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Napajedla založeno l. P. 1355
V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vými střechami břidlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
sv. Jiří (patrona Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbrojným rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň 
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moravský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli. 
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
 > Muzeum Napajedla – Nový Klášter
 > Hřebčín Napajedla
 > Zámek Napajedla 
 > Cyklostezka podél Baťova kanálu
 > Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
 > Svatováclavské slavnosti (září)
 > Moravské chodníčky (srpen)
 > Divadelní festival (duben)
 > Jarní slavnosti (duben)
 > Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
 > Napajedla jsou nejsevernější 
obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
 > Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 
(i s koly) do Napajedel, zde 
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Novou publikací redakce KAM po Česku je Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. V knize se dozvíte, 
jaký je aktuálně užívaný znak zhruba poloviny měst České republiky, rok založení (první písemná 
zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými sděleními jsou informace, 
co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na doporučený výlet.

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

NapNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaaNapaaapaN pNapaN jedljedljedljedljedljedljejededdljedlldlj ddldlllldllldldddddedldedljededledd aaaaaaaa založeno l. P.
V červV čeV čerV čeV červčerveV čereervervvervrvvvvvrvvvrvrveneeném šeném šeném éennneeneeenémeném títu ptítu pptítu ptítu ptítu puu říčnříčnřříčnáříčná ááčná áááíčnáříříčnáříčnnnnnříčnnčnččččííč zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vývývýýývými sýýýývýýývvvvvvvv třechatřechatřechaech mi břm břři břiřřmi břbbbbmi bbm bmiimimm dlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
svsv. Jiss ří (paaaaapapapappppppp(p tttrtrona ttttt Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbzbrojnbrojnjbrojnzbrozb jjzbbroojjoooroororrbrbb ým rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moram vský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli.
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
> Muzeum Napajedla – Nový Klášter
> Hřebčín Napajedla
> Zámek Napajedla 
> Cyklostezka podél Baťova kanálu
> Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
> Svatováclavské slavnosti (září)
> Moravské chodníčky (srpen)
> Divadelní festival (duben)
> Jarní slavnosti (duben)
> Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

(i s koly) do Napajedel, zde
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

  k dostání ve vybraných městech ČR 
(kompletní seznam měst na 
www.kampocesku.cz)
a na adrese redakce

Heraldika PP.indd   2 16. 12. 2016   20:09:53
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 obsah  3

Milí čtenáři,
podle juliánského kalendáře 
s  gregoriánskou korekcí pře-
stupnosti oslaví většina z nás 
příchod nového roku tradičně 

v noci z 31. prosince na 1. ledna. Naproti tomu 
východní ortodoxní církev si počká na jeho pří-
chod až do noci ze 13. na 14. ledna (1. leden 
juliánského kalendáře). A abychom učinili všem 
menšinám u nás žijícím zadost, čínský nový rok, 
připadající každoročně na nov prvního lunárního 
měsíce, což může být kdykoli mezi 21. lednem 
a 20. únorem, připadne v roce 2017 na noc z 27. 
na 28. ledna. Toliko pro všechny, kdo se rozhod-
nou příchod roku 2017 oslavit natřikrát některou 
z chystaných kulturních akcí.
Pokud vám mohu nabídnout i jiné lednové tipy 
KAM za kulturou v Praze, potom to je například 
1. 1. Prodaná nevěsta v Národním divadle, 4. 1. 
Smetanova Má vlast v Obecním domě, 6. 1. Pet-
ře Hapko, děkujeme v divadle Studio DVA, nebo 
15. 1. Práskni do bot v Divadle Na Jezerce. Tak bych 
mohl pokračovat dál, ale to vám již povědí samy 
a rády rubriky Pražského přehledu.
Přeji našim čtenářům vše dobré do roku 2017, 
splnění alespoň jednoho z dosud nesplněných 
tajných přání… a napočtenou také příště.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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  LOUTKÁŘ JOSEF SKUPA (125 let)

Budoucí loutkoherec, režisér a hlavně „stvořitel“ Spejbla 
a Hurvínka Josef Skupa se narodil 16. ledna 1892 ve Stra-
konicích, jako syn četníka. Od dětství dobře kreslil a také 
ho lákalo loutkové divadlo. Snad i proto vystudoval Umě-
leckoprůmyslovou školu v Praze a později přijal místo stře-
doškolského profesora.

Za války navázal spolupráci s plzeňským Městským divadlem 
a později i s Loutkovým divadlem feriálních osad. Začal vystupovat 

s  Kašpárkem, ke kterému 
roku 1920 přibyl Spejbl, 
ušatý panák s  vypoule-
nýma očima. Jako pře-
kvapení dostal roku 1926 
vylepšenou, zmenšenou 
„kopii“ Spejbla, neposedu 
Hurvínka. Skupa měl velký 
talent, nechybělo mu nad-
šení. Velmi záhy se proto 
také stal vůdčí osobností, 
což mu roku 1927, ve 35 le-
tech, vyneslo místo ředitele 
divadla v  Plzni. Divadelní 
představení S+H byla čím 

dál tím populárnější. Vydávaly se jejich gramofonové desky, po-
stavičky vystupovaly v rozhlase a jejich příběhy vyšly i knižně. 
Velký zájem o představení rozhodl, že Skupa s divadlem cestoval 
po celém Česko-
slovensku a občas 
i do zahraničí, kde 
však hrál téměř 
výhradně česky, 
takže pojetí her 
spočívalo přede-
vším v  loutko-
hereckém umu. 
V  roce 1944 byl 
Skupa zatčen za 
poslech vysílání 
zahraničního roz-
hlasu a odsouzen 
k pěti letům věze-
ní. Divadlo bylo 
zavřeno a část loutek zabavena gestapem – ukrýt se podařilo 
jen některé. Obnoveno bylo v roce 1945, kdy jej Skupa přesunul 
do Prahy a kde sídlí dodnes. Národním umělcem se stal v roce 
1948 a snad i proto, že jeho manželství bylo bezdětné, po jeho 
smrti (8. 1. 1957) přebírá divadlo Skupův dlouholetý spoluherec 
Miloš Kirschner.

Andrea Kepplová
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Jiřina a Josef Skupovi při představení (asi 1940) 

 MATKA OTCE VLASTI (725 let)

Eliška Přemyslovna byla pohlednou, inteligentní i hrdou 
princeznou. Narodila se 20. ledna 1292 v Praze jako dcera 
českého a uherského krále Václava II. a Guty, dcery římského 
krále z rodu Habsburků. Její dětství ale nebylo veselé. Již 
v pěti letech ztratila matku. 

Poté co byl roku 1306 zavražděn Eliščin bratr Václav III., po-
slední mužský potomek rodu Přemyslovců, Eliška se stala 
„předmětem“ mocenských bojů. Ze zápasu o českou korunu 
vyšel vítězně římský císař Jindřich VII., který požehnal sňatku 
svého syna Jana Lucemburského a Elišky. Manželství zakrátko 
odhalilo rozdílnost povah obou manželů. Zatímco Eliščiným 
cílem byla obnova slávy českých zemí, Jan byl pravým rytí-

řem a neodmítl žádné vojenské tažení. Zatímco pobýval v ci-
zině, Eliška formovala opozici proti klice své nevlastní matky 
Elišky Rejčky a jejího milence Jindřicha z Lipé. Mocenské spory 
rozvrátily vztah obou manželů a roku 1319 Jan odebral Elišce 
děti včetně nejstaršího syna Václava, budoucího císaře Karla IV. 

Přestože se o dva roky později královským manželům narodili 
další tři potomci, krize manželství byla definitivní a Eliška se 
po manželově boku objevovala už jen zřídka. Osudnou se jí 
stala tuberkulóza, které 28. září 1330 podlehla. 

Marcela Kohoutová

Busta Elišky Přemyslovny z triforia Svatovítské katedrály

4  josef skupa, eliška přemyslovna
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  ZÁVĚTI KARLA IV. (640 let)

Roku 1377 byly sepsány Karlem IV. jeho závěti s určením 
dědictví zemí Václavovi, Zikmundovi, Janu Zhořeleckému, 
Joštovi a dalším následovníkům.

České království a českou korunu s právem vykonávat kurfiřtský 
hlas dostal Václav IV. Současně obdržel slezská knížectví, Dolní 
Lužici, Budyšínsko a několik samostatných států. 
Prostřední Karlův syn Zikmund získal většinu Braniborského mar-
krabství se stejnou vahou hlasu jako Václav a titul arcikomorníka. 
Nejmladší syn Jan Zhořelecký obdržel zbytek Braniborského mar-
krabství a Zhořelecké vévodství v Dolní Lužici. Jako zhořelecký 

vévoda byl leníkem českého krále. Po narození syna Jindřicha 
v roce 1377 Karel IV. závěť změnil a vymezil rozdělení Lužice 
a Braniborska. Zároveň zdůraznil výsadní postavení Václava IV. 
Po úplném vymření Karlova přímého rodu měl nastoupit Karlův 
synovec Jošt, markrabě moravský, a po něm jeho přímí mužští 
potomci. V případě vymření mužského rodu Lucemburků měly 
nastoupit dcery. Další ustanovení Karlovy politické závěti uklá-
dalo císařovým synům nezcizovat a nezastavovat nic ze svých 
údělů. Závěrečný článek závěti pamatoval na jednotný erb, který 
zahrnoval znaky všech zemí a knížectví, a taky na přesné tituly, 
kterých měli jeho synové nadále užívat. 

-mf-

Podobizna Karla IV. na Votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi

  JUDITIN MOST (845 let)

První kamenný obloukový most v Praze a pravděpodobně 
i v zaalpské oblasti byl dokončen v roce 1172. Jeho stav-
ba započala o 13 let dříve, v roce 1159, z podnětu krále 
Vladislava I. 

Stavitelem byl zřejmě Ital, kterého do Prahy přivedl buď sám král, 
či tehdejší biskup Daniel. 
Most byl nazván podle 
Vladislavovy druhé man-
želky Judity Durynské, 
sestřenice římského císaře 
Fridricha Barbarossy. Byl 
postaven z tzv. červené-
ho pískovce, který se těžil 
na svazích Petřína. Měřil 
přibližně 500 metrů a měl 
20 oblouků. V roce 1342 
se zřítil při povodni, ale 
v podstatě stál souběžně 
s  Karlovým mostem do 
jeho dostavby, kdy fun-
goval jako dočasná pěší 
komunikace.

-aba-

  PUSTÝ NIČEMA (1015 let)

Ano, přesně tak charakterizoval Boleslava III. zvaného 
Ryšavý František Palacký. Boleslav se ujal vlády roku 999 
a jeho mladší bratři usilovali o trůn po celou dobu jeho vlády. 

Proto nechal Boleslav staršího z bratří Jaromíra vykastrovat, 
Oldřichovi ukládal o život a pražského biskupa Thiddaga vyhnal 

ze země. Postupně ztratil 
sympatie šlechty, církve 
i  lidu. Přesto se udržel 
na českém trůně až do 
roku 1002, kdy proti 
němu vypuklo povstání 
vedené Vršovci. Boleslav 
uprchl za hranice a na 
uvolněný knížecí stolec 
usedl Vladivoj. Ne však na 
dlouho. Už roku 1003, po 
smrti Vladivoje, byl opět 

dosazen Boleslavem Chrabrým na trůn Boleslav III. Přestože jen 
na krátko, s Vršovci se vypořádal okamžitě – nechal je vyvraždit. 
Pobouřený Boleslav Chrabrý povolal svého chráněnce do Polska, 
kde ho oslepil a uvěznil. Zbylé tři desítky let života prožil svržený 
Boleslav III. v polském vězení, kde také roku 1037 zemřel.

-mirea-

Podzemí kláštera Rytířského řádu křižovníků 
s červenou hvězdou, za obloukem je vidět 
část zdiva Juditina mostu (označeno č. 2). 
Součást expozice Muzea Karlova mostu.

Boleslav III. zvaný Ryšavý

www.kampocesku.cz závěti karla IV., juditin most, boleslav III  5
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LEDEN 1322 (695 let)
K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko. Získal ho 
Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi 
v bitvě u Mühldorfu. Části území se však odpojily a dostaly 
se do rukou říšských purkrabí v Norimberku. Zbytek byl 
připojen jako autonomní území k Českému království.

LEDEN 1327 (690 let)
K Českému království bylo připojeno Horní Slezsko a část 
Dolního Slezska. Proces připojování slezských knížectví 
započal již Václav II., v letech 1327–1335 jej dovršil Jan 
Lucemburský. Území Slezska patřilo ve své historii k mnoha 
státům, v letech 1335–1742 bylo součástí Koruny české.

1. 1. 1922 (95 let)
Vstoupil v platnost zákon o vytvoření Velké Prahy, 
kterým bylo připojeno na 36 čtvrtí, Praha byla rozdělena 
na 13 obvodů a nazvána hlavní město Praha. K dalšímu 
rozšiřování docházelo až do roku 1974. Byl též zaveden 
titul primátor hlavního města Prahy, prvním byl JUDr. 
Karel Baxa.

2. 1. 1732 (285 let)
V Praze na Starém Městě se narodil český hudební sklada-
tel František Xaver Brixi. Patřil mezi nejvýznamnější hu-
dební tvůrce 18. století. Svou tvorbou se řadí k hudebnímu 
předklasicismu a ranému klasicismu. Působil jako varhaník 
v mnoha pražských chrámech, i v katedrále sv. Víta.

6. 1. 1927 (90 let) 
Narodil se Karel Kyncl, český novinář a publicista, který je 
především znám jako dlouholetý rozhlasový zpravo-
daj Českého rozhlasu ve Velké Británii. Napsal několik 
úspěšných reportážních knih, byl aktivním překladatelem 
a oponentem komunistického režimu. Zemřel 1. 4. 1997 
v Londýně.

 z KALENDÁRIUM

1877
(140 let)

Fráňa Šrámek
* 19. 1. 1877
† 1. 7. 1952

český básník, prozaik 
a dramatik

1882
(135 let)

Ivan Olbracht
* 6. 1. 1882

† 30. 12. 1952
český spisovatel, 

publicista, novinář 
a překladatel

1897 
(120 let)

Karel Lamač
* 27. 1. 1897
† 2. 8. 1952
český filmař

  KLÁŠTER NA SÁZAVĚ (985 let)

Sázavský klášter byl založen roku 1032 z popudu knížete 
Oldřicha. Jeho prvním opatem se stal svatý Prokop. 

Legenda vypráví, že Prokop nabídl knížeti Oldřichovi vodu, která 
se proměnila ve víno. Za tento čin, snad rovný zázraku, pomohl 
kníže Prokopovi založit klášter. Prokop se tu snažil zachovat a dále 
rozvíjet cyrilometodějskou tradici. Proto se také až do papežského 

zákazu roku 1080 zdejší bohoslužby sloužily ve staroslověnštině 
(jejich tradici obnovil až Karel IV.). Liturgie na Sázavě učinily 
z kláštera centrum staroslověnské kultury u nás. Klášter také 
udržoval kontakty s obdobnými centry tehdejší Evropy. Z původ-
ních románských staveb se do dnešních dní zachovaly jen základy. 

- mat -

  SPOLEK PRO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ (130 let)

Je tomu přesně 130 let, co byl v Litoměřicích 11. ledna 1887 
založen Spolek pro České středohoří. Kdyby nic jiného, jako 
první zavedl dnešní systém turistických značek.

Jedním z dalších počinů spolku byla rozhledna na vrchu Varhošť 
(639 m) u Litoměřic. Vlastně to ani nebyla skutečná rozhled-

na, turisté 
z litoměřic-
kého spolku 
(Leitmeri-
tzer Mittel-
g e b i r g s -
-Verein) jen 
využili k její-
mu založení 
pěti dubů 

rostoucích na vrcholu. Z historie spolku stojí za připomenutí také 
14. květen 1887, kdy pozvání jejich sekretáře prof. Ferdinanda 
Blumentritta (1853–1913) přijal filipínský národní hrdina dr. José 
Rizal. Jeho projev v němčině na téma „aktivní turistika v přírodě“ 
je aktuální dodnes.

Alois Rula

Barokní kostel na místě chóru a nedokončená gotická loď

Kaplička sv. Václava v Bílce, v pozadí Milešovka

6  kalendárium, klášter na sázavě, spolek
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12. 1. 1537 (480 let) 
Ferdinand I. daroval pražským střelcům vltavský ostrov 
Malé Benátky, později nazvaný Střelecký. První zmínky 
o něm pocházejí z 12. století. Nejprve fungoval jako za-
hrada johanitů, za Karla IV. jako cvičiště pro střelbu z luků 
a kuší. V současnosti se zde konají různé kulturní akce.

23. 1. 1872 (145 let) 
V Lublani se narodil Jože (Josip) Plečnik, slovinský archi-
tekt, urbanista a pedagog. Svoji architektonickou činností 
ve 20. a 30. letech 20. století významně přispěl k rekon-
strukci Pražského hradu a projektoval kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Zesnul 7. 1. 1957.

20. 1. 1382 (635 let) 
Sestra Václava IV. Anna Česká (Lucemburská) se provda-
la za anglického krále Richarda II., čímž byly posíleny vzá-
jemné styky mezi Anglií a Českým královstvím. Byla dcerou 
Karla IV. a Alžběty Pomořanské. V Anglii měla přezdívku 
„Good Queen Ann“. Zemřela bezdětná roku 1394.

20. 1. 1787 (230 let)
W. A. Mozart navštívil Prahu poprvé po velkém úspěchu 
své opery Figarova svatba. V Nosticově divadle dirigoval její 
reprízu. V tu dobu byla také u něj objednána nová opera 
pro příští divadelní sezonu. V říjnu 1787 se konala světová 
premiéra opery Don Giovanni, kterou osobně Mozart 
dirigoval.

28. 1. 1977 (40 let) 
Čeští umělci a kulturní pracovníci shromáždění v Národním 
divadle v Praze podepsali tzv. Antichartu, dokument 
odsuzující Chartu 77. Komunistický režim chtěl „legitimizo-
vat“ pronásledování signatářů Charty a izolovat je od větši-
ny společnosti. Některé podpisy byly vynuceny nátlakem.

1932
(85 let)

Zdeněk Borovec
* 7. 1. 1932

† 18. 2. 2001
český textař, 

překladatel a filmový 
herec

1937
(80 let)

Karel Čáslavský 
* 28. 1. 1937
† 2. 1. 2013

český filmový 
archivář a historik 

1947
(70 let)

Martin Štěpánek 
* 11. 1. 1947
† 16. 9. 2010

český herec, režisér, 
novinář a politik

  CÍSAŘOVNA S CITEM PRO PADLÉ ŽENY 
(255 let)

Letos tomu je 255 let od podepsání dekretu, na jehož základě 
byla v Praze zřízena první porodnice s nalezincem. Do té 
doby pomáhaly ženám porodní báby. Impulz k vybudování 
těchto ústavů dala sama císařovna Marie Terezie v roce 1762. 

Protože ale Marie Terezie neuvolnila na realizaci potřebné pení-
ze, musely se hledat jiné finanční zdroje. Z darů Augusty Kinské 

z  Vchynic a Tetova, 
pražských šlechti-
čen a  mecenášů se 
postupně zakoupily 
domy v  Soukenické 
ulici a zřídila se tu 
porodnice a  nalezi-
nec. V nové porodnici 
rodily především svo-
bodné matky. 
Hlavním impulzem 
ke zřízení ústavu 
byla vysoká úmrtnost 
nemanželských rodi-
ček  a  novorozenců 
z  důvodu sociálního 
vyloučení. Ženám tu 
bylo nově poskytová-
no zázemí a možnost 

morální nápravy. Většina ale odcházela šest dnů po porodu. Děti 
narozené v porodnici nalezince byly předány do péče kojným ve 
městě, po odsta-
vení přecházely 
do péče pěstou-
nů – obojí bylo 
placeno ústa-
vem. Okolo šesti 
let se děti vracely 
zpět do ústavu, 
kde jim byla 
p o s k y t o v á n a 
péče zahrnující 
společné ubyto-
vání, stravování, 
vzdělávání a za-
městnání, aby 
neskončily na ulici. Ve zřizovací listině stojí, že se jednalo o první 
ústav svého druhu se spádovým charakterem pro celé Čechy.

-jasig-

Marie Terezie Habsburská (barokní malíř 
Jean-Étienne Liotard)

Vyobrazení císařského řezu (British Library, 15. století)

www.kampocesku.cz kalendárium, dekret Marie Terezie  7



 zredakce zve
  OBJEVTE DOBRODRUŽNÝ SVĚT 
SOUČASNÉ HUDBY S ORCHESTREM BERG

Orchestr BERG je špičkové těleso, které již mnoho let při-
náší svěží vítr na českou hudební scénu. Je také jediným 
orchestrem v České republice, který se již téměř dvě de-
sítky let programově zaměřuje na interpretaci současné 
hudby. Tu s neobyčejným nadšením představuje svému 
publiku, často v kombinaci s filmem, tancem, divadlem 
nebo výtvarným uměním. Pozoruhodné je, že prakticky 
všechny akce mívá vyprodané. Pokud jste ještě neměli 
tu čest seznámit se Orchestrem BERG osobně, budete mít 
i v roce 2017 celou řadu příležitostí. Například na některém 
z osmi večerů 17. abonentní sezony tohoto tělesa nebo na 
festivalu Pražské jaro. 

A co můžete čekat? Originální projekty se současnou hudbou 
a hudbou 20. století, každý v  jiném prostoru. Možná se díky 
Orchestru BERG podíváte i na místo, kde jste ještě nikdy nebyli – 

namátkou můžeme jmenovat například klub Roxy nebo nedávno 
zrekonstruovaný sál kulturního centra Domovina v Holešovicích. 
Významnou součást průkopnické práce, kterou Orchestr BERG 
vykonává, představují pravidelné objednávky nových děl českých 
skladatelů mladé generace, kteří tak dostávají příležitost k tvůrčí-
mu rozvoji. Ve světové premiéře zazněla již více než stovka nových 
skladeb, některé dokonce celovečerní. 
Orchestr BERG založil dirigent Peter Vrábel, který je dodnes jeho 
uměleckým ředitelem. Za svou práci s orchestrem získal mimo jiné 
cenu České hudební rady / UNESCO za mimořádný přínos české 
hudbě. Jeho úkolem je vytvářet takové programy, které představí 
to nejzajímavější ze světa současné hudby. Pokud rádi objevujete, 
pak je pro vás toto těleso jako stvořené. 
Nejdříve můžete Orchestr BERG vidět a slyšet v únoru, a to v Di-
vadle Ponec, kde vystoupí s mezinárodně uznávanou Spitfire 

Company. Jejich společné představení nabízí příležitost zamyslet 
se nad tím, po čem toužíme nebo můžeme toužit v nejrůznějších 
životních momentech. 

CONSTELLATIONS I. – BEFORE I SAY YES

sobota 11. února + neděle 12. února | 20.00 | Divadlo Ponec
Orchestr BERG & Spitfire Company 
… všichni společně na zrcadlové scéně tvořící mikrokosmos 
touhy

DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 
čtvrtek 1. června 2017 | 20.00 | Studio Hrdinů / Veletržní palác
Orchestr BERG, vokální jednotka Skety & Peter Strenáčik – beat-
box 

DIMENZE_BERG2017 – 17. SEZONA ORCHESTRU

… přehled všech akcí této sezony najdete v rubrice Koncerty
Pro redakci připravila EK

Peter Vrábel – umělecký šéf Orchestru BERG, foto © Karel Šuster

Horizontální orchestr v představení RE–ZONANCE, foto © Pavel Hejný

Představení Constellations I. – Before I Say Yes, foto © Vojtěch Brtnický
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 zknižní tipy
  KRÁLOVSKÁ CESTA
Všední i sváteční život v proměnách času
Barbora Půtová

Pražská Královská cesta, historická spojnice mezi královým 
měšťanským sídlem (královým dvorem) a sídlem reprezentativ-

ním (Pražským hradem) 
a dějiště korunovačních 
průvodů, představuje 
ojedinělý architektonický 
i urbanistický celek a uni-
kátní soubor stavebních 
slohů. Středověký základ 
tu od baroka po 19. stole-
tí vytrvale překrývají sto-
py dalších období. Kniha 
představuje Královskou 
cestu jako místo, v němž 
se protkával všední život, 
historická tradice, archi-

tektura a kulturní dějiny. Poprvé v historii bádání o Praze je 
téma popsáno nejen z pohledu umělecko-architektonického 
vývoje, ale též optikou historické antropologie – s důrazem na 
pochopení každodennosti zmizelého svátečního a všedního 
života obyvatel staré Prahy, včetně řemesel, živností, trhů, 
obchodů a hospod. 
cena: 360 Kč
www.paseka.cz 

  JUPÍ, JDEME DO SVĚTA!
Hermína Franková 

Mořská panna visí nad vchodem do lékárny v Táboře a Turek se 
na ni dívá z protějšího výklenku nad módním salónem. Oba sní 
o tom, jak by bylo krásné 
se projít po městě. A jejich 
přání se jim jednou vypl-
ní. Mořská panna a dře-
věný Turek se vydávají 
na cesty, aby prožili na 
svých toulkách po jižních 
Čechách neuvěřitelná 
dobrodružství. Postupně 
projdou Třeboň, České Bu-
dějovice, Český Krumlov, 
Horní Planou, Vodňany, 
Písek, Blatnou, Milev-
sko, Bechyni, Jindřichův 
Hradec a Soběslav, aby se po různých peripetiích zase vrátili 

zpátky domů, do táborské lékárny. Hermína Franková (*1928) 
byla autorkou Dívky na koštěti, autorkou scénářů ke třem te-
levizním filmům s Ohnivými ženami, ale také autorkou seriálu 
Lékárníkových holka.
cena: 250 Kč
simuraka@seznam.cz 

 MAJDA ČMUCHALOVÁ
Velký vlasový poprask
Kate Pankhurstová

Devítiletá Majda Čmuchalová a její kolegyně z detektivní 
kanceláře Holky čmuchalky o sobě rády prohlašují, že pro ně 

není žádná záhada příliš 
záhadná a žádný problém 
příliš zapeklitý. Ale bude 
to platit i v případě děsivé 
fialové mlhy, která se ve 
městě zničehonic objevila 
a teď ve stínech číhá na 
ubohé obyvatele Kalu-
žína, kterým na hlavách 
vytváří ty nejpodivnější 
a  nejpraštěnější účesy? 
Jsou snad za strašidelný 
vlasový úkaz zodpovědní 
ufouni z vesmíru? A podaří 

se děvčatům případ rozřešit, dřív než celé město skončí s hla-
vou podobnou cukrové vatě?
cena: 229 Kč 
www.kniha.cz 

  DÍTĚ BRIDGET JONES
Helen Fieldingová

Trhlá a romantická Bridget je zpět! Navíc už dospěla do věku, 
kdy má poslední šanci otěhotnět. A to by nebyla Bridget, kdyby 

se jí to nepodařilo! I když 
všechno neproběhne úpl-
ně tak, jak si představo-
vala... Vyslechne si bizarní 
rady od opilých individuí 
a  „zasloužilých“ matek, 
zazmatkuje při ultrazvuku 
či na předporodním kurzu. 
Stále si hlídá váhu, víno 
konzumuje s rozumem 
a mezitím si klade tu ne-
příjemnou otázku: „Kdo je 
vlastně otec?“

cena: 279 Kč
www.xyz.cz

www.kampocesku.cz knižní tipy  9



Pražská vlastivěda
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 LEDNU 2017

3. 1. / út
MUZEUM KUBISMU. Komentovaná prohlídka 
expozice Uměleckoprůmyslového muzea o čes
kém kubismu v Domě U Černé Matky Boží. 
Seznamte se s předními českými představiteli 
kubismu a odrazem tohoto stylu v jejich tvorbě 
na poli architektury, výtvarného i užitého umění. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:30 před domem U Černé 
Matky Boží (Celetná 34, Staré Město). Jednotná 
cena 150 Kč. Mgr. Pavla Bartásková

4. 1. / st
ROHANSKÝ PALÁC. Komentovaná prohlídka 
vybraných sálů pražského sídla rodu Rohanů, ve 
kterém dnes sídlí Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby 
si s sebou vzali své občanské průkazy (vstup 
do budovy ministerstva). Zájemci bez občan-
ských průkazů nebudou do budovy vpuštěni!! 
Začátek akce ve 12:45 a ve 14:45 před vstupem 
do paláce (Karmelitská 529/7, Praha 1, Malá 
Strana). Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová

5. 1. / čt
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 15:30 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 
100/70 Kč. Marcela Smrčinová

7. 1. / so
BARRANDOV. Urbanistický koncept zástavby 
Barrandova vznikl na konci 20. let z iniciativy 
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bratrů Havlových. Kolem filmových ateliérů, 
řady pozoruhodných vil i chátrajících barran
dovských teras sejdeme k bývalému plavec
kému bazénu. Začátek akce v 10:00 na stani
ci aut. č. 105 „Filmové ateliéry“ (ve směru od 
Smíchovského nádraží). Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

TRMALOVA VILA A OKOLÍ. Obec Strašnice byla 
v pramenech zmíněna poprvé koncem 12. století, 
kdy náležela do majetku Vyšehradské kapituly. 
My si na vycházce projdeme architektonicky 
cennou vilovou čtvrť, která zde vznikla v prvních 
dvou desetiletích 20. století. Navštívíme také zdejší 
nejvýznamnější vilu od Jana Kotěry, postavenou 
pro rodinu ředitele obchodní školy Františka 
Trmala. POZOR! – omezený počet účastníků na 
2 x 25 osob. Doporučujeme využít předprode
je vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 
na zastávce tramvaje č. 7, 26 „Strašnická“ (ve 
směru do Vršovic). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno vstupné do vily 40/20 Kč. 
Marie Hátleová 

VILLA GRÉBOVKA. Navštivte s námi vilu 
pražského průmyslníka Moritze Gröbeho, kte
rá stojí v parku, známého dnes pod názvem 
Havlíčkovy sady. Prohlédneme si interiér zre
konstruované vily. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
před vstupem do vily z Havlíčkových sadů. 
Jednotná cena 140 Kč. Milada Racková 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Během komentované prohlídky si prohléd
neme historické interiéry vybavené cenným 
dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde 
pražský primátor přijímá nejvýznamnější ná
vštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedi
nečných 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 předpro
deje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před 
věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 180 Kč. Josefina  
Jelínková

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

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

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vy
braných prostor Národního divadla nás za
vede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v ang-
ličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
ve 13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vesti
bulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT)

STAROMĚSTSKÝ UNGELT. Na vycházce si 
představíme zajímavý historický objekt, na
cházející se mezi Týnskou a Štupartskou ulici 
na Starém Městě pražském, původně opevně
ný kupecký dvůr, který se ve středověku stal 
pražským střediskem mezinárodního obchodu. 
Začátek akce ve 14:00 před kostelem Sv. Jakuba 
v ulici Malá Štupartská. Cena 100/70 Kč (%). 
Marcela Smrčinová

9. 1. / po
VILA LANNA. Komentovaná prohlídka novo
renesanční budovy nás seznámí nejen se stav
bou samotnou, ale také s rodinou významného 
podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny. 
Vilu v Bubenči si tento vlivný muž nechal po
stavit roku 1872 jako své letní odpočinkové síd
lo. Na její výzdobě se podílela řada známých 
umělců, např. fresky v interiéru zpracoval Victor 
Barvitius. Dnes slouží vila jako reprezentační 
zařízení Akademie věd ČR. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, 
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Praha 6 – Bubeneč). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 
50 Kč. Milada Racková

10. 1. / út
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 15:30 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 
100/70 Kč. Marcela Smrčinová

11. 1. / st
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 v 16:00 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.

12. 1. / čt
KLÁŠTER NA SLOVANECH NEBOLI 
V EMAUZÍCH. Komentovaná prohlídka kláštera 
zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, 
refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma 
a slovanských patronů. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 
před vstupem do areálu objektu z Vyšehradské 
ulice. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vy
bíráno vstupné do kláštera 60/40 Kč. Marie 
Hátleová

14. 1. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Akce pro děti! Více informací na 
konci programu!

MALOSTRANSKÝ HŘBITOV. Pojďte s námi na
vštívit Malostranský hřbitov, který byl v červnu 
roku 2016 znovu otevřen po rozsáhlé a náročné 
revitalizaci. Na unikátním hřbitově, prohlášeného 
roku 1958 za kulturní památku, odpočívají známí 
architekti, sochaři i představitelé národního ob
rození. POZOR! – omezený počet účastníků na 
2 x 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 

vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 před 
vstupem na Malostranský hřbitov z Plzeňské uli
ce. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

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

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Bc. Antonín Baloun

15. 1. / ne
MODERNÍ ARCHITEKTURA PRVNÍ POL. 
20. STOLETÍ NA ROZHRANÍ STARÉHO 
A NOVÉHO MĚSTA. Vydejte se s námi za 
moderní architekturou na Staré i Nové Město! 
Ujasníme si pojmy a ukážeme si příklady jed
notlivých architektonických stylů. Dozvíte se, co 
je eklektismus, sorela nebo secese. Ukážeme si, 
které stavby se budovaly ve stylu tradicionalismu, 
jak vypadaly kavárny za první republiky, čím se 
vyznačuje funkcionalismus nebo kdo definoval 
5 bodů moderní architektury. Povíme si, kde 
sídlilo krejčovství Kníže nebo obchodní družstvo 
Artěl, kam se chodilo na vynikající boršč i jak 
vypadaly prvorepublikové multifunkční paláce. 
Začátek akce v 10:00 před budovou Právnické 
fakulty na nám. Curierových. Cena 100/70 Kč 
(%). Mgr. Dana Kratochvílová 

ZAJÍMAVOSTI VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ. 
Vraťme se zpátky do časů, kdy bylo Václavské 
náměstí ještě Koňským trhem, který lemovaly go
tické a renesanční domy, nebo do dob, kdy bylo 
ozdobeno barokní kašnou s jezdeckou sochou 
knížete Václava, či do časů slavné Boudy nebo 
arény ve Pštrosce. Poznejte s námi historii tohoto 
náměstí, které se nesmazatelně zapsalo do dějin 
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československé historie. Začátek akce ve 14:00 
u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). Bc. Monika Koblihová

16. 1. / po
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 15:30 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 
100/70 Kč. Pavla Lešovská

ANNA JAGELLONSKÁ: GARANT HABSBURSKÉHO 
DĚDICTVÍ – PŘEDNÁŠKA. Anna Jagellonská – 
manželka Ferdinanda I. zůstává často opomí
jenou a pozapomenutou osobností 1. poloviny 
16. století. Ve skutečnosti však hrála důležitou 
roli a to nejen při nástupu Habsburků na český 
trůn. Připomeneme si zajímavé momenty jejího 
života i vlády Jagellonců v Českém království. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč. 
PhDr. Jaroslava Nováková

18. 1. / st
JOSEF GOČÁR: OD JEHLANU PŘES 
OBLOUČEK K ELEGANCI HLADKÉ STĚNY – 
PŘEDNÁŠKA. V přednášce si připomeneme 
jednoho z nejvýznamnějších českých architek
tů 20. století, který je tvůrcem domu U Černé 
Matky Boží, Legiobanky i kostela sv. Václava ve 
Vršovicích. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprode
je vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

19. 1. / čt
BÍLKOVA VILA. Během komentované prohlídky 
se zaměříme na život a dílo sochaře Františka 
Bílka. Povíme si, kde se narodil, z jaké rodiny 
pocházel, kam chodil do školy, kde studoval 
nebo s kým se přátelil. Zajímat nás bude také, 
jak získal pro stavbu svého domu lukrativní par
celu na Hradčanech a jak to bylo se stavbou 
samotnou i jejími interiéry. V ateliéru pak pro
střednictvím děl samotného autora spatříme pře

rod, zpočátku neúspěšného snílka v uznávaného 
umělce. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem 
do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, 
Hradčany). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bu
de vybíráno jednotné vstupné do vily 40 Kč. 
Mgr. Dana Kratochvílová 

21. 1. / so
SECESE – STYL, KTERÝM MĚSTO ROZKVETLO. 
Projdeme se centrem Prahy, kde tento výrazný 
styl počátku 20. století zanechal řadu krásně 
zdobených staveb. Z Národní třídy se vydá
me okolo Topičova nakladatelství, Hlaholu, 
Beaufortova nakladatelství, domu U Nováků, 
hotelu Evropa, hotelu Central až k Obecnímu 
domu (stavby architektů O. Polívky, J. Fanty, 
A. Dryáka, B. Bendlmayera, A. Balšánka). 
Začátek akce v 10:00 u vchodu do historic
ké budovy Národního divadla z Národní třídy. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Navštivte s námi jednu 
z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, za
loženou ve 30. letech 13. století přemyslovskou 
princeznou Anežkou. Navštívíme přízemí kláštera 
i jeho zahrady, které prošly nedávnou revitalizací. 
Začátek ve 13:30 před hlavním vchodem do 
kláštera z Anežské ulice. Cena 100/70 Kč (%). 
Milada Racková

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

22. 1. / ne
ZA JANEM ŽELIVSKÝM NA NOVOMĚSTSKOU 
RADNICI. Závěrečná akce pro děti z cyklu 
„Děti, objevujte památky Prahy!!“. Více infor
mací naleznete na konci programu nebo na  
www.prazskevychazky.cz

ZIMNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH 
HŘBITOVECH III. Navštivte s námi největší 
pražské pohřebiště a spatřete místa odpočin
ku významných osobností českého národního 
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života. I v této části si připomene osobnosti, 
které kdysi mnoho znamenaly a dnes už jsou 
již téměř zapomenuty jako např. Jan Nepomuk 
Štěpánek, Anna Fingerhutová – Náprstková, Jan 
Bělský, Quido Bělský, Josef Božek, Karel Havlíček 
Borovský. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:30 u kaple sv. 
Rocha v Olšanské ulici. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

PO STOPÁCH WOLFGANGA AMADEA 
MOZARTA. Před 230 lety, v lednu roku 1787, 
přijel W. A. Mozart do Prahy, aby osobně di
rigoval operu Figarova svatba. Následně pak 
pobýval v Praze ještě při několika příležitostech. 
Připomeneme si místa, která v Praze navštívil 
a adresy, které navštěvoval. Začátek akce ve 
14:00 před hotelem Barceló Old Town Praha 
v Celetné ulici č. 29, Staré Město, Praha 1. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

24. 1. / út
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 15:30 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 
100/70 Kč. Pavla Lešovská 

25. 1. / st
POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH 
HOTELŮ – PŘEDNÁŠKA. Seznámíme se s pre
zentací nejzajímavějších pražských hotelů, využí
vajících k ubytování svých hostů prostory paláců, 
klášterů, středověkých domů i moderních bu
dov. Podíváme se obrazem do míst pro většinu 
Pražanů překvapivých i obtížně dostupných. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). 
Milada Racková

26. 1. / čt
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE I. Slovo 
pasáž se u nás objevilo poprvé ve fejetonu 
Jana Nerudy z r. 1860 po jeho příjezdu z Paříže. 
V Praze se začaly první pasáže objevovat 

v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, 
kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. My 
se jimi propleteme od horní části Václavského 
náměstí až k Platýzu. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 35 osob. Doporučujeme vyu
žít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

28. 1. / so
KRÁLOVSKÁ CESTA II. Akce pro děti. Více in
formací naleznete na konci programu! 

OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO 
PETSCHKA. Projdeme se oblastí Bubenče 
od krásné funkcionalistické stavby Richarda 
F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, 
Josefa Gočára i od dvojice pražských němec
kých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora 
Fürtha. Připomeneme si rodinu Petschků a řek
neme si, kdo byl Vojtěch Lanna i co byla slavná 
krejčovská slavnost „Slamník“. Začátek akce ve 
14:00 před budovou Skleněného paláce, nám. 
Svobody 1/728, Praha 6. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

HAVELSKÉ MĚSTO. „Město u kostela sv. Havla“ 
nebo také „Nové město okolo sv. Havla“ jsou 
jména, která se používala k označení části dneš
ního Starého Města pražského. Toto „město ve 
městě“ bylo založeno před první polovinou 
13. století kolem farního kostela sv. Havla. Na 
vycházce si budeme povídat o příčinách jeho 
vzniku, zakladatelích, i o památkách, které se 
zde nacházejí. Začátek akce ve 14:00 před vcho
dem do kostela sv. Havla. Cena 100/70 Kč (%). 
Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Gabriela Procházková

29. 1. / ne
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlíd
ka klášterního areálu včetně barokní baziliky 
sv. Markéty, románské krypty a budovy pre
latury. POZOR! – omezený počet účastníků na 
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35 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 

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

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlíd
ka unikátního památky (ambity, kostel Narození 
Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – ome
zený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
13:30 před vchodem do objektu na Loretánském 
náměstí. Cena za výklad 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstup
né do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín 
Marchal CSc.

30. 1. / po
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE I. Opakování 
vycházky z 26. 1. 2017. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 35 osob. Doporučujeme vyu
žít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

ANNA JAGELLONSKÁ: GARANT HABSBURSKÉHO 
DĚDICTVÍ – PŘEDNÁŠKA. Opakování přednášky 
ze dne 16. 1. 2017. POZOR! – omezená kapacita 
sálu na 20 osob. Doporučujeme využít před
prodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále 
PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
100/70 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

31. 1. / út
POKLADY SBÍREK LOBKOWICZŮ. Ko men to
vaná prohlídka muzea v Lobkowiczkém pa
láci na Pražském hradě zahrnuje obrazy, ke
ramiku, klenoty, religiózní předměty, zbraně, 
hudební nástroje a hudebniny včetně rukopisů 
děl významných skladatelů. Povídat si bude

me o složitých příbuzenských vztazích mezi 
Lobkowiczkým rodem, Pernštejny, Rožmberky 
a španělskou šlechtou. Upřesníme si, jak to bylo 
s Pražským jezulátkem nebo kdo založil Řád 
zlatého rouna. Vyprávět si budeme o krátkém, 
ale šťastném životě španělské infantky Markéty 
Marie Terezie, o hudebním nadání Lobkowiczů 
a povíme si, komu je připsána 3. Beethovenova 
symfonie Eroica. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, 
ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA 
BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPNÍCH 
BRAN PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce 
v 16:00 před vchodem do Lobkowiczkého palá
ce (Jiřská ulice, Pražský hrad). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě srazu bude vybíráno jednotné 
vstupné do paláce 100 Kč. průvodce z Nadace 
Lobkowiczkých sbírek + Mgr. Dana Kratochvílová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY 
PRO DĚTI V LEDNU 2017

8. 1. / 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 PCT) 

14. 1. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku 

Nádvoří Lobkovického paláce
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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 PCT)

22. 1. / ne
ZA JANEM ŽELIVSKÝM NA NOVOMĚSTSKOU 
RADNICI. Závěrečná akce z cyklu „Děti, obje
vujte památky Prahy!!“. Na poslední vycházce 
z cyklu si představíme jednu z nejvýznamnějších 
gotických staveb na Novém Městě pražském. 
Povíme si, proč byla novoměstská radnice za
ložena právě zde a jak se původně Karlovo 
náměstí jmenovalo. Ukážeme si, co je z doby 
gotické i z doby renesanční nebo kdo pobýval 
ve zdejším vězení. Vysvětlíme si, co to byla první 
pražská defenestrace a jak je s touto budovou 
spojen osud Jana Želivského. Společně také bu
deme hledat tzv. „pražský loket“. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy
cházek! Začátek akce ve 13:30 před budovou 
Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). (průvodci PCT)

28. 1. / so
KRÁLOVSKÁ CESTA II. Pojďte s námi po sto
pách českých králů a jejich korunovačního prů
vodu! Vyrazíme z Křižovnického náměstí, kde 
si připomeneme Staroměstskou mosteckou věž, 
a po Karlově mostě přejdeme na druhý břeh 
Vltavy. Cestou se zastavíme u kamenných stráž
ců Karlova mostu, o jejichž tajemství si bude
me vyprávět. Od Malostranské mostecké věže 
vyrazíme Nerudovou ulicí vzhůru na Pražský 
hrad! 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 v 10:00 na 
Křižovnickém náměstí u sochy Karla IV. (Staré 
Město, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci 
PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 
50 účastníků ve skupině (neníli uvedeno jinak 
nebo neurčíli průvodce jinak). Přednost mají 
klienti se vstupenkou zakoupenou v předpro
deji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. 
Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, 
studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, inva
lidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících 
kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě 
zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) 
je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupné
ho v místě, kde byla vstupenka zakoupena. 
Uvedená dopravní spojení 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 mož
no zakoupit v Praze formou předprode-
je v turistických informačních centrech 
PCT a v recepci 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
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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 leden bude zahájen 
v pondělí 19. prosince 2016 v 9:03 v eshopu 
a v turistických informačních centrech PCT (viz 
níže) v Praze. Předprodej na měsíc únor bude 
zahájen ve středu 25. ledna 2017.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER 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
24. 12. 10:00–14:00, 25.–26. 12. 11:00–17:00,  
31. 12. 9:00–14:00, 1. 1. 2017 12:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1,  
Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00–19:00
24. 12. 10:00–14:00, 25.–26. 12. 11:00–17:00, 
31. 12. 9:00–14:00, 1. 1. 2017 12:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se 
Štěpánskou ulicí)
denně 10:00–18:00
24. 12. 10:00–14:00, 25.–26. 12. ZAVŘENO
31. 12. 2016–1. 1. 2017 ZAVŘENO
od 2. 1. do 8. 1. denně 10:00–18:00,  
od 9. 1. 2017 – 14. 3. 2017 ZAVŘENO

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00
24. 12. 9:00–14:00, 25. 12. 11:00–17:00, 
31. 12. 9:00–14:00, 1. 1. 2017 11:00–17:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00
24. 12. 9:00–14:00, 25. 12. 11:00–17:00, 
31. 12. 9:00–14:00, 1. 1. 2017 11:00–17:00

RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 70/4 – 
JEN VŠEDNÍ DNY
(Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5)
po–čt 8:00–17:00, pá 8:00–16:00
23. 12. 8:00–14:00, 26. 12. zavřeno

(aktuální informace na www.prague.eu  
nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

REKONSTRUKCE VĚŽE  
STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V lednu 2017 začíná generální rekonstrukce vněj
šího pláště věže Staroměstské radnice, před
pokládaná doba trvání je 18 měsíců. V období 
duben 2017 – listopad 2017 bude zcela uzavřena 
věž Staroměstské radnice, od prosince 2017 do 
dubna 2018 nebude přístupná radniční kaple 
a v období únor 2018 – červen 2018 bude de
montován pražský orloj. 

KALENDÁŘ PRAHA 2017
Nemůžete se na krásy Prahy vynadívat, stejně 
jako my? Pak je náš kalendář tou pravou deko
rací vašeho domova nebo kanceláře. Potěšit jím 
ale můžete každého, kdo má rád proměnlivost 
Prahy v běhu čtyř ročních dob. Autory fotografií 
jsou Marek Musil, Petr Šálek a Richard Horák. 
Kalendář je možné zakoupit v turistických in
formačních centrech PCT nebo v eshopu PCT 
http://eshop.prague.eu

KURZ PRŮVODCE PRAHOU  
A CESTOVNÍHO RUCHU
Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo 
pro zájemce o průvodcovské kurzy rekvalifikační 
kurzy průvodců Prahou i cestovního ruchu.
Kurzy budou otevřeny od 12. ledna 2017. 
Přihlašování je možné do 22. 12. 2016. Více in
formací najdete na www.praguecitytourism.cz; 
studijni@prague.eu nebo na tel.: 221 714 125
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