PŘÍBĚH TELEVIZNÍ HLASATELKY
Daniel Růžička, Jarmila Šusterová-
Horčičková

Jak nejlépe uvést tuto knihu vzpomínek? Jednoznačně ji nejlépe 
vystihují slova napsaná Danielem Růžičkou v jejím úvodu: Sedíme 
proti sobě v malé pracovně jejího ďáblického bytu. Na stolku před 
námi je obrovská hromada fotek, nejen rodinných, ale hlavně 

těch, které zachycují její 
profesní život – život 
v  televizi a  s  televizí. 
A v tomto případě nejde 
o  magický přístroj, ale 
o instituci. Co fotka, to 
vzpomínka, historka 
nebo komentář: „Tady 
u toho sportovního 
auťáku jsem s  Frantou 
Šťastným, tady uvá-
dím Pražské jaro, tahle 
fotka je z  mé svatby 
s Jiříkem…,“ říká a od-

polední slunce oknem dopadá na její tvář. Na zdi pak kromě ob-
rázků visí dvě velké fotografie: její portrét a portrét významného 
rozhlasového režiséra Jiřího Horčičky, jejího druhého manžela.
cena: 239 Kč
www.jas.cz 

  SLUNEČNÍ ZNAMENÍ
Linda Goodmanová

Světoznámá astroložka Linda Goodmanová přichází s knihou 
Sluneční znamení. Díky studiu slunečních znamení pomohla 
milionům čtenářů k lásce, úspěchu a štěstí. I vy můžete zjistit, 

co se opravdu děje ve vašem 
životě i v životech vašich 
blízkých.  Oslňte své přátele 
vhledem do tajných zákoutí 
jejich povah. Kniha vydávaná 
v reedicích už více než 40 let, 
je psaná s citlivostí a humorem, 
jimiž se odlišuje od jiných titulů 
podobného zaměření.
Královna astrologie Linda 
Goodmanová je autorkou 
veleúspěšných knih Hvězdná 

znamení, Znamení lásky, Znamení vztahů a románu Gooberz. 
cena: 348 Kč
www.jota.cz

  DENÍK ONDŘEJE SEKORY 1944-1945
Ondřej Sekora

Ondřej Sekora, nezaměnitelný spisovatel a ilustrátor knih pro děti 
i dospělé, jeden ze zakladatelů českého komiksu, byl nucen na 
základě nacistických zákonů nastoupit na konci války do pracov-
ního tábora v Německu. Později se k této neblahé epizodě svého 

života nerad 
vracel, ale za 
pobytu v  pra-
covních lágrech 
v  letech 1944 
a  1945 si psal 
deník slovem 
i obrazem. 
Vzniklo tak 
jedinečné svě-

dectví z méně známých pracovních táborů v Klein Steinu a Oste-
rode, jedinečné právě v propojení Sekorových satirických kreseb 
s věcnými záznamy života v táboře, který si autor zpestřoval 
humornými poznámkami a glosami. Právě oba deníky, které 
vycházejí knižně poprvé, jsou klíčem k Sekorově poválečnému 
levicovému postoji, k jeho snaze distancovat se od své prvorepub-
likové minulosti i k jeho rostoucímu odporu k jakémukoli násilí. 
cena: 599 Kč
www.albatrosmedia.cz

  BŘEVNOV 
VE STÍNU KLÁŠTERA, HRADČANŮM 
NA DOHLED
Jana Bělová, Renáta Kalašová

Kniha vychází jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy, 
která je pokračováním výstavního cyklu Muzea hlavního města 
Prahy o pražských historických předměstích. Prostřednictvím 
dobových fotografií, pohled-
nic, tisků a dalších materiálů 
zachycuje dějiny místa do 
poloviny 20. století, s vybra-
nými tematickými přesahy až 
do 80. let 20. století. Čtenář 
se formou pomyslné vy-
cházky po zákoutích starého 
Břevnova seznámí s podobou 
této významné lokality, roz-
kládající se na území a v blíz-
kosti nejstaršího mužského 
benediktinského kláštera v Čechách. Zavítá na místa dávno za-
niklá (jako např. Břevnovská náves a okolí) a seznámí se nejen 
s bohatým spolkovým a kulturním životem místních obyvatel, 
ale rovněž s typickými břevnovskými živnostmi či hospůdkami.
cena: 495 Kč
www.muzeumprahy.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 ŘÍJNU 2016

1. 10. / so
UNIVERZITNÍ KAMPUS ALBERTOV: HISTORIE, 
SOUČASNOST I PLÁNY DO BUDOUCNA. 
Procházka čtvrtí Albertov připomene historii to-
hoto koutu Prahy, coby místa, spojeného s vě-
deckými institucemi a fakultami. Dozvíme se, od-
kud se vzalo označení této části Prahy i co tuto 
lukrativní lokalitu v budoucnu čeká. Začátek akce 
ve 14:00 před kostelem Nanebevzetí P. Marie 
a sv. Karla Velikého (nejbližší zastávka aut. č. 291 
„Dětská nemocnice Karlov“). Cena 100/70 Kč (%). 
Milada Racková

PO MALOSTRANSKÉM BŘEHU. Vydejte se 
s námi od Strakovy akademie k náplavce pod 
Mánesovým mostem, na vyhlídku v Hergetově 
cihelně, kolem Lužického semináře a dále po 
kampském břehu k mostu Legií. Začátek akce 
ve 14:00 u pomníku 2. odboje na Klárově (nej-
bližší zastávka tram. č. 12, 18, 20, 22 a metra 
A „Malostranská“). Cena 100/70 Kč (%). Eva 
Sokolová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v německém jazyce. 
Během komentované prohlídky si prohléd-
neme historické interiéry vybavené cenným 
dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde 
pražský primátor přijímá nejvýznamnější 
návštěvníky hlavního města, sestoupíme do 
jedinečných podzemních prostor, a spatří-
me také zblízka figury apoštolů staroměst-
ského orloje. Prohlídka je zakončena ná-
vštěvou radniční věže. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek ak-
ce ve 20:00 před věží objektu (vstup ved-
le Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Bc. Anna Bičíková
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2. 10. / ne
PODZIMNÍ VYCHÁZKA PO VINOHRADSKÉM 
HŘBITOVĚ. Vinohradský hřbitov byl pro po-
hřbívání otevřen roku 1885 a v současné době 
zabírá jeho plocha 10 ha. Pojďte s námi navštívit 
toto pietní místo i kulturní památku zároveň! 
Navštívíme hroby známých osobností a podí-
váme se, kde odpočívají např. zuřivý repor-
tér E. E. Kisch, pan Ponrepo, Jiří Šlitr, Laďka 
Kozderková nebo prezidenti Václav Havel a Emil 
Hácha. POZOR! – omezený počet účastníků na 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce 
tram. č. 5, 13, 26 „Vinohradské hřbitovy“. Cena 
100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

3. 10. / po
POD VYŠEHRAD ZA KUBISTICKÝMI DOMY 
JOSEFA CHOCHOLA. Před 60 lety zemřel 
tento autor trojdomu na Rašínově nábřeží, 
Kovařovicovy vily i činžovního domu v Neklanově 
ulici. Připomeňme si unikátní český kubismus, kte-
rý se v architektuře objevil ve své době právě 
jen u nás. Zastavíme i před objekty v zástav-
bě asanovaného Podskalí, na jejichž fasádách 
se objevily ozvuky kubismu, spíše už v poloze 
dekoru. Začátek akce v 16:30 před budovou 
Podskalské celnice na Výtoni (naproti zastávce 
tram. č. 2, 3, 7, 17, 21 „Výtoň“). Cena 100/70 Kč 
(%). PhDr. Jarmila Škochová

4. 10. / út
VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA. Během 
vycházky si připomeneme osobnost Václava 
Havla, který by se letos dožil 80 let. Povídat si 
budeme například o jeho rodině, připomeneme 
si místa, která pravidelně navštěvoval i ta, kde 
se prolínaly jeho životní osudy se zásadními 
událostmi 20. století. Začátek akce v 16:00 u po-
mníku sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

5. 10. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Novinka! Na 
Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš zná-
mé, ačkoliv byly v posledním době zkultivová-
ny. Pokračování cyklu další samostatnou částí. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 

Začátek akce v 15:30 na zahradním prostran-
ství stranice metra A „Malostranská“. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková 

HEINRICH MANN A PRAHA. Vycházka před-
staví osobnost významného německého spisova-
tele, který do Prahy jezdil přednášet, navštěvovat 
své české i německé přátele, a kde se také 
zapojil do protifašistického odboje. Ukážeme si 
místa, kde žila jeho bývalá žena i jediná dcera. 
Povíme si o získání jeho československého pasu 
i o emigraci rodiny v roce 1968. Začátek akce 
v 16:00 v ulici Jindřicha Plachty č. 30, Praha – 
Smíchov. V rámci vycházky přejezd tramvají na 
Národní třídu. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka 
Mandová

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 před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 19:30 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová 

6. 10. / čt
KOSTEL SV. JINDŘICHA A KUNHUTY 
S OKOLÍM. Prohlídka původně gotického kos-
tela, založeného ve druhé polovině 14. století 
v rámci nově vznikajícího Nového Města praž-
ského. V interiéru si ukážeme barokní obrazy 
a sochy významných autorů a neopomeneme 
zmínit ani protější zvonici z 15. století. Začátek 
akce ve 14:30 před kostelem sv. Jindřicha 
v Jindřišské ulici (v blízkosti zastávky tram. 3, 
5, 6, 9, 14, 24 „Jindrišská“). Cena 100/70 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

7. 10. / pá
ZA KARLEM IV. NA STARÉ I NOVÉ MĚSTO. 
Procházkou po Starém a Novém Městě si při-
pomeneme Karlovy zakladatelské počiny a udě-
láme si pořádek v jeho titulech, manželkách 
i dětech. Povíme si, čím podnítil rychlou výstavbu 
Nového Města, jaká veliká slavnost se konala 
na Dobytčím trhu nebo jaký záměr sledoval při 
zakládání kostelů a klášterů. Dovíme se také, co 
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je napsáno v zakládací listině Univerzity. Začátek 
akce v 16:00 před kostelem sv. Jakuba v Malé 
Štupartské, Staré Město. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

8. 10. / so
OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. 
Akce pro děti. Více informací naleznete na konci 
programu!

NORDIC WALKING: OD ARCHEOPARKU NA 
FARKÁCH DO PODHOŘÍ. Profesionální instruk-
tor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před 
samotnou vycházkou vysvětlí a předvede zá-
klad správného provozování „Nordic Walking“. 
Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že 
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Na 
vycházce si poté prohlédneme rekonstrukci neo-
litického sídliště v podobě dřevěného opevnění 
s bránou. Z okraje plošiny se nám následně 
naskytne působivý výhled na hluboko zařízlé 
koryto řeky Vltavy. Od ostrožny Na Farkách 
se dále vydáme přes bývalou ves Bohnice 
k přírodní památce Bohnické údolí. Zajímavým 
místem, které bezprostředně sousedí s přírodní 
památkou, bude také starý hřbitov bývalého 
Zemského ústavu pro choromyslné. Na cestě 
neopomeneme ani na klasicistní stavbu kaple 
sv. Václava v osadě Podhoří. POZOR! – ome-
zený počet účastníků. Doporučujeme využít 
předprodej vycházek. Zapůjčení holí na místě 
po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 
30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku za-
koupenou v předprodeji! Začátek akce je v 10:00 
na konečné stanici autobusu č. 102, 200 „Sídliště 
Bohnice“ (autobusy jedou od stanice metra C 
„Kobylisy“). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

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

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

9. 10. / ne
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

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!! 
Alena Plíšková

10. 10. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Opakování 
vycházky z 5. 10. 2016. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:30 na zahradním prostranství stranice me-
tra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč. Milada 
Racková 

11. 10. / út
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. Novinka! 
Tentokrát prozkoumáme pražské průchody ko-
lem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme 
především ty prvorepublikové. Ukážeme si ta-
ké místa, kde sice už dnes průchody nena-
jdeme, ale můžeme si udělat představu, jak 
se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. 
Pokračování cyklu další samostatnou částí. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodej vy-
cházek. Začátek akce v 16:00 před budovou 

14  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism



www.praguecitytourism.cz

Váš partner v Praze

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

Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1 
Rytířská 31 
Václavské náměstí
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Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město). 
Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

12. 10. / st
NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM 
PROSTORU STARÉHO MĚSTA A JOSEFOVA. 
Na přelomu 19. a 20. století vznikaly v Pařížské 
ulici i přilehlých ulicích „středověké hrady“ 
i domy moderní. Při procházce si připome-
neme historizující díla R. Klenky z Vlastimilu 
i modernistické budovy navržené A. Englem, 
O. Novotným, J. Plečnikem, B. Hübschmannem 
a J. Kotěrou. Začátek akce v 16:15 na 
Mariánském náměstí před budovou Nové rad-
nice (Magistrát HMP). Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová 

15. 10. / so
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 11:30, 
12:00, 13:00 a ve 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) 

FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 20. STOLETÍ NA 
OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH II. Pokračování 
zářijové vycházky po Olšanských hřbitovech 
nás zavede do jejich novější části. Vycházka 
Olšanskými hřbitovy VI-IX je věnována umění 
náhrobku a funerální plastice převážně první 
poloviny 20. století. Uvidíme architektonicky ře-
šené náhrobky od Jana Kotěry a řadu prací 
významných českých sochařů, Františka Bílka, 
Franty Úprky, Stanislava Suchardy nebo Otakara 
Španiela. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním 
vstupem na Olšanské hřbitovy (naproti náměstí 
Jiřího z Lobkovic a zastávce tram. č. 5, 10, 11, 13, 
15, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Adéla Klinerová

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

16. 10. / ne
ZA SV. VOJTĚCHEM DO BŘEVNOVSKÉHO 
KLÁŠTERA. Akce z cyklu „Děti, objevujte památ-
ky Prahy!!“. Více informací naleznete na konci 
programu nebo na www.prazskevychazky.cz

MEZI NIMA BÁBINSKEJ, STAREJ LOTR 
MEXICKEJ ANEB O ŘEPÍCH VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ. 
Cílem vycházky bude především areál Domova 
sv. Rodiny s kostelem milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského. Právě jejich zásluhou byl zdevas-
tovaný objekt zrekonstruován. V obdivuhodné 
symbióze zde žijí senioři a ženy ve výkonu tres-
tu, které v domově pracují. Výzdova kostela sv. 
Rodiny je pozoruhodnou památkou tzv. beuron-
ské malby. Cenný je také řepský románský kostel 
sv. Martina a na místním hřbitově je pohřben 
legendární loupežník Václav Babinský. Začátek 
akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 164 „Škola 
Řepy“ (autobus jede od stanice metra B „Zličín“ 
a od stanice metra A „Petřiny“). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybírán příspěvek 30 Kč na 
Domov seniorů. Eva Sokolová

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 10:00 před budovou 
Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). 
Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

17. 10. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Opakování 
vycházky z 5. 10. 2016. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:30 na zahradním prostranství stranice me-
tra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč. Milada 
Racková 

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. Opakování 
vycházky z 11. 10. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodej vycházek. Začátek akce v 16:00 před 
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budovou Burzovního paláce (Rybná 14, Staré 
Město). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

18. 10. / út
ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. 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. 6, 
17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
na výstavu 90 Kč. (průvodce PIS – PCT)

19. 10. / st
REFORMY JOSEFA II. Zrušení nevolnictví, 
Toleranční patent či Josefínský katastr – to je jen 
několik příkladů reforem, spojených se jménem 
císaře Josefa II. Na přednášce si přiblížíme okol-
nosti i osudy reforem, které ve své době zname-
naly převratné změny ve fungování monarchie. 
Právě letos si připomínáme 235 let od vydání 
Tolerančního patentu Josefem II. POZOR! – ome-
zená 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

20. 10. / čt
BUBENEČSKÉ SVATYNĚ – SV. LUDMILA 
A SV. GOTHARD. V rámci procházky starou 
Bubenčí  se seznámíme nejprve s kostelem Ruské 
pravoslavné církve sv. Ludmily, který byl vysvěcen 
teprve roku 2012 a nese jméno první křesťanské 
mučednice Slovanů. Dále budeme pokračovat 
k římskokatolickému kostelu sv. Gotharda, který 
vznikl v roce 1801 v místech starší románské stavby 
a zdobí ho výjimečný interiér. Začátek akce v 15:00 
na stanici autobusu č. 131 „Sibiřské náměstí“. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek 
na kostel 20 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová 

JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Komentovaná 
prohlídka Muzea Karlova mostu, po které 

bude následovat romantická plavba praž-
skými Benátkami kolem pilířů mostu do 
Čertovky. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Vstupenky pouze v předpro-
deji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy 
Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, 
Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

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

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 
bude vybíráno vstupné do baziliky 50/30 Kč. 
Marcela Smrčinová

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

23. 10. / ne
TOULKY ŽIŽKOVEM. Pojďte s námi na vycház-
ku, pří níž si připomeneme 135. výročí povýšení 
Žižkova na město! Atmosféra dělnické čtvrti 
pomalu, ale jistě mizí a Žižkov se stává ob-
líbenou lokalitou Pražanů. Povídat si budeme 
o hlavních dominantách a památkách, o ne-
přehlédnutelném Žižkovském vysílači, o novo-
gotickém kostele sv. Prokopa nebo o krásné 
nárožní budově Žižkovské radnice. Začátek akce 
ve 14:00 v Milešovské ulici 846/1 (roh náměstí 
Jiřího z Poděbrad a Milešovské ul.), (nejbližší 
spoj stanice metra A „Jiřího z Poděbrad“). Cena 
100/70 Kč (%). Marie Hátleová
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VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA. Vycházka za krá-
sami raného baroka nás zavede na Malou 
Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku a his-
torii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek 
akce ve 14:00 na zahradním prostranství stanice 
metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč (%). Bc. 
Monika Koblihová

24. 10. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu 
z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 u kašny na 
Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 
100/70 Kč. Marcela Smrčinová

25. 10. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu 
z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 u kašny na 
Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 
100/70 Kč. Pavla Lešovská 

26. 10. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu 
z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 před domem 
UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. 
Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

27. 10. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu 
z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků 

na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 před domem 
UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. 
Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

29. 10. / so
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 vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova 
nábřeží. Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

MALOSTRANSKÝ CHRÁM SV. MIKULÁŠE – 
PERLA ČESKÉHO BAROKA. Komentovaná pro-
hlídka kostela s podrobným výkladem o jeho 
stavební historii, architektuře a umělecké výzdo-
bě, ale také o jezuitech, kteří byli jeho stavebníky. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela 
na Malostranském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do kostela 
70/50 Kč. Eva Sokolová

MALVAZINKY – NEJEN USEDLOSTI, ALE 
I ZAJÍMAVÉ VILY. Během vycházky si ukážeme, 
kde byly viniční usedlosti Cihlářka, Malvazinka, 
Santoška. Řekneme si něco o historii vinaření 
v oblasti Prahy. Zastavíme se u vil od Jana 
Gillara, Ernsta Wiesnera, Františka Zelenky, Ernsta 
Mühlsteina a Victora Fürtha. Třešničkou na dor-
tu pak bude vila Winternitz od Adolfa Loose. 
Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 
137 „Malvazinky“ (autobus jede od stanice „Na 
Knížecí“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková

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

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

18  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism



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 a ve 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)

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO. Komentovaná 
prohlídka jednoho z největších kostelů v Praze. 
Tato původně gotická, později barokně pře-
stavěná stavba dnes patří mezi pět pražských 
bazilik minor. Pokud situace dovolí, podíváme 
se také do prostoru konventu minoritského řá-
du. Začátek akce ve 14:00 před kostelem v ulici 
Malá Štupartská, Staré Město. Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V ŘÍJNU 2016

8. 10. / so
OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. 
Na malé návštěvníky bude tentokrát čekat po-
znávání a povídání o domovních znameních 
a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nej-
známější znamení v Nerudově a Mostecké ulici 
a vyprávět si budeme o jejich zajímavé historii. 
Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na kon-
ci! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovo-
du dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském ná-
městí. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT) 

16. 10. / ne
ZA SV. VOJTĚCHEM DO BŘEVNOVSKÉHO 
KLÁŠTERA. Vycházka z cyklu „Děti, objevuj-
te památky Prahy!!“. Pojďme navštívit kláš-
ter, který spoluzaložil biskup Vojtěch. Postojíme 
nad pramenem, u nějž se setkal s knížetem 
Boleslavem II. a sestoupíme do románské krypty, 
kde budeme pátrat po poustevníkovi, který je 
v klášteře pochován. Dozvíme se něco o způso-
bu života mnichů a v klášterní zahradě budeme 
mít spoustu příležitostí pro řešení hravých kvízů. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu do-

spělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků 
na 2×30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:00 před branou 
do Břevnovského kláštera. Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do objektu: 
dospělé osoby 50 Kč/za osobu, děti školou po-
vinné 30 Kč/za osobu, děti předškolního věku 
vstup zdarma. (průvodci PIS – PCT)

30. 10. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku 
apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání 
městské rady za časů pana krále. Prohlédnou 
si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého 
podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit 
zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní 
kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek! 
Začátek akce ve 14:00 před vstupem do turistic-
kého informačního centra Staroměstské radnice. 
Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 
50 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak 
nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost 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
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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
Předprodej na měsíc říjen bude zahájen v pon-
dělí 26. září 2016 v 9:03 v eshopu a v turistic-
kých informačních centrech PIS – PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na měsíc listopad bude 
zahájen v úterý 25. října 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

DĚTI, OBJEVUJTE PAMÁTKY PRAHY!!
Od října 2016 zahajujeme cyklus vycházek pro 
děti, který malé učedníky seznámí s nejvýznam-
nějšími památkami dějin hlavního města! 
Podzimní cyklus začíná vycházkou ZA 
SV. VOJTĚCHEM DO BŘEVNOVSKÉHO 
KLÁŠTERA dne 16. 10. ve 13:00. Přijďte se 
pobavit, dovědět se zajímavé informace 
a sbírejte razítka do speciálního učednické-
ho listu! Vítěz získá pro sebe a své kamará-
dy soukromou procházku s průvodcem dle 
vlastního výběru! Více informací naleznete na  
www.prazskevychazky.cz

THE PRAGUE PREVIEW
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism vydala nový čtvrtletník The Prague 
Preview – Podzim 2016. Uvnitř naleznete ka-
lendář akcí na podzim 2016, seznam dnů ote-
vřených dveří v institucích nebo pozvánku do 
vzkvétající pražské čtvrti Karlín. Vyzvednout si ho 
můžete na některém z turistických informačních 
center PIS – PCT nebo si ho můžete zdarma 
stáhnout na www.prague.eu
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I v říjnu se můžete svézt rodinným výletním vla-
kem Cyklohráček, který vám o víkendech a na 
státní svátek 28. října 2016 nabídne opět netra-
diční výlety pro malé i velké nedaleko od Prahy. 
V neděli 9. října 2016 si budete moci opět projít 
slavnou Wilsonovu třídu ve Slaném s průvodky-
ní v dobovém secesním kostýmu, která na vás 
bude čekat na slánském nádraží po ranním pří-
jezdu Cyklohráčku z Prahy. Dozvíte se zajímavé 
informace o historii zdejších měšťanských domů.

V sobotu 15. října 2016 můžete ve Slaném na-
všívit podzimní řemeslnický a farmářský Havelský 
trh, který vyvrcholí soutěží o nejlepší štrůdl 
v rámci soutěže Slánské štrůdlování. Jako kaž-
dou poslední sobotu v měsíci vyrazí odpolední 
Cyklohráček z pražského Masarykova nádraží 

až do Zlonic i 29. října 2016. Ani ne 15 minut 
pěšky od nádraží se nachází krásné železnič-
ní muzeum, ve kterém na vás dýchne historie 
starých nádraží či parních lokomotiv a kde se 
budete moci svézt úzkorozchodnou průmyslovou 
železnicí.

Cestou z Prahy do Slaného můžete navštívit 
i spoustu dalších zajímavých míst, jako je zří-
cenina hradu Okoř, zoopark v obci Zájezd či 
rotunda Sv. Petra a Pavla na Budči. Přímo ve 
Slaném se můžete vydat na dobrodružnou cestu 
za zlatým pokladem nebo využít řadu slevo-
vých kupónů, které vám nabídnou hrajvedoucí 
přímo na palubě Cyklohráčku. Letošní sezona 
Cyklohráčku končí v neděli 30. října 2016, ale 
už teď se můžete těšit na tu další, v pořadí již 
čtvrtou, která bude zahájena v sobotu 25. břez-
na 2017.
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