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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
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Milí čtenáři, 

je zřejmé, že zimní radovánky 
budou teď lákat více než sezení 
v divadelních či koncertních sá-

lech. Druhá polovina kulturní sezony se sice teprve 
rozbíhá, ale i přesto si dovolím vám doporučit ně-
kolik zajímavých akcí.
V únoru začíná oblíbený cyklus staré hudby Ba-
rokní podvečery koncertem z děl významných 
anglických skladatelů, které přednese soubor 
Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou 
Semerádovou. Jste srdečně zváni.
V kině Ponrepo můžete vidět v průběhu měsíce 
snad všechny filmy našeho nejúspěšnějšího reži-
séra v zahraničí i u nás, Miloše Formana, uváděné 
k výročí jeho 85. narozenin. Klasika rozhodně ne-
zklame a vstupné je zdarma.
Pokud vás zajímají proměny našeho hlavního 
města, rozhodně navštivte výstavu fotografií 
Martina Prouze v nové galerii Czech Photo Center 
v Nových Butovicích. Trvá až do 26. února a více 
se dozvíte v rubrice Galerie, výstavy.
Přeji vám v novém roce mnoho skvělých kultur-
ních zážitků a děkuji za vaši přízeň.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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KAM po Česku 2017
Šternberská madona
Sochu v 90. letech 14. století vytvořil následovník Mistra Toruňské 
madony. Snad pro hradní kapli ve Šternberku, snad pro šternberský 
klášter augustiniánů-kanovníků. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších 
děl „krásného slohu v Českých zemích“. Její tvář, lemovaná zlatými vlasy, 
jako by přemýšlela. Zajímavostí je, že se halí málo běžným červeným 
pláštěm, symbolizujícím Kristovo utrpení i krev jím prolitou na kříži za 
spásu lidstva. Její hlava byla původně zdobena korunou králů. Závoj 
bílé barvy symbolizuje její ztotožnění s církví a z božnost duše nevěsty 
Kristovy z Písně písní, někdy nazývané též Píseň Šalamounova. Jedná 
se o sbírku židovských „svatebních“ písní různých dob, řazených mezi 
pět svátečních svitků, snad z 5. až 3. stol. př. n. l. Některé pocházejí 
dokonce z doby krále Šalamouna, jemuž je připisováno autorství. 
Mariiny prsty nořící se do tělíčka malého Ježíše odkazují k pašijové symbolice 
a svátosti eucharistie (díkůvzdání). Ježíš třímá v levé ruce jablko, symbol 
prvotního hříchu, a Maria tak zaujímá postavení Evy číslo dvě, jako matka 
Vykupitele, čímž přispěla k sejmutí dědičných hříchů lidstva. Na zádech 
plastiky z opuky s polychromií vysoké 84 cm je signatura Hen(us) nebo 
Hen(ricus), jež vede k úvahám o tvůrci, snad Jindřichu Parléři či jeho 
synu Janovi. Plastika byla zapůjčena do stálé expozice Arcidiecézního 
muzea Olomouc, kde ji máte možnost vidět i vy na vlastní oči. 

Den, kdy vychází… n KAM po Česku n Pražský přehled kulturních pořadů n Travel EYE n OPEN Czechia n státní svátky  
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  NADANÝ SYN SLÉVAČE (145 let)

Jan Preisler dokázal ve svém díle vyslovit nevyslovitelné. Od 
osudových traumat, přes erotické žádosti až po melancho-
lické nálady či pohádkové touhy. Řeč je o významném čes-
kém malíři a vysokoškolském profesorovi Janu Preislerovi, 
zakladateli moderního českého umění.

Narodil se 17. 2. 1872 do rodiny slévače z Králova Dvora. Již od 
dětství ho bavilo kreslení, kdy svým talentem zaujal učitele 

měšťanské školy v Be-
rouně. Ten ukázal jeho 
kresby řediteli školy 
a  společně oslovili 
ještě další hodnostáře. 
Poté v dopise požádali 
Janovy rodiče, aby 
chlapce dali na studia 
v Praze a finančně jej 
dále podporovali. Jan 
nastoupil na umělec-
ko-průmyslovou školu 
(1887) začal studovat 
pod vedením Františka 
Ženíška. V  téže době 
se zapojuje do spolku 
Mánes a podílí se na 
jeho činnosti kresbou, 

například obálkou k albu Listy z palety. Zlomem v jeho životě byla 
výstava Edvarda Muncha, kterou pomáhal organizovat a navrhl 
i její plakát. Poté cestoval Evropou a seznámil se umělci, jako byl 

Rodin či Bourdelle. Poslední roky života zasvětil výuce na vysokých 
školách. K jeho nejvýznamnějším dílům patří výzdoba Palackého 
sálu Obecního domu, Jaro nebo Černé jezero. Zemřel v pouhých 
47 letech, 27. dubna 1918 na zápal plic.

Veronika Kočová
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Jan Preisler, Milenci, 1905

Jan Preisler, Autoportrét, asi 1900

  DĚLNÍK AUTOREM DĚTSKÉ POEZIE (95 let)

Jan Skácel se narodil 7. 11. 1922 jako syn pedagoga ve 
Vnorovech na Hodonínsku. Po maturitě krátce pracoval 
jako uvaděč v kině, ale jeho ročník byl totálně nasazen na 
práce v Říši a on byl povolán do Rakouska, kde působil jako 
stavební dělník. Po třech letech se vrátil na Moravu, začal 
studovat filosofii v Brně na Masarykově univerzitě a své 
první zaměstnání získal v deníku Rovnost, kde pracoval 
jako kulturní referent.

Později nastoupil v literární redakci rozhlasu v Brně jako šéfre-
daktor kulturní revue Host do domu a Revue otevřené kultury. 
V roce 1969 byla Revue zakázána a Jan nesměl oficiálně pub-
likovat. Jedinou možností bylo publikování v exilové literatuře 
a samizdatu. V této době také vyšla jeho básnická sbírka Chyba 

broskví. Od roku 1981 mohla jeho díla opět vycházet, avšak pou-
ze v Brněnském bloku, kde vyšly básnické sbírky Dávné proso, 
Odlévání do ztraceného vosku, Kdo pije potmě víno a díla pro 
děti jako Uspávanky, Proč ten ptáček nespadne a další. Krátce 
před svou smrtí, 7. 11. 1989, získal Petrarkovu cenu a cenu 
Vilenica 89. Další ocenění Zlatou plaketu  za zásluhy o rozvoj 
Jihomoravského kraje a čestné občanství města Brna získal až 
in memoriam.

-vok-

Plaketa Jana Skácela v Brně

4  jan preisler, jan skácel
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  JANOVO POKÁNÍ (675 let)

Bylo mu pětačtyřicet let, byl téměř slepý a právě přišel o svou 
milovanou dceru Markétu, vévodkyni bavorskou. Nad jejím 
zbraslavským hrobem se kál za svůj dosavadní rozmařilý 
život válečníka. Veřejně odpřisáhl bohabojný život. Ano, 
řeč je o českém králi Janu Lucemburském.

Kající se král koupil za 400 kop pražských grošů od pana Temla 
z Hory poplužní dvůr. S příslušnými polnostmi, sady, loukami 

a mlýny to poté vše daroval 
na důkaz pokání převoru 
a  24  mnichům kartuzi-
ánského řádu, kteří tak 
1. února 1342 otevřeli první 
kartuziánský klášter u nás. 
Rozkládal se v místech 
dnešní Kartouzské ulice, 
někde v prostoru dnešního 
centra Nový Anděl, v bloku 
historických domů včetně 
smíchovské radnice a dále 
přes Portheimku a náměstí 
14. října k Vltavě. Klášterní 

chrám měl průčelí obrácené k historické zbraslavské cestě 
(zhruba dnešní ulice Štefánikova a navazující Nádražní). Je 
skutečně až s podivem, s jakou vroucností, zápalem a štědrostí 
Jan Lucemburský budoval první kartouzu u nás. Po celé své pa-

nování „král cizinec“ dle slov našinců zemi jen finančně ždímal 
a kláštery rozhodně nešetřil. Vedla ho smrt jeho dcery Markéty 
opravdu k pokání a nápravě?

Martina Jurová

Znak řádu kartuziánů

Janova busta z katedrály sv. Víta

  HEREC SAMOROST (85 let)

Je tomu 85 let, kdy se 15. 2. 1932 narodil ve Varnsdorfu do 
rodiny židovského obchodního cestujícího nepřehlédnutelný 
český herec, divadelní teoretik, dramaturg a překladatel 
z ruštiny Leoš Suchařípa. Herectví se věnoval už od mládí, 
kdy již při studiích na gymnáziu hrál v ochotnickém Diva-
delním kolektivu mladých. 

Láska k divadlu ho neopustila, proto začal studovat na DAMU 
historii a teorii divadla. Studium ale nedokončil a odešel na 
Vysokou školu divadelní v Moskvě GITIS, kde absolvoval v roce 
1957. Vrátil se do Prahy, kde působil jako redaktor a později 
šéfredaktor „Divadelních novin“ a odborný asistent na Filozo-

fické fakultě UK do roku 1968. Poté získal angažmá dramaturga 
v Činoherním klubu, kde během normalizace měl z politických 
důvodů omezenou uměleckou činnost a nemohl dále pokračo-
vat ve své práci v Praze. Zpět na pražskou divadelní scénu se 
vrátil až v 90. letech 20. století jako dramaturg a příležitostný 
herec v Divadle Na zábradlí. Kdo by neznal jeho role z filmů 
„Skřivánci na niti“, „Jára Cimrman, ležící, spící“ nebo „Faunovo 
velmi pozdní odpoledne“. Podobně tomu bylo na divadle v před-
staveních Tři sestry nebo Dantova smrt. Zapsal se i překlady 
ruského spisovatele Gogola, Čechova a dalších.  Zemřel po krátké 
těžké nemoci 14. června 2005.

-vk-

www.kampocesku.cz leoš suchařípa, jan lucemburský  5
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1. 2. 1932 (85 let)
Narodil se Zbyněk Janata, nejmladší člen odbojové sku-
piny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do Západního 
Berlína byl spolu s Václavem Švédou dopaden, předán 
do Československa a odsouzen k trestu smrti. Poprava se 
konala 2. 5. 1955, nesměl být pohřben a urna s popelem 
byla zničena.

3. 2. 1622 (395 let)
Císař Ferdinand II. vydal generální pardon, jímž byli 
omilostněni další účastníci českého stavovského povstání, 
kteří přiznali své provinění proti císaři. Milost se týkala jen 
osobních práv šlechticů, majetek jim byl však zabaven. Ten 
získaly výhodně jiné, mnohdy cizí šlechtické rody.

4. 2. 1402 (615 let)
Václav IV. nabídl bratru Zikmundovi správu Českého krá-
lovství za pomoc o dosažení císařské koruny. Václav IV. byl 
sesazen z funkce římskoněmeckého krále jako nezpůsobilý. 
Rozhodnutí však ignoroval a titul používal nadále. Nakonec 
byl uvězněn z popudu svého vlastního bratra.

4. 2. 1892 (125 let)
V Praze se narodil Josef Jiříkovský, český sochař a medai-
lér. Byl žákem J. V. Myslbeka a Jana Štursy. Tvořil žánrové 
plastiky a portréty, mezi ty nejznámější patří socha Venuše 
v Lázních Bohdaneč. Vycházel z novoklasicismu, později se 
přiklonil k realismu. Zemřel poměrně mlád 10. listopadu 
1950.

7. 2. 1922 (95 let)
Narodil se básník a prozaik Jan Skácel. Působil jako 
kulturní redaktor deníku Rovnost a byl šéfredaktorem 
revue Host do domu. Po roce 1969 mohl publikovat pouze 
v samizdatu a exilové literatuře. Psal poezii inspiro-
vanou moravským folklorem. Zemřel na rozedmu plic 
7. listopadu 1989.

 z KALENDÁRIUM

1567
(450 let)

Jindřich Matyáš 
Thurn

* 24. 2. 1567
† 26. 1. 1640 

vůdce českého 
stavovského povstání

1677
(340 let)

Jan Blažej 
Santini-Aichel 

* 3. 2. 1677
† 7. 12. 1723
český barokní 

architekt

1862
(155 let) 

Sokol Pražský
16. 2. 1862

vznikl tělovýchovný 
spolek Sokol Pražský

  KOLÉBKA KŘESŤANSTVÍ V ČECHÁCH 
(1034 let)

Málokteré místo u nás je tak významně spojeno s historií 
prvních Přemyslovců jako Levý Hradec. Centrum křesťan-
ství a zároveň první mocenské sídlo Přemyslovců najdete na 
území města Roztoky, v jeho místní části Žalov. Právě zde byl 
19. února roku 982 zvolen Vojtěch z rodu Slavníkovců v po-
řadí druhým pražským biskupem, prvním z českého rodu. 

První doložený Přemyslovec Bořivoj I. po křtu na Moravě z ru-
kou biskupa Metoděje založil na území Levého Hradce mezi lety 
882–884 kostel, který zasvětil sv.  Klimentu, čtvrtému římskému 
papeži. Jak vypadal původní Bořivojův kostel, bohužel nevíme. 
Pod dnešním kostelem jsou sice základy rotundy, nicméně arche-
ologové tvrdí, že patřily kostelu mladšímu, než je kostel z doby 

Bořivoje I. Jeho kostel musel vzniknout během velice krátké doby, 
byl pravděpodobně dřevěný a lehl popelem při povstání roku 883. 
V základech rotundy je dodnes zasazený kámen s vytesaným 
křížem, který se dá považovat za její základní kámen. Zvyk kladení 
základního kamene je ale o něco mladší než z konce 9. století. 
Z toho důvodu se historici domnívají, že i rotunda je o něco mladší. 
Jak přemyslovské hradiště vypadalo, nám dnes přibližuje nauč-
ná stezka, která vede okolo hradiště a má osm zastavení. Zdejší 
hradiště bylo dvoudílné a skládalo se z akropole, od předhradí 
oddělené roklí, a opevněného předhradí. Většina dodnes vidi-
telných zbytků fortifikace pochází z raného středověku a jedná 
se o hradby vystavěné v 9. a 10. století.

Marie Kulinkovská 

6  kalendárium, levý hradec



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s

11. 2. 1912 (105 let) 
Narodil se český klavírista Rudolf Firkušný. Proslavil se ve 
světě svou mimořádnou hudebností a skvělou technikou 
hry. Od roku 1948 žil v USA, po pádu komunistického reži-
mu se chtěl usadit v Praze, zemřel však náhle 19. července 
1994. Je řazen mezi přední klavíristy 20. století.

13. 2. 1992 (25 let) 
Proběhlo slavnostní oficiální připojení naší republiky 
k Internetu. Došlo k tomu na pražské ČVUT. Vznikla síť 
CESNET, která byla zpočátku realizována se středovými 
uzly v Praze a Brně, propojenými pevnou linkou o rychlosti 
64 kbps. K nim byla připojována další akademická města.

17. 2. 1902 (115 let)
V Třebíči se narodil Antonín Kalina, nositel titulu 
Spravedlivý mezi národy, jenž označuje lidi nežidovského 
původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem. 
Kalina byl vězněn v koncentračních táborech Dachau 
a Buchenwald, kde zachránil více než 900 židovských dětí.

25. 2. 1877 (140 let)
Narodil se český básník a novinář Karel Toman (vl. jmé-
nem Antonín Bernášek). Byl představitelem tzv. generace 
anarchistických buřičů, svým dílem spadá k demokratic-
kému proudu naší literatury. Jeho lyrické básně vyrůstají 
z odevzdanosti životu a jeho řádu. Zemřel 12. 6. 1946.

28. 2. 1782 (235 let)
Narodil se Josef Božek, český mechanik a hodinář, kon-
struktér první parní lodě na Vltavě. V roce 1815 předvedl 
v Královské oboře první parní automobil u nás. Konstruoval 
i čerpadla pro vodárny a vagony pro první koněspřežnou 
železnici z Českých Budějovic do Lince. Zemřel 21. 10. 1835.

1907
(110 let)

Vilém Sacher
* 17. 2. 1907
† 14. 8. 1987

generálporučík, 
spisovatel a signatář 

Charty 77

1912
(105 let)

Jiří Trnka 
* 24. 2. 1912

† 30. 12. 1969
český režisér 

animovaného filmu
 

1912
(105 let)

Nataša Gollová 
* 27. 2. 1912

† 29. 10. 1988
česká herečka

  PO BOKU KARLA IV. (695 let)

O životě a skutcích římského císaře Karla IV. ví bezpochy-
by většina z nás mnohé. Avšak s jeho mladším bratrem 
Janem Jindřichem Lucemburským to už tak slavné asi 
nebude. Přitom v zemích Koruny české byl Karlovi velkou 
oporou.

Jan se narodil v Mělníku 12. 2. 1322 a od svých pěti let žil v Ty-
rolech. Janův pobyt tu končí roku 1344 poté, co ho jeho o čtyři 
roky starší manželka Markéta Korutanská díky císařským intrikám 
vyhnala od stolu i lože pro „neplnění manželských povinností“. Jan 
se vrátil do Čech a roku 1349 mu Karel svěřil do správy Markrabství 
moravské. Nedlouho nato se oženil podruhé. Vzal si Markétu, 
dceru vévody Opavského, která mu porodila tři dcery a syny. Po její 

smrti se Jan oženil ještě dvakrát. Nejprve s Markétou Habsburskou 
a po její smrti ještě s Alžbětou Oettingenskou. Jan měl s bratrem 
Karlem velmi blízký vztah, který se promítal také do správy mar-
krabství. Na druhé straně Jan často Karla, zvláště ve 2. polovině 

14. století, zastupoval při správě království, protože až do narození 
Karlova syna Václava měl Jan veškeré nástupnické právo na český 
trůn. Přestože se Jan účastnil i několika válečných tažení, většinu 
života prožil na hradě Špilberk, kde 12. 11. 1375 umírá. Pochován 
byl v kostele sv. Tomáše v Brně.

Filip Kahoun

Jan Jindřich Lucemburský, busta z katedrály sv. Víta

Královské město Mělník

www.kampocesku.cz kalendárium, jan jindřich lucemburský  7
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  ALEŠ BÍLÍK: ZAČÍNÁM ŽÍT MACBETHEM

Městská divadla pražská mají novou posilu v souboru, 
mladého, talentovaného herce Aleše Bílíka, který má 
za sebou už řadu zajímavých rolí i projektů. V divadlech 
ABC a Rokoko ho můžete vidět v Noci bláznů, v Evženu 
Oněginovi či jako cirkusového artistu v inscenaci August 
August, august. Zeptali jsme se, co nového právě chystá.

Jak jste se dostal ke spolupráci s Městskými divadly praž-
skými?
V Ostravě jsem spolupracoval na inscenaci Doktor Faustus s re-
žisérem Pavlem Khekem. Okouzlil mě režijně i lidsky. A protože 
jsem věděl, že půjdu zpátky do Prahy na volnou nohu, zkusil 
jsem se zeptat, zda by pro mě neměl ještě nějakou práci. Po 
krátkých námluvách (a konkurzu u vedení Městských divadel 
pražských, které by vydalo na humornou povídku O stydlivém 
herci) si mě obsadil do role Douga v Noci bláznů a později do 
role Lenského v Oněginovi. 

Na podzim měla v Divadle ABC premiéru inscenace August 
August, august, kde hrajete jednoho z cirkusových umělců. 
Můžete prozradit, co dalšího Vás čeká?
Od ledna zkouším v Pavlově inscenaci Macbeth, konkrétně roli 
Malcolma a mám z toho obrovskou radost. Doufám, věřím v to, 

že to bude opět „velká“ inscenace, stejně jako Oněgin. V březnu 
se přijďte podívat. Vím, že budu v Městských divadlech praž-
ských zkoušet i v posledním turnusu, ale co, to zatím netuším. 
Teď začínám pomalu žít Macbethem, protože tu hru miluju. 

A co film a televize, máte za sebou nebo před sebou nějaké 
zajímavé natáčení?
Za poslední rok mě potkalo, díkybohu, několik krásných zku-
šeností. Předloni na podzim jsme v jižní Itálii dotočili Křižáčka, 
film režiséra Václava Kadrnky v hlavní roli s Karlem Rodenem. 

Je to „středověká 
roadmovie“, před-
lohou je Vrch-
lického báseň. 
Premiéra by měla 
být na jaře. Bude 
to, pevně věříme, 
jedinečný film – 
jak výjimečným 
způsobem práce 
s materiálem, tak 
vynikajícím obra-
zovým materiálem 
samotným. Vloni 
jsem natáčel ještě 
třídílný kriminální 
seriál Spravedlnost, 
který má opravdu 

skvěle napsaný scénář, proto se na výsledek také těším. Poběží 
letos v televizi, stejně jako seriál Bohéma, v němž jsem měl také 
čest si zahrát. 

Pracovní program máte nabitý, zbývá Vám čas i na nějaké 
koníčky?
Poslední dobou jsem je trochu zanedbával, ale teď bude zas 
o něco více času. Nevydržel bych bez hraní na kytaru. Mám 
čtyři různé kytary, hraju už strašně dlouho a je to pro mě nej-
větší forma odpočinku. Hudbu obecně miluju. Zahraju si pár 
tónů i na harmoniku, na klavír, nově jsem od přítelkyně dostal 
Kalimbu – africký hudební nástroj alias „prstový klavír“. Je to 
skladná věc, nosím ji s sebou v batohu, když je nejhůř. Krom 
hudby rád relaxuju sportem – fotbal, badminton, sem tam 
plavání... Na Křižáčka jsem měl zajištěné téměř rok tréninky na 
koni, koníček kůň mi teď po čase vždycky chybí a musím si jít 
zajezdit. Propadl jsem taky lezení na stěně. Ale času je opravdu 
málo. Mám i skromnější ambice – například mě dostane, když 
mi vyrostou kytičky. Čtu, věnuji se malému synovi a synovci... 
A hraní je taky mým koníčkem, jinak by to myslím ani nešlo.

Děkuji za rozhovor.
Tereza Kochová

8  rozhovory
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  ROZHOVOR S ONDŘEJEM SOKOLEM
Nesnáším, když režisér nějak znásilňuje hru 
kvůli vlastní exhibici

Ondřej Sokol se ujal režie dalšího muzikálu. Pro divadlo Stu-
dio DVA připravuje příběh jedné z největších hereckých hvězd 
své doby, Fanny Briceové a jejího manžela Nicka Arnsteina. 
Diva populární ve dvacátých letech minulého století zářila 
na newyorských divadelních prknech a bavila tisíce lidí, 
ale v soukromí se jí příliš nedařilo. Muzikál Funny Girl se 
ihned po uvedení na Broadwayi stal velkým hitem a dosáhl 
neuvěřitelných 1348 repríz. Premiéra nového pražského na-
studování v hlavní roli s Monikou Absolonovou a Romanem 
Zachem je plánována na 24. února. 

Funny Girl je Vaší čtvrtou muzikálovou režií pro divadlo 
Studio DVA. Půjdete klasickou cestou jako třeba u Hello, 
Dolly!, nebo se můžeme těšit na inovace stejně jako v Evitě? 
Myslím, že jsem režisér, který se vždycky snaží nějakým způ-
sobem ctít text nebo libreto muzikálu, takže si nikdy dopředu 
neplánuji, jakým způsobem k inscenaci přistoupím. Snažím 
se, aby to vyšlo organicky z textu. Nesnáším totiž, když režisér 
nějak znásilňuje hru kvůli vlastní exhibici.

Cítíte se už být muzikálovým režisérem? Respektive je pro 
Vás práce na muzikálech něčím obohacující? 
Jsem režisérem, který už má jistou zkušenost s muzikálem, tak 
bych to asi řekl. Od začátku, to znamená od režie Hello, Dolly!, 

se snažíme dělat muzikál se vší úctou a profesionalitou, ale 
zároveň pokaždé s nějakým novým a čerstvým pohledem. Cítím, 
že inscenace muzikálů v divadle Studio DVA na sebe jistým 
způsobem navazují, a doufám, že s Funny Girl uděláme zase 
krok někam dál. Rozhodně to nebude nic usedlého a mnohokrát 
viděného. Tedy alespoň doufám.

O scénu se postará Váš stálý spolupracovník Adam Pitra, 
jaké dostal zadání? 
Dostal zadání udělat zase skvělou scénu. Takové má ale vždycky. 
Tentokrát jde o příběh, kde se hlavní postava vrací hodně do 
minulosti a vzpomíná, takže jsme se rozhodli, že scéna má co 
nejvíc překvapivě a pro diváka nečekaně, často až téměř jakýmsi 
kouzlem, umět zhmotňovat právě tyhle její představy.

S Monikou Absolonovou budete spolupracovat už podru-
hé. Bylo její obsazení pro Vás důležité? 
Monika mě už při práci na Evitě nesmírně pozitivně překvapila 
tím, jaký má, mimo pěveckého, i mimořádný herecký talent. 
A Funny Girl na těchto schopnostech hlavní představitelky stojí. 
Na rozdíl od Anglie nebo Spojených států, kde můžete herce, 
kteří mají činoherní nadání, a zároveň skvěle zpívají, přehra-
bávat lopatou v hromadách, je u nás tenhle druh herců pořád 
ještě hodně nedostatkovým zbožím. O to víc je pro mě Monika 
mimořádně cenná.

A co Roman Zach, měli jste už možnost spolupracovat, 
nebo to bude Vaše první setkání? 
Roman chodil na DAMU o dva roky níže, byl v ročníku s mým 
nejlepším kamarádem Martinem Fingerem, takže ho znám 
víc než dobře, ačkoliv jsme spolu ještě nespolupracovali. Víte, 
DAMU je tak malá škola, že máte (nebo alespoň já mám) ke 
spolužákům takový jiný, velmi osobní vztah. Takže jsem moc 
rád, když se s někým z nich můžu po těch letech potkat při 
práci. A těším se na to moc.

Děkuji za rozhovor.
Tomáš Přenosil

www.kampocesku.cz rozhovory  9
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  FRANCOUZSKÁ HUDBA V PODÁNÍ  
PKF – PRAGUE PHILHARMONIA

Jeden z předních světových klarinetistů Paul Meyer patří 
rovněž k respektovaným dirigentům. V této dvojroli před-
nese program symbolicky rozkročený mezi německou částí 
Rýna a pařížskou Seinou.

Dne 26. února se ve Dvořákově síni Rudolfina uskuteční další 
z koncertů orchestrálního cyklu orchestru PKF – Prague Philhar-
monia. Těleso, založené roku 1994 Jiřím Bělohlávkem, jehož šéf-
dirigentem a hudebním ředitelem je v současnosti Emmanuel 
Villaume, uvede hudbu francouzských autorů Gabriela Faurého 
a Francise Poulenka a také dvojkoncert pro violu a klarinet ně-
meckého skladatele Maxe Brucha (1838–1920).

Mottem aktuální sezóny PKF je virtuozita, a tak není náhodou, 
že provedení bude řídit francouzský klarinetista Paul Meyer  
(nar. 1965). Ten patří od dob svých vítězství v různých mezinárod-
ních soutěžích v mladých letech mezi nejrespektovanější zástupce 
tohoto nástroje. Vystupoval po boku nejlepších světových dirigen-
tů a mnoha orchestrů, je též velkým zastáncem současné hudby, 
a komponuje pro něj i řada soudobých skladatelů. Před časem 
se však také vydal na dráhu dirigenta a dnes se věnuje oběma 
oborům stejnou měrou. Jak říká, v dirigování mu zkušenost orche-
strálního i sólového hráče velmi pomáhá, a platí to prý i naopak.
Právě večer PKF nabízí českému publiku skvělou příležitost uslyšet 
Paula Meyera v jeho dvojroli dirigenta a sólového hráče. Na klari-
net zahraje spolu s violistou PKF Stanislavem Svobodou Koncert 
e moll pro violu, klarinet a orchestr Maxe Brucha, zajímavě pojící 
zvuk obou, barevně příbuzných nástrojů. Bruch je někdy ozna-
čován jako „autor jednoho díla“, a sice populárního Houslového 
koncertu g moll. Ostatních asi 200 jeho skladeb stojí v současném 
koncertním repertoáru poněkud stranou, nedělní koncert PKF tak 
ve svém programu činí vzácnou a výjimku. 
Gabriel Fauré (1845–1924) patří k vlivným figurám francouz-
ské hudby přelomu 19. a 20. století, stylově však náleží spíše 

k romantismu. Vyznačuje se francouzskou elegancí, vytříbeností 
formy a bohatou barevnou paletou. Koncert PKF nabízí dvě Fau-
rého orchestrální suity: Pelléas a Melisanda (vznikla přímo ke 
známé Maeterlinckově hře, která poté inspirovala i další skla-
datele) a Masques et bergamasques, jež vznikla na zakázku pro 
monackého krále.

Program koncertu završí Sinfonietta Francise Poulenka (1899–
1963), jenž ztělesňuje již mladší generaci Pařížanů ovlivněných 
nejrůznějšími podněty, jaké metropole nabízela ve 20. letech 
20. století. V jeho skladbách – a uváděná Sinfonietta není vý-
jimkou – převažuje optimismus a vtip, příjemné melodie a živé 
rytmy.

Koncert 26. února začíná ve Dvořákově síni Rudolfina v 19.30. 
Vstupenky jsou k dispozici on-line na www.pkf.cz nebo v po-
kladně v Husově ulici 7, Praha 1. Vstupenky lze také zakoupit 
v sítích Ticketpro a Colosseumticket.cz a hodinu před koncertem 
v pokladně Rudolfina. 
PKF – Prague Philharmonia nabízí do konce sezóny ještě tři 
koncerty orchestrálního cyklu a také řadu komorních koncertů 
v Českém muzeu hudby. Součástí programové nabídky PKF je také 
řada S – Krása dneška, jež nabízí netradiční setkání se soudobou 
hudbou a jejími tvůrci. Více k programu se dozvíte na www.pkf.cz. 

Pro redakci připravila Dita Hradecká

Paul Meyer, foto © archiv PKF – Prague Philharmonia

PKF – Prague Philharmonia, foto © Pavel Hejný

Stanislav Svoboda, foto © archiv PKF – Prague Philharmonia
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 zknižní tipy
  111 MÍST V PRAZE, KTERÁ MUSÍTE VIDĚT
Černý Matěj, Peřinová Marie

Tušili jste, že Betlémské kaple jsou v Praze hned dvě? Jak se stalo, 
že Sputnik přeletěl ze Stromovky na Babu? Kde se v Praze vzal 
hotel, který má jediný pokoj, a ještě k tomu sedm desítek metrů 

nad zemí? Dá se na Smíchově 
svézt lanovkou, a navíc k  tomu 
zadarmo? A trefili byste do první 
čistě bitcoinové kavárny na světě? 
Netradiční výběr 111 pražských 
pozoruhodností se vymyká za-
vedeným představám o tom, co 
je při návštěvě Prahy „povinné“, 
a nabízí jedinečnou procházku 
hlavním městem všem zvídavým 
návštěvníkům. Kniha je úplně 
jiný typ průvodce hlavním měs-

tem, než na jaké jsme zvyklí. Každému místu je věnována jedna 
strana a jedna fotografie, text se nebrání nadsázce a humoru, ale 
zároveň je psaný uceleně, aby každé místo mělo i svůj příběh. 
cena: 349 Kč
www.paseka.cz 

  KRÁSNÉ JSEM SI POČETL
Arnošt Lustig

Kniha dopisů, koncipovaná jako mezerovitá kronika života Arnosta 
Lustiga a jeho rodiny po odchodu do exilu v roce 1968, přináší jedi-
nečný výběr autentických dokumentů a fotografií vedle původních 
neupravovaných strojopisů a rukopisů korespondence Arnošta Lusti-
ga a jeho ženy Věry, dcery Evy 
a syna Pepiho, babičky Terezie, 
její dcery Hany Hnátové (sestry 
Arnošta) a dalších příbuzných 
až po přátele Zdenu a Josefa 
Škvorecké v Torontu. Kore-
spondence je svědectvím o síle 
lidských a rodinných pout, lásky 
a přátelství v těžkých dobách. 
O slovech vysílaných do dálky, 
která posilují. Svědectvím o vel-
kých přátelstvích, z nichž jedno, 
to Arnošta Lustiga a Oty Pavla, 
nepřervala ani Otova smrt v roce 1973. Arnoštovy dopisy Otovi se 
ztratily, ale vzpomínky na Otu, které napsal, i vzpomínky dalších 
přátel snad tuto chybějící korespondenci doplní tak, aby čtenář 
pochopil, co nejen pro sebe navzájem Arnošt s Otou znamenali. 
A jak přátelská a rodinná pouta a v minulosti zaslaná slova pomá-
hají navzdory odloučení, dálce, času a smrti i dnes. Korespondence 

a vzpomínky jsou rovněž svědectvím o komunistických mocenských 
a cenzurních praktikách a zásazích do životů jednotlivců a rodin.
cena: 449 Kč
www.kniha.cz 

  JAK SE ZBAVIT MSTIVÝ SONI
Holub Jiří 

Než k nám do Žábokudel přišla Mstivá Soňa, bylo vlastně všechno 
úplně v pořádku. Jsme malý městečko, kde, jak říká naše babi, 
vidí do talíře každej každýmu. Máme jedno náměstí, radnici, na 
kopci hrad a naši slavnou školu. Právě tam chodím já, Čalabouno-

vá, Žvejkalová, Vřeteno nebo 
srabík Vášnivý a všichni jsme 
žáky páté třídy. Není nás moc, 
asi patnáct, protože jak říkám, 
Žábokudly jsou maličký město 
mezi kopcema a lesama, a tak 
je možný, že jste o  něm ani 
neslyšeli. Učitelé nás moc rádi 
nemají, prej všichni rosteme 
pro polepšovnu, ale my si to 
nemyslíme. Asi trochu zlobí-

me, ale kdo ne? A tím vlastně víte vše potřebné – v Žábokudlech 
se jednoduše rozpoutala válka páťáků proti přísné paní učitelce. 
I když, občas to vypadá, že je to přesně naopak. V každém případě 
příhody dětí, rodičů i učitelského sboru, které se udály během dru-
hého pololetí v jedné malé základní škole, vám přinesou spoustu 
legrace a inspirace pro vlastní rošťárny.
cena: 225 Kč
www.jasknihy.cz

  KDYBY KOČKY MOHLY MLUVIT
Romana Junková

Kniha milovnice koček o tom, jak se na svět dívají kočičí bytosti, kočky 
a kocourci. Jak vidí nás, takzvané pány tvorstva, co si o nás myslí, 
jak vnímají naše životy, vztahy, náš každodenní spěch, netrpělivost, 

nedostatek času, konzumní způsob 
života. Kočky nám ze své perspektivy 
poradí, jak se v dnešní uspěchané 
době zastavit, najít cestu k porozu-
mění a pochopení. Ukážou nám, co 
udělat pro to, abychom se naučili vi-
dět to, co je pro nás opravdu cenné, co 
přináší radost, klid a toleranci. Podělí 
se s námi o tajemství lásky, vzájemné 
upřímné komunikace, blízkého kon-
taktu. Protože dobře vědí, že když to 

vše dělá dobře jim, rozhodně to platí také pro jejich lidské kamarády. 
Kniha je doprovázena fotografiemi kočičích mazlíčků.
cena: 249 Kč
www.brana-knihy.cz
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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 ÚNORU 2017

2. 2. / čt
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. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:45 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, 
Praha 1). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

4. 2. / so
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. 
Opakování lednové vycházky. Začátek ve 13:30 
před hlavním vchodem do kláštera z Anežské 
ulice. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

BETLÉMSKÁ KAPLE. Pojďte s námi na prohlídku 
budovy, ve které byly položeny základy českého 
reformního hnutí. Dozvíte se, kdo kapli na konci 
14. století založil a proč právě zde. Povídat si 
budeme o spletité historii této obnovené památ-
ky a zároveň si prohlédneme její dnešní interiéry. 
Začátek akce ve 14:00 před vstupem do objektu 
na Betlémském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do objektu 
60/30 Kč. Marie Hátleová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Během komentované prohlídky si prohlédneme 
historické interiéry vybavené cenným dobovým 
nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primá-
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tor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, sestoupíme do jedinečných podzemních 
prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů 
staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 
návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 180 Kč. Josefina Jelínková

5. 2. / ne
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce 
pro děti. Více informací na konci programu! 

STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA. Prohlídka okruhu 
Strahovské obrazárny s díly od gotiky po ro-
mantismus, včetně expozice věnované sv. 
Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy lva 
na nádvoří Strahovského kláštera (u vstupu do 
Strahovské obrazárny). Cena 100/70 Kč + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
do obrazárny 20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín 
Marchal CSc.

6. 2. / po
PRAŽSKÉ STOPY BOHUMILA HRABALA – 
PŘEDNÁŠKA. Před 20 lety zemřel Bohumil 
Hrabal, ale stále má po celém světě, tento nej-
překládanější český spisovatel mnoho příznivců 
i obdivovatelů. Připomeneme si Hrabalovy ži-
votní osudy i místa, která jsou v hlavním městě 
s jeho pobytem spojena. Možná budete velmi 
překvapeni, kde všude v Praze lze najít spiso-
vatelovy stopy. 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

8. 2. / st
POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH 
HOTELŮ II. – PŘEDNÁŠKA. Seznámíme se 
s prezentací nejzajímavějších pražských hotelů, 
využívajících k ubytování svých hostů prostory 
paláců, klášterů, středověkých domů i moder-
ních budov. Podíváme se obrazem do míst pro 
většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostup-
ných. Pokračování cyklu další samostatnou částí. 
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

9. 2. / čt
TOULKY ŽIŽKOVEM. 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 
v 15:30 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

10. 2. / pá
KATEDRÁLA SV. KLIMENTA A OKOLÍ. 
Komentovaná prohlídka jedné z nejvýznam-
nějších barokních památek v Praze. Dnes je 
svatostánek hlavním chrámem Apoštolského 
exarchátu řeckokatolické církve v ČR a v roce 
1996 byl papežem povýšen na katedrálu. Během 
prohlídky si budeme povídat o historii původního 
kostela a jeho okolí i o aktuálním dění v kated-
rále. Začátek akce ve 14:30 před vchodem do 
kostela z Karlovy ulice, Staré Město, Praha 1. 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán 
příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová

11. 2. / so
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, 14:00 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)

HRADČANSKÉ PALÁCE A OSOBNOSTI. 
Při procházce z Loretánského náměstí na 
Hradčanské náměstí projdeme kolem desítky 
paláců a povídat si budeme o jejich majitelích 
i nocležnících. Např. Loretánská ulice bývala 
vždy velmi prestižní adresou. Čeká na nás Hana 
Benešová, T. G. Masaryk i Alice Masaryková, 
E. F. Burian, Marcia Davenportová, Jaroslav 
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Ježek, Petr Parléř a taky Švejk nebo František 
Filipovský a Zdeňek Burian. Zmíníme i dobu his-
toricky nedávnou a povíme si, kde byla jedna 
z nejhorších mučíren v Československu tzv. „hrad-
čanský domeček“. Začátek akce ve 14:00 u so-
chy Edvarda Beneše na Loretánském náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová 

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historic-
kých sálů Strahovské knihovny premonstrátské-
ho kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, 
Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 15:00 před Strahovskou knihov-
nou na Strahovském nádvoří. Jednotná cena 
190 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková

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

12. 2. / ne
V PRAZE S W. A. MOZARTEM ANEB 
STAVOVSKÉ DIVADLO DĚTEM. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu! 

KRÁLOVSKÁ CESTA I.: OD PRAŠNÉ BRÁNY NA 
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ. Pražskou Celetnou 
ulici, která je po staletí součástí Královské ces-
ty na Pražský hrad, pozná jistě každý Pražan, 
ale zná ji opravdu dobře? Vydejte se s námi 
objevovat historii zdejších domů, paláců i jejich 
významných majitelů. Cestou také zavítáme do 
bývalého kupeckého dvora, pražského Ungeltu. 
Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány. Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

ZA DÍLEM ARCHITEKTA EMILA KRALÍČKA 
V CENTRU PRAHY. Při vycházce se vydáme za 
stavbami tohoto pozapomenutého mistra české 
secese a kubismu, od jehož narození letos uply-
ne 140 let. Důležité impulsy pro svou práci zís-
kal v ateliéru slavného architekta J. M. Olbricha 
v Darmstadtu a poté v pražské projekční kan-
celáři vlivného pražského stavitele M. Blechy. 
Zastavíme se u slavného Králíčkova kandelábru, 

Adamovy lékárny, mohutného areálu Šupichova 
„ledového“ paláce a u pozoruhodného domu 
Diamant s výraznými kubistickými prvky. Začátek 
akce ve 14:00 na Jungmannově náměstí u sochy 
J. Jungmanna. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

13. 2. / po
PRAŽSKÉ STOPY BOHUMILA HRABALA – 
PŘEDNÁŠKA. Opakování přednášky ze dne 
6. 2. 2017. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 20 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. PhDr. Jaroslava Nováková

14. 2. / út
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE: NOVÉ 
MĚSTO II. V Praze se začaly první pasáže ob-
jevovat v souvislosti s přestavbou Václavského 
náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých 
dvorků. Během vycházky projdeme tentokrát 
pasáže od horní části Václavského náměstí až 
k ulici Na Příkopě. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
v Opletalově ulici č. 5. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

16. 2. / čt
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. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:45 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, 
Praha 1). Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

18. 2. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu! 

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná 
prohlídka unikátní památky (ambity, kos-
tel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 10:30 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za 
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Váš partner v Praze

Nabízíme:
– kompletní informační servis
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– Pražské vycházky
– informační centra:

Staroměstská radnice
Můstek
Václavské náměstí
Letiště Praha

– a mnoho dalšího na www.prague.eu 



výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. 
Marcela Smrčinová

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 
a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické bu-
dovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (prů-
vodci PCT)

Z ROZTYL K HAMERSKÉMU RYBNÍKU. Vydejte 
se s námi na zajímavé území na rozhraní Prahy 
4, 10 a 11. Půjdeme kolem Kunratického lesa ke 
Geologickému ústavu, zastavíme se na břehu 
Hamerského rybníka a poté dorazíme ke kostelu 
Narození Panny Marie v Záběhlicích, jehož histo-
rie sahá až do 12. století. Pěší trasa cca 4,5 km. 
Začátek akce ve 14:00 u východu z metra C 
„Roztyly“. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská 

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. Eva Šulistová

19. 2. / ne
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA. Prohlídka okruhu 
Strahovské obrazárny s díly od gotiky po roman-
tismus, včetně expozice věnované sv. Norbertovi. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 9:30 u sochy lva na nádvoří 
Strahovského kláštera (u vstupu do Strahovské 
obrazárny). Cena 100/70 Kč + na místě bude 
vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 
20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlíd-
ka klášterního areálu včetně barokní baziliky 
sv. Markéty, románské krypty a budovy pre-

Břevnovský klášter
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latury. POZOR! – omezený počet účastníků na 
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

JAK TO BYLO SE SMÍCHOVSKOU KARTOUZOU 
(HISTORIE SMÍCHOVA I.). Dnes jen málokdo 
tuší, že Jan Lucemburský založil kdysi na před-
městí Malé Strany jedinou pražskou kartouzu. 
Vycházka připomene, kde začínalo předměstí 
Smíchov, jak to bylo s jeho nejstarší historií, kde 
byla a jak vypadala smíchovská kartouza a jak 
se změnila tato část Smíchova v průběhu sta-
letí. Začátek akce ve 14:00 u Pomníku obětem 
komunismu od Olbrama Zoubka pod Petřínem 
(nejbližší zastávka tram č. 12, 15, 20, 22 „Újezd“). 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková 

KDE BÝVALY STARÉ DEJVICE. V oblasti me-
zi Bořislavkou a Vítězným náměstím vznikala 
v meziválečném období čtvrť vil a řadových 
domů. Najdeme zde díla Josefa Gočára, Magdy 
Jansové, Jaroslava Fragnera a dalších architektů. 
Prohlédneme si zbytky Starých Dejvic, Státní 
reálné gymnázium od Evžena Linharta a skon-
číme u automatické telefonní ústředny Dejvice. 
Začátek akce ve 14:00 na rohu ulic Evropské 
a U Dejvického rybníčku (nejbližší zastávka tram-
vaje č. 20, 26 „Na Pískách“). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková 

20. 2. / po
PALÁC ŽOFÍN. Komentovaná prohlídka no-
vorenesanční budovy na Slovanském ostrově, 
postavené v letech 1836–37, která se v 19. století 
stala jedním z pražských center společenské-
ho dění. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:00 před budovou 
Žofína na Slovanském ostrově. Cena 100/70 Kč. 
Milada Racková

21. 2. / út
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenše-
ném detailním modelu v Muzeu Karlova mos-
tu si vysvětlíme všechny stavební fáze a stře-
dověké stavební metody jeho konstrukce. 
Prohlédneme si zblízka sochařskou výzdobu 

Staroměstské mostecké věže a uvidíme také 
model Karlova mostu. Poté bude následo-
vat plavba pražskými Benátkami kolem pilířů 
mostu do Čertovky. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji 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. 2. / st
JAK TO BYLO, KDYŽ V PRAZE VZNIKL SOKOL. 
Zdá se být neuvěřitelné, že významný spolek 
Sokol český byl založen již před 155 lety. Jeho 
velmi zajímavá historie v sobě spojuje aspekt 
morálně – společenský, sportovní a národní, ale 
zároveň, přes oficiální stanovisko jeho zaklada-
telů, nebyl apolitickým společenstvem. S jakými 
osobnostmi a důležitými událostmi byl spojen, si 
společně připomeneme na přednášce Pražské 
vlastivědy. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 20 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. PhDr. Jaroslava Nováková

23. 2. / čt
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. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:45 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, 
Praha 1). Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

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

OŘECHOVKA – ÚSPĚŠNÝ POKUS O ZAHRADNÍ 
MĚSTO. Prohlédneme si nejen řadové domky při-
pomínající anglické a holandské maloměsto, ale 
i vily pro Václava Špálu, Otakara Španiela, Emila 
Fillu a další umělce. Uvidíme, že i v tak krásné 
lokalitě najdeme místa se smutnou historií váleč-
né tragédie. Začátek akce v 10:00 na zastávce 
tram. č. 1, 18 „Ořechovka“. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková
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KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE A JEHO 
OKOLÍ. Komentovaná prohlídka kostela a je-
ho nejbližšího okolí. Dozvíme se také o pů-
vodu prastaré obce Zderaz a také o jejím 
začlenění Karlem IV. do půdorysu koncipova-
ného Nového Města pražského. Začátek ak-
ce ve 14:00 u vchodu do kostela sv. Václava. 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán 
příspěvek na opravu kostela 20Kč/na osobu. 
Alexandra Škrlandová

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

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

ŽENY ČESKÉ, MATKY ČESKÉ! Projdeme se 
Prahou po stopách patrně nejslavnější ženy 
české historie Boženy Němcové. Zastavíme 
se na několika místech, která jsou spjata s je-
jím pražským pobytem – na Žofíně, v Sadech 
Národního probuzení či U Halánků. Povíme si 
o její nevšední kráse a kultivovaném projevu, 
kterými všechny okouzlila. Dovíte se, jak to bylo 
s jejími portréty od malíře Hellicha, ukážeme 
si dobové fotografie. Neopomeneme její lásky 
a zkusíme poodhalit roušku tajemství o jejím 
skutečném původu. Opravdu to byla Barunka 
Panklová? Začátek akce ve 14:00 před palácem 
Žofín na Slovanském ostrově. Cena 100/70 Kč 
(%). Mgr. Dana Kratochvílová

ARCHITEKTURA PRAŽSKÉHO RINGU I. – 
NÁRODNÍ TŘÍDOU PO PŘÍKOPY. Podobně jako 
ve Vídni vznikaly i v Praze od konce 19. stole-

tí v linii bývalých hradeb a příkopů prestižní 
stavby kulturních a finančních institucí. Během 
vycházky se zastavíme u známých i méně 
známých staveb, všimneme si detailů jejich fa-
sád, zajdeme do pasáží a podíváme se na 
jejich zadní trakty (Pojišťovna Donau, Chicago, 
Ara, dům od arch. Evy Jiřičné, Úvěrní banka, 
Vídeňská bankovní jednota, Haasův obchodní 
dům, Pojišťovna Praha, aj.) Projektanty těchto 
staveb byli významní architekti – V. Ullmann, 
O Polívka, P. Janák, L. Kysela, aj. Začátek akce ve 
14:00 u vstupu do historické budovy Národního 
divadla z Národní třídy. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová 

27. 2. / po
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE: NOVÉ 
MĚSTO II. Opakování vycházky ze 14. 2. 2017. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:30 v Opletalově ulici č. 5. 
Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

28. 2. / út
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC. Navštivte 
s námi příklad vynikající pražské palácové ar-
chitektury s bohatou stavební historií, který 
nyní spravuje Galerie hl. města Prahy a který 
čeká na svou renovaci! Barokní objekt v blíz-
kosti Karlova mostu je spojen nejen s řadou 
významných osobností, ale také se zajímavými 
událostmi českých dějin, o kterých si budeme 
vyprávět. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do 
paláce (Karlova 189/2, Praha 1, Staré Město). 
Cena za výklad průvodce 100/70 Kč (%). Milada 
Racková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V ÚNORU 2017

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

12. 2. / ne
V PRAZE S W. A. MOZARTEM ANEB 
STAVOVSKÉ DIVADLO DĚTEM. Dětské ná-
vštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor 
Stavovského divadla. Vstoupí do míst, kde kdysi 
dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart, kde 
poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny 
a kde sedávali korunované hlavy i prostí pod-
daní. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovo-
du dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 × 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce v 10:00 
před hlavním vchodem do budovy Stavovského 
divadla. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)

18. 2. / so
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 × 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)

25. 2. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku 
apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání 
městské rady za časů pana krále. Prohlédnou 
si starodávné síně a také sestoupí do 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 × 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)

Vycházky se konají s maximálním počtem 
50 účastníků ve skupině (není-li uvedeno ji-
nak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost 
mají klienti se vstupenkou zakoupenou 
v předprodeji. Vstupné do objektu si hra-
dí účastníci sami. Snížené vstupné je po-
skytováno dětem do 15 let, studentům do 
26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s prů-
kazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů 
PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V pří-
padě zrušení akce pořadatelem (Prague City 
Tourism) je třeba uplatnit nárok na vráce-
ní vstupného 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 možno 
zakoupit v Praze formou předprodeje v turi-
stických informačních centrech PCT a v re-
cepci PCT (Arbesovo nám. 4). V rámci před-
prodeje se prodávají vstupenky také on-line na  
http://eshop.prague.eu

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

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 únor bude zahájen ve 
středu 25. ledna 2017 v 9:03 v eshopu a v tu-
ristických informačních centrech PCT (viz níže) 
v Praze. Předprodej na měsíc březen bude za-
hájen v pátek 24. února 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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00–18:00
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se 
Štěpánskou ulicí)
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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00

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

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

NOVINKY

REKONSTRUKCE VĚŽE  
STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstruk-
ce vnějšího pláště věže Staroměstské radnice, 
předpokládaný termín dokončení prací je na 
podzim 2018. V období duben 2017 – listopad 
2017 bude zcela uzavřena věž Staroměstské 
radnice, od prosince 2017 do dubna 2018 ne-
bude přístupná radniční kaple a v období únor 
2018 – červen 2018 bude demontován pražský 
orloj. 

DOČASNÉ UZAVŘENÍ  
TIC VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Dovolujeme si upozornit, že v období od 
9. ledna 2017 do 14. března 2017 bude 
Turistické informační centrum Prague City 
Tourism na Václavském náměstí dočasně uza-
vřeno. Prosím využijte služeb dalších TIC PCT.

ZVÝŠENÍ CEN VSTUPNÉHO OD BŘEZNA 
2017 NA VYCHÁZKY PRAŽSKÉ VLASTIVĚDY
Od března 2017 bude zvýšena cena 
vstupného za vycházky Pražské vlastivědy. 
Cena plné vstupenky bude zvýšena ze 
stávajících 100 Kč na 120 Kč, cena snížené 
vstupenky bude zvýšena ze 70 Kč na 80 Kč/
za osobu. Sleva v předprodeji 50 % z druhé 
vstupenky u akcí označených znaménkem 
(%) zůstává, stejně jako možnost proměnění 
plné kartičky 5 + 1 za nulovou vstupenku. 
Program na březen 2017 bude zveřejněn ve 
středu 22. února 2017 a v prodeji od pátku 
24. února 2017. 

HRAVÁ PRAHA  
PRO DĚTI I RODIČE
Hravý průvodce pro děti obsahuje 35 karet 
nejkrásnějších a nejvýznamnějších pražských 
památek a představuje zábavný způsob, jak 
poznat Prahu a její historické bohatství. Každá 
karta obsahuje základní informace o dané pa-
mátce a tři úkoly, po jejichž splnění mohou děti 
získat za odměnu samolepku s motivem pa-
mátky. Karty lze libovolně kombinovat a plá-
novat vlastní trasy. Hravého průvodce může-
te zakoupit za 299 Kč v eshopu Prague City 
Tourism na eshop.prague.eu

20  pozvánka Prague City Tourism
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