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KULTURNÍ LÉTO
v Jindřichově Hradci

Hned na začátku prázdnin, a to 6. a 7. července, 
zveme všechny na tradiční Jindřichohradeckou 
činohru v podání jindřichohradeckých ochot-
níků z Divadelního spolku Jablonský a profesio-
nálních herců Divadla J. K. Tyla v Plzni. Letos pod 
širým nebem na třetím nádvoří zámku představí 
komedii Václava Štěcha Třetí zvonění.

Týden plný aktivit a kulturních zážitků zvaný TOP 
týden letos proběhne v týdnu od 27. července do 
5. srpna. Čeká vás spousta letních venkovních 
koncertů, divadelních představení, fi lmové 
úterý v kulturním domě Střelnice, den plný 

zábavy u vody v jindřichohradeckém aquaparku 
nebo třeba tradiční pouť Porcinkule.

Od pondělí 13. srpna do pátku 17. srpna oživí uli-
ce Jindřichova Hradce pouliční umělci. Malý fes-
tival pouličního umění s názvem Do klobouku 
přivítá tradičně nejen hudebníky, ale na ulicích 
se bude také tančit i hrát divadlo. Mezi nejpres-
tižnější akce roku patří opera pod širým nebem 
na třetím nádvoří státního hradu a zámku. Le-
tos se můžete v sobotu 25. srpna těšit na operu 
Rusalka od Antonína Dvořáka.

Další tipy na akce 
v Jindřichově Hradci:
18. 8.  Chalupa Cup 2018 – 

26. ročník veslařské regaty

5. až 9. 9.  Mezinárodní cyklistický závod 
Okolo jižních Čech

14. až 16. 9.  XXIV. s lavnosti Adama Michny 
z Otradovic

15. 9.  Přes kopec na Hradec aneb 
Jindřichohradecký pedál

22. 9.  Svatováclavské slavnosti

Jihočeské město Jindřichův Hradec 
každoročně láká desetitisíce 
návštěvníků na bohatou nabídku 
akcí, ať už se jedná o akce kulturní, 
sportovní či společenské. I v roce 
2018 si pro vás město připravilo 
velké množství tradičních akcí 
i novinek všeho druhu. Mladí, staří, 
sportovní nadšenci, milovníci vážné 
i moderní hudby, každý si přijde 
na své, každý si něco najde. 

www.infocentrum.jh.cz
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Milí čtenáři, 

nezadržitelně se přiblížilo léto a s ním 
i otázka, co s volným časem? Vyplnit 
se dá v  dnešní době nepřeberným 

množstvím aktivit. Navíc ho máme v podstatě čím dál 
více a tak se kdekdo stává organizátorem, aktivistou či 
umělcem. Vyrábět, něco pěstovat nebo prostě jen fyzicky 
pracovat, se už pomalu stává pouze zájmovou činností. 
Roboti za nás zbytek zařídí. Co však zatím nepřebijí, je 
lidská tvořivost a fantazie. O těchto schopnostech se 
můžete přesvědčit na níže vybraných akcích.
V kubistickém Domě U Černé Matky Boží na Ovocném 
trhu lze navštívit až do 15. září objevnou výstavu pod 
názvem Geometrie posvátného prostoru, která odhaluje 
tajemství staveb geniálního architekta Jana Blažeje San-
tiniho Aichla. I přes svůj krátký a bolestný život po sobě 
zanechal neuvěřitelné dílo. 
V jednom z našich nejduchovnějších objektů, katedrále 
sv. Víta na Pražském hradě, proběhne již 9. ročník me-
zinárodního varhanního festivalu, který posluchačům 
zprostředkuje jedinečný zážitek zvuku Mölzerových var-
han v podání renomovaných hudebníků. Příležitost slyšet 
výjimečný program v unikátním prostoru.
Na závěr bych vás ráda pozvala i na zajímavé letní akce 
do našich regionů, program najdete v rubrice Regiony 
zvou.
Přeji všem našim čtenářům příjemnou dovolenou s inspi-
rativními kulturními zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

 � KALENDÁRIUM 4

 � ROZHOVOR 10

 � KAM ZA KULTUROU S... 11

 � REDAKCE ZVE 12

 � OHLÉDNUTÍ 14

 � KNIŽNÍ TIPY 15

 � PRAŽSKÁ KULTURA PŘED 67 LETY 16

 � PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA 19

 � MĚSTSKÉ ČÁSTI 29

 � REGIONY ZVOU 31

 � DIVADLA 35

Divadelní premiéry 35

Divadelní festivaly 35

Divadla 42

Černá divadla 43

 � FILM 47

Vybíráme z premiér 47

Programy kin  49

 � KONCERTY 53

Hudební festivaly 53

Koncertní sály 55

Kostely, synagogy 56

 � KLUBY, KULTURNÍ CENTRA 61

 � ZAHRANIČNÍ KULTURNÍ CENTRA 65

 � GALERIE, VÝSTAVY 67

Národní galerie Praha 67

Galerie hlavního města Prahy 68

Galerie A–Z 71

 � PRAŽSKÝ HRAD 81

 � PAMÁTKY 85

Významné památky 85

Církevní památky 88

Technické památky 91

 � MUZEA 93

Národní muzeum 93

Muzeum hl. m. Prahy 99

Muzea A–Z 102

Mimopražská muzea 113

 � VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 119

 � SOUTĚŽE 28, 127

Pražský přehled kulturních pořadů
měsíčník, ročník LXVII

vydává: Vydavatelství KAM po Česku s. r. o., Kubelíkova 1108/30, 
130 00 Praha 3 | IČ: 04892232 | tel.: +420 222 944 816–7 
| mobil: +420 602 223 279 | e-mail: redakce@kampocesku.cz |  
www.kampocesku.cz | registrováno: MK ČR E 10266 |  
ISSN 0862–9293

partner vydání: Prague City Tourism

grafický design: Luděk Dolejší | tisk: Akontext s. r. o. | 
distribuce pro předplatitele: jménem vydavatele zajišťuje 
SEND Předplatné, s. r. o. | tel.: +420 225 985 225 | e-mail: 
send@send.cz | www.send.cz | volný prodej: První novinová 
společnost a.s. 

Za zveřejnění inzerce a PR článků odpovídá zadavatel. Za změnu 
programu odpovídá pořadatel. Přetisk článků včetně obrázků se 
výslovně zapovídá. Veškerá práva včetně práva reprodukce jsou 
vyhrazena. © Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.

obsah  3



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s

kalendárium
  VYHOĎME JE Z OKNA VEN!!! (600 let)

Po upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského byla atmosféra 
v Čechách napjatá. Bylo jasné, že se něco semele...

Myšlenky obou myslitelů byly pro katolickou církev velmi nebez-
pečné, proto začala utahovat otěže. Těchto postupných kroků se 
účastnil na nátlak římského císaře a nevlastního bratra Zikmun-
da i panovník Václav IV. I když s Husem původně sympatizoval, 
v únoru 1419 vypověděl z Prahy nejdříve Jana z Jesenice a po 
červnovém incidentu i Mikuláše z Husi, který ho s davem husit-
ských poddaných nutil o návrat poměrů před únor 1419. Václav se 

rozzlobil a jmenoval kompletní novoměstskou radu provokativně 
na den výročí upálení Jana Husa. Noví radní zakázali husitská 
procesí, vyhnali z far husitské žáky a zatkli několik husitů. Ti se 
v průběhu pouti na vrchu Burkovák dohodli na vzájemné pomo-
ci a plánech na neděli 30. července. Po kázání Jana Želivského 
nažhavený dav rozehnal probíhající mši v kostele sv. Štěpána 
a vydal se k nedaleké Novoměstské radnici, kde požadoval pro-
puštění vězněných souvěrců. Odmítnutý dav vtrhl dovnitř. Některé 
konšele a jejich pomocníky lidé vyhodili oknem a následně ubili. 
Celkově se jednalo o 13–14 osob, jeden skonal v mučírně. Sa-
motná defenestrace nastartovala turbulentní období husitské 
revoluce a válek.

-babok-
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  DCERA MOHLA BÝT CÍSAŘOVNOU (190 let)

Rádi bychom si připomněli osobnost českého šlechtice – hra-
běte Bohuslava Chotka z Chotkova, vysokého diplomata 
v  rakousko-uherských službách. Jedna z  jeho dcer, Žofie 
(1868–1914), se stala manželkou následníka trůnu Fran-
tiška Ferdinanda d’Este (1863–1914).

Budoucí diplomat se narodil 4. července 1829 v Praze jako syn 
Karla Chotka z Chotkova (1783–1868), guvernéra tyrolského 
a českého a zakladatele tyrolského zemského muzea Ferdinan-
dea. Chotkové patřili mezi staré české šlechtické rody zmíněné 
poprvé ve 14. století. V roce 1732 jsou povýšeni do hraběcího 
stavu. Bohuslav Chotek vstoupil do diplomatických služeb, když 
se v roce 1867 stal rakouským vyslancem ve Stuttgartu. Od roku 

1870 byl vyslancem v Petrohradě a po třech letech v Bruselu. Byl 
též vyslancem v Madridu a Drážďanech. Nestal se ale hlavním 
představitelem rodiny, tím byl jeho bratranec Rudolf Chotek 
z Chotkova (1832−1894), člen pruského panského sněmu a poz-
dější místodržitel v Čechách. Bohuslav se 30. října 1859 oženil 
s Vilemínou, hraběnkou Kinskou z Vchynic a Tetova, s níž měl 
jednoho syna a osm dcer. Jejich čtvrtou dcerou byla právě Žofie 
(Sofie). Na sklonku 19. století se do této půvabné ženy s hustými 
vlasy zamiloval následník rakouského trůnu arcivévoda František 
Ferdinand d’Este. Jejich šťastné manželství ukončily po 14 letech 
výstřely atentátníka v Sarajevu, kdy manželé zahynuli. Bohuslav 
Chotek se této tragédie naštěstí nedožil, zemřel 11. října 1896 
ve Zhořelci.

Marcela Kohoutová

Bohuslav Chotek z Chotkova na portrétu z roku 1870

4  kalendárium
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2. 7. 1934 (85 let)
Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta 
Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci († 27. 2. 
2012). Proslavila se svými televizními pohádkami a příbě-
hy pro děti. Jejím manželem byl herec Petr Štěpánek. Mezi 
její vůbec nejznámější díla patří televizní seriál Kamarádi.

4. 7. 1789 (230 let)
V Praze vyšlo první číslo Krameriových císařsko-krá-
lovských poštovských novin. Zaměřovaly se na osvětu 
prostého lidu, národní emancipaci, sociálně-hygienické 
uvědomění a odstraňování lidových pověr. Václav Matěj 
Kramerius je vydával až do své předčasné smrti v roce 
1808.

4. 7. 1924 (95 let)
Režisér a scenárista Oldřich Lipský se narodil 4. 7. 1924 
v Pelhřimově († 19. 10. 1986). Svůj první vlastní film Cirkus 
bude natočil v roce 1957. V 70. letech minulého století na-
točil řadu populárních komediálních filmů. Často obsazoval 
svého bratra, herce Lubomíra Lipského.

6. 7. 1419 (600 let)
Český král Václav IV. dosadil na Novém Městě pražském 
nové konšely, převážně z řad Husových odpůrců. Před 
koncem svého života se přiklonil k protireformní straně. 
30. 7. byli defenestrováni purkmistr, rychtář a konšelé. 
Když se to král dozvěděl, velmi se rozčílil a změny potvrdil.

8. 7. 1844 (175 let)
Za vlády Ferdinanda I. Dobrotivého (český král Ferdinand V.) 
vypukly před Poříčskou branou v Praze (prostor po zruše-
ném nádraží Těšnov) srážky mezi dělníky a vojskem, 
způsobené nespokojeností se mzdami. Následovaly výtrž-
nosti v centru a útoky na Židy a rabování jejich obchodů.

1459
(560 let)

Jiří z Poděbrad
31. 7. 1459

císař Fridrich III. 
mu udělil České 
království v léno

1699
(320 let)

Diamantová 
monstrance

2. 7. 1699
dokončena ve Vídni 
pro Loretu v Praze

1804
(215 let)

Karel Strakatý
* 2. 7. 1804

† 26. 4. 1868
český operní pěvec, 

první interpret hymny 
Kde domov můj

  SOCHAŘ MONUMENTŮ (185 let)

Kořeny českého sochaře Antonína Pavla Wagnera, narozené-
ho 3. července 1834 ve Dvoře Králové nad Labem, hledejme 
až v Tyrolsku. Odtud pochází slavný rod kamenosochařů, 
k jehož potomkům patřil také Antonín.

Prvním významným předkem byl sochař a kameník Lorenzo 
Wagner, který na počátku 18. století přicestoval do Čech s dalším 
slavným sochařem Matyášem Bernardem Braunem. Společně 

vytvořili mariánský 
sloup v Jaroměři. Jeho 
prapotomek Antonín 
Pavel se sice narodil 
do rodiny chudého 
tkalce, ale umělecké 
geny se v něm neza-
přely. Vyučil se v ka-
menicko-sochařské 
dílně u bratří Maxů 
a vydal se na zkuše-
nou do Vídně. Tam 
absolvoval Akademii 

výtvarných umění a už na studiích si získal celkem slušný věhlas. 
Ve Vídni strávil většinu svého života a vytvořil několik plastik pro 
místní parlament, monumentální sochu Michelangela Buonarro-
tiho nebo kašnu před kostelem Mariahilfer Kirche. Jeho talent 
a úspěch mu však přinesly i závist místních sochařů. V Čechách 

se do povědo-
mí dostal až 
téměř v  pa-
desáti letech. 
Byl zařazen do 
soutěže o vý-
zdobu Národ-
ního divadla 
v Praze, pro 
které vytvořil 
několik alego-
rických soch. 
Podílel se i na 
vnitřní výzdo-
bě Národního 
muzea. Závist 
a intriky ho 
bohužel pro-
vázely i doma 

a neblaze se podepsaly na jeho zdraví. Umírá 27. ledna 1895 na 
infarkt a pohřben byl ve Vídni. Paradoxem je, že po celý život byl 
velkým českým vlastencem.

Marie Petrušková

Socha Michelangela, 1879, Vídeň
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  PRÁVNÍK PAR EXCELLENCE (185 let)

Rodinné poměry narýsovaly právnický osud Antonína Randy 
zcela jasně. Ze syna vrchnostenského justiciára v Bystřici nad 
Úhlavou se stal právník mezinárodního formátu.

Na svět přišel 8. července 1834 a nebylo divu, že zvolil práv-
nickou fakultu, kterou v roce 1856 absolvoval. V červnu 1858 
byl promován doktorem obojího práva a o dva roky později se 
habilitoval pro rakouské civilní právo. V roce 1862 byl jmenován 
mimořádným profesorem pro občanské a obchodní právo, ve 

svých 34 letech byl jmenován profesorem řádným, a v letech 
1872–1873 byl dokonce děkanem právnické fakulty. V odborné 
branži se proslavil především svým dílem o stavu držby a drže-
ní práv (zkráceně Der Besitz), z roku 1865. Výčet jeho funkcí 
a odborné činnosti je rozsáhlý. Jen namátkou – Člen Královské 
akademie věd a umění v Krakově, předseda a prezident nově 
zřízené České akademie věd a umění, ministr, tajný rada atd. 
Nejlépe snad jeho postoje charakterizují slova určená právní-
kům na konci studií. „Račte v budoucnu zachovati lásku k vědě, 
svědomitost, mužnost karakteru, ovšem i náležitou rozvážnost 
– vlastnosti, které předkem zdobí pravého právníka. Tím co 
nejvíce prospějete i vlasti a národu.“ Ještě že se nedožil toho, jak 
byli jeho „kolegové“ aktivní v procesech v 50. letech minulého 
století, nebo „rychlostudentů“ v Plzni či slovenském Sládko-
vičovu. Antonín Randa zemřel 6. 10. 1914 v Dobřichovicích.

-babok-

  VE STUDIU SE NENAŠEL (185 let)

Český básník, spisovatel, novinář, prozaik, dramatik, lite-
rární kritik, ale také vůdčí osobnost generace májovců Jan 
Neruda, se narodil 9. července 1834 v Praze na Malé Straně, 
přímo v Újezdských kasárnách. Vyrůstal v Ostruhové, později 
Nerudově ulici, v domě U Dvou slunců. 

V roce 1845 začal studovat na Malostranském gymnáziu a po 
maturitě na gymnáziu Akademickém, zahájil studia práv na 
nátlak otce. Ale neúspěšně. Vystřídal několik míst, ale nespoko-

jen, rozhodl se opět pro studia, tentokrát na Filozofické fakultě 
UK. Studia nedokončil ani tentokrát a proto začal učit češtinu 
a němčinu. Působil také jako novinář v německých a českých 
redakcích pod pseudonymem Janko Hovora. Spolupracoval s ča-
sopisem Obrazy života a v roce 1860 vstoupil do redakce českého 
Času. Krátce pro časopisy Květy, Lumír a vedl generaci májovců. 
Po odchodu z Času, z politických důvodů roku 1862, přechází 
do redakce časopisu Hlas, prodemokraticky orientovaného. Po 
sloučení Hlasu s Národními listy, přijal místo fejetonisty a kri-
tika, a setrval tu až do své smrti. Od roku 1880 pronásledovala 
Nerudu řada nemocí a po úraze roku 1888, kdy si roztříštil čéšku, 
už nedocházel ani do redakce Národních listů. Fejetony od něj 
nosil poslíček. Zemřel 22. 8. 1891 a pochován je na Vyšehradě.

Lucie Sládková 
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26. 7. 1839 (180 let)
Herec, divadelní a operní režisér Edmund Chvalovský se 
narodil 26. 7. 1839 v Praze († 1. 10. 1934). Profesionální 
dráhu herce zahájil v Prozatímním divadle. Stal se v něm 
samostatným ředitelem opery a po připojení k Národnímu 
divadlu 20 let režíroval zejména Smetanovy opery. 

26. 7. 1854 (165 let)
Český šlechtic a velkostatkář František hrabě Clam-
Gallas se narodil 26. 7. 1854 v Liberci († 20. 1. 1930). 
V rodové tradici byl majitelem panství Liberec, Frýdlant, 
Grabštejn a Lemberk a Clam-Gallasovských paláců v Praze 
a Vídni. Byl poslední mužský příslušník svého rodu.

27. 7. 1864 (155 let)
Učitel, dramatik, překladatel a spisovatel František Flos 
se narodil 27. 7. 1864 v Přelouči († 8. 1. 1961). Používal 
mnoho pseudonymů, např. Brabec, F. Konopka, Filip Kos, 
Pěnkava, Rorejs, F. Strnad a F. Vrabec. Byl představitelem 
tzv. žánrového realismu, český Jules Verne.

30. 7. 1119 (900 let)
Prahou se večer prohnalo jedno z nejsilnějších tornád v his-
torii Česka. Zmínku o něm lze najít v Kosmově kronice čes-
ké, sepsané zřejmě v letech 1119 až 1125. Jde o nejstarší 
zmínku o tornádu v českých zemích. Podle popisu je jeho 
síla odhadována na Fujitově stupnici na F3 až F4.

31. 7. 1619 (400 let)
Byla schválena Česká konfederace, nová ústava pro 
země Koruny české, tzv. zemské zřízení. Přestalo platit 
s pádem stavovského povstání v roce 1620. Celý dokument 
měl sto článků. Originální listiny v češtině a němčině jsou 
uloženy ve fondu Archiv České koruny v Národním archivu.

1854
(165 let)

Leoš Janáček
* 3. 7. 1854

† 12. 8. 1928
český skladatel 
klasické hudby

1854
(165 let)

Renáta Tyršová
* 31. 7. 1854
† 22. 2. 1937

česká historička 
umění, manželka 

zakladatele Sokola

1899
(120 let)

Jindřich Plachta
* 1. 7. 1899

† 6. 11. 1951
český herec, 

spisovatel, autor knihy 
Pučálkovic Amina

  FOTOGRAF VŠEDNOSTI 
A KAŽDODENNOSTI (155 let)

Rudolf Bruner-Dvořák byl českým zakladatelem žurnalistic-
ké fotografie a průkopníkem fotografické reportáže v čes-
kých zemích. Je považován za nejvýznamnějšího odborníka 
v oblasti momentní fotografie.

Rudolf se narodil 2. července 1864 v Přelouči. Pocházel z rodiny 
přeloučského krejčího Václava Brunera. Z vlasteneckých důvodů si 
však změnil jméno na Rudolf Bruner-Dvořák. Měl jedenáct souro-

zenců. Jeho rodina 
měla silný smysl 
pro vzájemnou 
výpomoc a dbala 
na odpovědnost 
každého jejího čle-
na k celku. Všichni 
sourozenci žili bez 
životních partnerů 
pospolu jako „velká 
rodina“ až do konce 
svých životů. Po vy-
učení u věhlasného 
m n i c h o v s k é h o 
fotografa Carla 
Teufela si v Přelou-
či založil portrétní 

ateliér. Soustředil se na „zpravodajskou fotografii“. Největším 
zvratem v jeho kariéře byla Jubilejní výstava konaná během roku 
1891. Jeho snímky se poprvé objevily ve výstavním deníku Praha, 
kde se od té doby objevovaly pravidelně. Na Jubilejní výstavě 
Rudolfa fascinovaly balonové lety, na snímku dokonce zachytil 
nehodu balonu Kysibelka. Soubor snímků balonů s vygradováním 
děje se označuje za první skutečnou fotografickou reportáž v Čes-
ku. V roce 1891 mu bylo schváleno používání titulu „Momentní 
fotograf Jeho císařské a královské Výsosti Nejosvícenějšího pana 
arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského z Este“. Následníka 
trůnu začal doprovázet na nejrůznějších akcích. Snímky reprodu-
kované ve Světozoru v roce 1893 naznačují další jeho zájmovou 
sféru. Byly to události od katastrof po sportovní akce. Fotografoval 
i koně, interiéry továren a život na vesnici. K nejpozoruhodnějším 
dokumentům v tomto směru patří záběry romské rodiny. Byl kme-
novým autorem obrazového časopisu Český svět, kam dodával 
fotografie z cest. Cesty na Balkán ho přivedly k zájmu o fotogra-
fování všedních motivů z ulice. Fascinoval ho zejména trh. Často 
fotografoval nenápadně, jako součást davu. Zachycení všednosti 
a každodennosti bylo tehdy v české fotografii mimořádnou věcí. 
Je rovněž autorem několika inscenovaných fotografických výjevů, 
s jejichž kompozicí mu pomáhal jeho bratr, malíř František Dvořák. 
Zemřel 30. 10. 1921 ve věku 57 let v ústraní a zapomenut. 

-alb- 
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  BOURÁNÍ PRAŽSKÝCH HRADEB (145 let)

Prahu svého času obepínalo mnoho hradeb. Opevnění se 
budovalo už ve 14. století, v 17. a 18. bylo na některých mís-
tech dobudováno či zesíleno. Roku 1875 však již bylo, až na 
některé úseky a věže, zbouráno. Od bourání hradeb mezi 
Poříčskou branou a ulicí Na Florenci uplynulo již 145 let. 

Některé úseky opevnění zanikaly již ve středověku v souvislosti 
s rozšiřováním města. Zajímavostí je, že na místě původních 
staroměstských i malostranských hradeb tak vznikaly pásy 
domů, v jejichž základech lze zbytky opevnění nalézt. Po dobytí 
Nového Města a jiných neúspěších opevnění odebrala Marie 
Terezie v roce 1749 Praze status opevněného města. Přesto 
od té doby bylo opevnění ještě několikrát vystaveno obléhání. 
Roku 1818 byla Praha opět prohlášena pevností. V 19. století 
však význam opevnění a věží upadá. Při revoluci roku 1848 byly 

tři věže upraveny pro útoky proti městu. O zrušení pražského 
opevnění bylo rozhodnuto 30. října 1866 bezprostředně po 
prohrané prusko-rakouské válce, protože městská opevnění se 
prokázala jako zastaralá a neúčinná. Opevnění bylo vojskem 
odprodáno městu Praze a od roku 1875 postupně likvidováno. 
Roku 1874 byl zbourán úsek mezi Poříčskou branou a ulicí Na 
Florenci. V roce 1875 byla zbořena i samotná Poříčská brána. 
Do roku 1876 bylo zbouráno novoměstské opevnění až ke Slepé 
bráně na dnešním náměstí I. P. Pavlova. Do začátku 20. století 
se pokračovalo postupně v bourání směrem ke Karlovu. Na 
levém břehu byly před začátkem 20. století zbourány hradby 
mezi Strahovskou a Bruskou branou. Roku 1930 byla zbourána 
kasárna na Brusce. Dochovaly se hradby na Vyšehradě a v se-
verním svahu Nuselského údolí mezi Novým Městem a Nuslemi. 
Souvislejší úseky se dochovaly od Strahova na Petřín.

-alb- 

Dochovalá část gotických novoměstských hradeb, pohled z Vyšehradu

  ŠEL VLASTNÍM SMĚREM (140 let)

Alfréd Justitz byl významným českým malířem, grafikem 
a ilustrátorem se smyslem pro jednoduchost. Patřil mezi 
zakladatele moderního malířství přelomu 19. a 20. století. 

Narodil se v židovské rodině 19. července 1879 v Nové Cerekvi 
u Pelhřimova. Poprvé se s malířstvím setkal v Jihlavě, kde po-

znal malíře Roma-
na Havelku a jeho 
díla ho okouzlila. 
Začal proto studo-
vat architekturu na 
Českém vysokém 
učení technickém, 
později přešel na 
pražskou akade-
mii. Studoval také 
v Berlíně a Karlsru-
he v Německu. Jus-
titz se vyhnul všem 
uměleckým vlivům 
počátku 20. století 
a řídil se vlastními 

výtvarnými principy. Díky tomu vznikla spousta významných 
obrazů. Jeho slibnou kariéru však narušila 1. světová válka. 
V roce 1928 vstoupil do spolku výtvarných umělců Mánes a vy-
stavoval se skupinou tvrdošíjných. Jeho ilustrace krášlí například 
román Chrám Matky Boží v Paříži od Victora Huga.

Justitz byl svobodný zednář, jedním z jejích prvních členů lóže 
Sibi et posteris (Sobě a budoucím). Také se vášnivě zabýval 
kynologií. Oblíbil si plemeno boxerů a patřil do klubu jejich 
chovatelů. Zemřel 9. února 1934 v Bratislavě po dlouhé nemoci 
a je pohřben v Nové Cerekvi.

Simona Wieserová 

Ležící ženský akt
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  HRÁVALA DÁMY I OTRAVNÉ PANIČKY 
(130 let)

Vzpomeňme na tetičku Nataši Gollové z filmu Kristián, kte-
rá nikdy nepláče, aby si nerozmazala řasy? Hrála ji Anna 
Steimarová, dcera legendy českého divadla, plzeňského 
divadelního ředitele a herce Vendelína Budila. 

Anna Marie Steimarová se narodila 7. července 1889 v Plzni. Již 
od dětství sklízela mimořádné úspěchy na divadelních prknech. 
Později jako činoherní a operetní herečka a kabaretiérka prošla 
velkou řadou scén. V roce 1915 se provdala za herce Jiřího Stei-

mara a během 1. světové války se jim narodila dcera Jiřina a šest 
let po ní ještě syn Miloš. Podnikavý herec Steimar vybudoval 
v Černošicích pension, kam celá rodina přesídlila. Sjížděli se sem 
významní hosté – Olga Scheinpflugová, Jan Masaryk, Jan Kubelík, 
Rudolf Friml a další. Po rozvodu se Steimarová odstěhovala zpět 
do Prahy. Ve filmu vytvářela převážně epizodní role, ale dokázala 
v nich výborně vykreslit a niterně prožít svoji postavu. Kromě tetičky 
v Kristiánovi je také nezapomenutelná její otravná přítelkyně paní 

baronky Ema Lindová, před kterou se ve filmu Když Burian prášil, 
snaží nekorunovaný král komiků marně prchnout. Po předčasném 
úmrtí syna propadla herečka depresím a nakonec dostala rakovinu. 
Anna Steimarová zemřela 15. 3. 1962 v Liberci. Je pohřbená na 
Olšanských hřbitovech. Rod Steimarů a Budilů měl a má skvělé 
herecké pokračovatele – kromě vnoučat Jiřího Kodeta a Evelyny 
Steimarové to jsou už i pravnučky Bára Kodetová a Anna Polívková. 

František Jehlička

Anna Steimarová ve filmu Noční motýl z r. 1941

Záznam o křtu (dole)

  NEKORUNOVANÝ KRÁL KRESLENÉHO 
HUMORU (95 let)

Snad každý z  nás si vybaví roztomilé kresby s  výraznou 
černou linkou, které bývaly ozdobou všech humoristických 
časopisů. Jejich autorem byl slavný český kreslíř, karikatu-
rista, ilustrátor a humorista Jiří Winter, známý také pod 
pseudonymem Neprakta.

Jiří se narodil 12. července 1924 v Praze. Odmaturoval na reálném 
gymnáziu a poté studoval na Státní grafické škole. To vše v průbě-
hu druhé světové války. Více než rok byl uvězněn za přechovávání 

zbraní. Po válce studoval na Přírodovědecké fakultě UK, studia 
ale nedokončil. Svoji uměleckou dráhu zahájil v roce 1948 už 
jako Neprakta a po mnoho let tvořil uměleckou dvojici nejprve 
s Bedřichem Kopecným a později se spisovatelem a humoristou 
Miloslavem Švandrlíkem. Oba patřili mezi hlavní autory českoslo-
venského satirického a humoristického časopisu Dikobraz. Winter 
– Neprakta také ilustroval většinu Švandrlíkových knih. Jednalo 
se o velmi žádaného autora, který za svůj život nakreslil více jak 
35 000 kreslených vtipů a ilustroval stovky humoristických knih. 
Namaloval přes 10 000 obrázků pro televizi, film, reklamu a byl 
autorem četných plakátů. Ostrá linka jeho kreseb, v níž mnozí 
viděli návaznost na tradici tvorby Mikoláše Alše a především 
Josefa Lady, je natolik charakteristická, že svého tvůrce zařadila 
mezi klasiky české karikaturní kresby. Jiří Winter Neprakta zemřel 
30. 10. 2011 a pohřben byl na Olšanských hřbitovech v Praze. 

Drahomíra Samková 
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  LÉTO POD VĚŽÍ
Rozhovor s producentem Divadla Kalich 
Michalem Kocourkem

Divadlo Kalich otevřelo svou letní scénu a připravilo Hvězdné 
léto pod Žižkovskou věží. Producent Michal Kocourek si tak 
splnil svůj dlouholetý sen.

Co bylo impulsem 
k projektu nové letní 
scény?
Jak tomu docela často 
bývá, na začátku stála 
náhoda. Myšlenku na 
letní scénu Divadla 
Kalich jsem sice nosil 
v  hlavě už několik let, 
ale přiznám se vám, že 
jsem se zároveň od ní 
sám zrazoval, a to ze 
dvou důvodů. Jednak 
jsem nemohl najít pro-
stor, který by odpovídal 
všem mým nárokům, 

a jednak běžná sezóna Divadla Kalich je už tak dost náročná, 
o letních prázdninách navíc pravidelně zkoušíme novinkovou 
muzikálovou inscenaci, takže vedle toho mnoho času nezbývá. 
Nicméně dneska jsem rád, že prostor přesně dle našich představ 
máme.

Čím vás tedy zaujal?
Pro letní divadelní scénu nabízí všechny přednosti, jaké si jen 
můžete představit. Je nedaleko centra, pohodlně dostupný 
veřejnou i osobní dopravou, nachází se v parku, který je pří-
jemným odpočinkovým prostorem a vytvoří návštěvníkům 
unikátní foyer. Samotná věž může být pro diváky samozřejmě 
dalším lákadlem, proto jim také nabízíme ke vstupenkám na 
představení možnost využít výhody polovičního vstupného do 
observatoře věže.

A vlastní divadelní scéna?
Té se věnujeme už déle než rok. Díky zapuštění v prostorách pod 
věží bude mít dobrou akustiku, při koncipování hlediště jsme dbali 
na výbornou viditelnost a pohodlí, v projektu je pochopitelně my-
šleno i na dostatečný počet barů a kultivovaných toalet. Nicméně 
největší radost jsem měl, když se nám podařilo vymyslet funkční 
princip rychlého zastřešení hlediště. To je opravdové unikum. 
Diváci se tak nemusí obávat, že představení nedohrajeme kvůli 
dešti a budou ochuzeni o zážitek.

Novou letní scénu prezentujete jako komfortní. Je to pro 
Vás tak důležité?
Myslím, že slovo komfortní není v tomto případě přehnané. V pro-
storách pod věží jsem viděl v duchu divadlo hned na první pohled, 
a jakmile jsme tomuto projektu začali dávat konkrétní obrysy, 
nabalovala se jedna výhoda za druhou. Každopádně kvalita péče, 
kterou budeme moci divákům garantovat, pro mě důležitá oprav-
du je. Abych byl upřímný, do nějakého polovičatého řešení bych 
nešel. Kdybych nemohl divákům poskytnout servis, jaký podle 
mého přesvědčení mají dostat, nebavilo by mě to.

Jak byste představil repertoár Hvězdného léta pod Žiž-
kovskou věží?
Jelikož jde o letní scénu Divadla Kalich, základem programu 
budou úspěšné činoherní komedie z našeho repertoáru, plus 
jsme přizvali spřátelená divadla, s nimiž spolupracujeme, a tak 
je rádi při této příležitosti představíme. Ve všech případech jde 
o inscenace s prvotřídním hereckým obsazením, takže tu máme 
ještě jedno nej – tolik uznávaných hereckých jmen na žádné jiné 
letní scéně nenapočítáte. Název Hvězdné léto pod žižkovskou věží 
tedy odkazuje nejen k hvězdám nad hlavami diváků, ale i k těm 
na jevišti. A ve všech případech jde také o inscenace, které mi 
žánrově pasují k představě letní pohody. Každou sezónu letní 
scény bychom chtěli otevřít premiérou, tou letošní bude komedie 
vyhlášeného kanadského autora Norma Fostera Láska v přímém 
přenosu s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli. Jedná se o jeden z nej-
originálnějších komediálních textů, jaké jsem za poslední léta 
četl… Prostor budou dostávat také akustické koncerty písničkářů. 
Dramaturgie se bude určitě stále vyvíjet. Výhledově bych ji viděl 
jako festival toho nejlepšího, co se na pražské divadelní scéně, 
v odpovídajícím žánru za danou sezónu urodilo.

Z každé zakoupené vstupenky na letní scénu věnujete 
10 Kč ve prospěch spolku Dobrý skutek. Proč jste se k ta-
kovému kroku rozhodl?
Protože jsem zvyklý vracet, pokud sám od osudu dostávám. Celý ži-
vot si uvědomuji, že nic není zadarmo, a snažím se tím řídit. Tak proč 
nepomoct lidem, kteří naši pomoc potřebují, protože třeba neměli 
tolik štěstí, co mají ostatní. A spolek Dobrý skutek je pro nás garancí, 
že obdržená částka transparentně podpoří konkrétní lidi v nouzi.

Jaroslav Panenka

foto © Lenka Hatašová
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JAROSLAVEM SVĚCENÝM

Vážení a milí čtenáři,
pro mne je léto vždy spojené s kulturou, a tak přijměte, prosím, 
moje pozvání. Už 2. července zahajujeme 15. ročník meziná-
rodního hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny. Na 
krásném zámku v Klášterci nad Ohří bude znít hudba celé dny 

až do 7. července. Uslyšíte zajímavé koncertní i multižánrové 
projekty- španělského skladatele a akordeonistu Gorku Hermosu, 
slovenský ansámbl Cigánski Diabli, českou virginalistku Michaelu 
Káčerkovou, rockovou legendu Michala Pavlíčka. Součástí festi-
valu jsou také houslové kurzy, které vedu v nádherných prosto-
rách zámeckého Renesančního sálu. Dojde i na unikátní výstavu 
italských, francouzských, německých a českých houslí i smyčců 
17. – 21. století, kterou jsem připravil, neboť jsem zároveň soudní 
znalec v oboru smyčcové hudební nástroje. Zámek Klášterec nad 
Ohří obklopuje nádherný park se vzácnými dřevinami a v jeho 
útrobách najdete i zajímavé muzeum porcelánu. 

Po Kláštereckých hudebních pramenech se přesunu zpět do 
Prahy, kde již od 9. července začíná festival Tóny Chodovské 
tvrze. Už 16. ročník nabídne pět koncertů na nádvoří tohoto 
zajímavého historického objektu, který se nachází na území 
11.  pražského obvodu. Chodovská tvrz je obklopena zelení 
a olemovaná panelovými domy. Je to stará krásná perla vsazená 
do moderní současnosti. Mám k ní opravdu osobní vztah, říkám 
jí láskyplně Chodovské UFO. Když se setmí, tak jsou na kruhovém 
obrysu této budovy vidět rozsvícená světýlka a vypadá to, že 
mimozemšťané právě přistáli . 

A do třetice všeho dobrého se přesuneme do jižních Čech. 
27. července je den D pro zahájení letního festivalu Jihočeské 
Nové Hrady. Do 31. 7. v této překrásné lokalitě zazní pět koncer-
tů, a to nejen na Nových Hradech, ale také v půvabném kostele 
na Dobré Vodě či barokním svatostánku v Trhových Svinech. 
Jeden festivalový večer bude dokonce v sousední rakouské 
Altweitře. Udělejte si v tomto letním čase trochu volna a spojte 
hudbu s výletem po jihočeské krajině či sousedním Rakousku. 
I historické objekty, ve kterých se tento festival komorní hudby 
koná, stojí za vidění.
Ať už si vyberete návštěvu kteréhokoli festivalu, budu se s vámi 
těšit na viděnou a na podání ruky. Vážím si každého, u koho je 
hudba a kultura v širším smyslu slova nedílnou součástí jeho 
života. Opatrujte se, přeji vám všem krásné léto. 

Váš Jaroslav Svěcený 

foto © Jadran Šetlík
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  LEDNÍ MEDVĚD VLADIMÍR A TUČŇÁK 
JAMES OPĚT V AKCI

Planetárium Praha pro Vás celý rok připravuje nejrůznější 
projekce a přednášky. Tentokrát bychom do Planetária po-
zvali ty nejmenší na novou pohádku Polaris 2 – Lucie a ta-
jemství padajících hvězd. Pohádka je volným pokračováním 
Polaris 1 – Vesmírná ponorka a tajemství polární noci. 

Jak to vlastně všechno začalo? Kdo je vlastně medvěd Vladimír 
a tučňák James? Jak se vlastně potkali? To všechno se dozvíte 
v pohádce Polaris 1 – Vesmírná ponorka a  tajemství polární 

noci. V přírodě se 
ti dva nikdy ne-
mohou potkat, ale 
přesto se v tomto 
příběhu jejich cesty 
protnou a stanou se 
z nich dobří kama-
rádi. Zažijete s nimi 
dobrodružství mezi 
ledovci, stav beztíže 
a  proletíte se prs-
tenci planety Sa-
turn. Pokud v  této 
vesmírné výpravě 
obstojíte, tak vás 
vezmou i na druhou 
výpravu Polaris 2 – 

Lucie a tajemství padajících hvězd. Nejprve se tučňák James 
a lední medvěd Vladimír vydají raketou Polaris zkoumat polární 
záři, jenže je zasáhne meteorit. A začnou se ptát: Jak to, že na nás 
padají hvězdy? Jsou to skutečně hvězdy? Odpovědi budou hledat 
James, Vladimír a jejich nová kamarádka Lucie. Během výletu 
na Měsíc, k planetkám a kometám zažijí mnohá dobrodružství. 

Oba pořady jsou vhodné pro děti od 5 let a dospělé a jsou doplně-
ny o živě komentovanou projekci noční oblohy. Vše je podáváno 
velmi srozumitelnou formou, vhodnou právě pro ty nejmenší. Dal-
ší informace najdete v rubrice Volný čas a na www.planetum.cz

-red-

redakce zve
  STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
PRAHA – BUBENEČ

Vstupte do podzemí a prohlédněte si část pražské kanalizace! 
Prohlédněte si Prahu z vrcholu ventilačního komína a jeho 
vnitřkem se spusťte do podzemí!

Zveme vás do Bubenče do technického areálu, kam přiváděly 
stoky odpadní vodu k  jejímu čištění před odtokem do Vltavy 
od roku 1906 do roku 1967. Dnes je tento technický areál mi-
mořádnou památkou navržený na zápis na národní indikativní 
seznam památek vybraných k zápisu na listinu světového dědictví 
UNESCO. Prohlídka vás zavede do podzemí, do prostor určených 
k čistícímu procesu, kde poznáte místa známá z mnoha filmů 
a seriálů, např. Mission Impossible, Šakalí léta, Amerika, Bídníci, 
Neviditelní, Génius.

Kromě technologie na čištění uvidíte stroje a čerpadla, které zajiš-
ťovaly provoz technického areálu, kotelnu, kde se dodnes vyrábí 
pára na ukázku provozu parních strojů, poznáte, jak vypadají stoky 
pod Prahou, protože jednou takovou stokou (nefunkční) projdete.
V letních měsících ožívá travnatá plocha nad usazovacími nádr-
žemi lehátky a slunečníky, hrami pro děti, na večerní piknik bude 
připraveno ohniště, letní občerstvení nabídne kromě stále ote-
vřené kavárny Café Továrna také Stokabar. Otevřeno je celoročně. 
Areál se nachází 4 km od Pražského hradu, dostupné MHD, autem, 
vlakem (nádraží Podbaba), přijet můžete i na kole po cyklotrase 
podél plavebního kanálu Troja-Podbaba. Další informace najdete 
v rubrice Památky a na www.staracistirna.cz

-red-

12  tipy redakce

http://www.planetum.cz


  LÉTO S JIHOČESKÝM DIVADLEM 
Otáčivé hlediště Český Krumlov 

Divadlo s nejvyšším stropem na světě nabídne v letošní 
61. sezóně 99 letních večerů. Po celé léto si přijdou na své 
rodiny s dětmi. Dobrodružná podívaná pro celou rodinu Ztra-
cený svět se chystá v blocích od 19. 6. do 8. 9. 2019. Tento 
divácký hit byste si neměli nechat ujít. 

„Ráda bych touto cestou poděkovala za nádherný zážitek, jakým 
bylo večerní představení Ztracený svět. Počasí nám přálo a tím, že 
bylo představení večer, mělo úžasně podmanivou atmosféru. Děkuji 
za skvělý nápad, úžasné provedení, profesionální práci všech, byla to 
opravdu paráda! Moc jsme si to užili. Když jsem zavřela oči a nechala 
na sebe působit atmosféru a zvuky, byla jsem kdesi v Amazonii 
na náhorní plošině i s dinosaury (a trochu se i bála), prostě fakt 
super!“, napsala divačka Eva. Přijďte si i vy chytit do Krumlova 
svého pterodaktyla!

Milovníci hudebních žánrů se mohou těšit na dvě novinky. 
24. června se zámecké zahrady promění v pohádkové království. 
Baletní pohádka na špičkách Šípková Růženka v choreografii 
a režii Jaroslava Slavického podle předlohy Maria Petipy patří do 
zlatého fondu klasického baletního odkazu 19. století. Kostýmy 

a scénu navrhl renomovaný český divadelní výtvarník Josef Je-
línek, který si v mnohobarevném spektru současného divadla 
stále drží svou osobitou pozici. Šípková Růženka je uváděna ve 
spolupráci s Taneční konzervatoří hl. m. Prahy a Bohemia Baletem.
V srpnu se přeneseme do pohádek Tisíce a jednoho dne. Druhou 
novinkou letošního léta bude premiéra opery Turandot Giacoma 
Pucciniho, která vypráví příběh překrásné, ale kruté princezny, jež 

se zbavuje svých nápadníků tak, že jim dává hádanky a nechává 
je setnout, když je neuhodnou. Princ Kalaf tři hádanky uhodne 
a princeznu může mít, jenže místo toho dá raději v sázku vše, aby 
získal její srdce. Orientální pohádka se silnými symbolickými od-
kazy v italském originále bude uvedena v hudebním nastudování 
Maria De Rose a v režii Tomáše Pilaře od 2. srpna. 
Více informací o programu najdete v rubrice Divadla a na www.
otacivehlediste.cz.

-red-

Otáčivé hlediště Český Krumlov

Scéna z představení Ztracený svět

Baletní pohádka Šípková Růženka
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ohlédnutí
  SKAUTEM PO CELÝ ŽIVOT

Jiří Stránský byl nejen českým spisovatelem, ale také skau-
tem. Kvůli nesouhlasu s komunistickým režimem byl dlou-
hodobě utlačován, ale své lásky ke skautingu a psaní knih 
se nikdy nevzdal. Je autorem knihy Zdivočelá země, podle 
které vznikl i stejnojmenný televizní seriál.

Narodil se 12. srpna 1931 do rodiny se šlechtickými předky, 
mezi jeho příbuzné patřil také zakladatel českého skautingu 
Antonín Benjamín Svojsík. Aktivně se zapojil do květnového 
povstání v roce 1945 a také působil jako funkcionář skautingu. 
Studoval gymnázium a v roce 1950 nesměl z politických důvodů 

odmaturovat. To 
se podepsalo na 
celém jeho životě, 
musel vykonávat 
pouze manuální 
práce. Živil se jako 
tesař a betonář.
V roce 1953 byl 
zatčen a obviněn 
ze špionáže a vele-
zrady a odsouzen 
na osm let vězení. 
Během pobytu za 
mřížemi byl v ně-
kolika pracovních 
táborech a v ura-
nových dolech. Po 
sedmi letech byl 
propuštěn, ale ve 

vězení byl ještě několikrát. Pracoval také jako asistent filmové 
režie a externí televizní dramaturg. Až do roku 1989 byl zaká-
zaným autorem, začal psát ve vězení a pořádně publikoval až 
počátkem devadesátých let. Po revoluci začal psát do Lidových 
novin a dalších listů. Nejznámějším dílem Stránského je román 
Zdivočelá země, jehož námětem je osidlování pohraničí v roce 
1945. Napsal také 
několik povídek, 
básnických sbírek 
a několik filmo-
vých scénářů. 
Řada jeho knih 
byla zfilmována. 
Působil jako pre-
zident PEN klubu, 
který brání svo-
bodu slova. Jeho 
osobnost význam-
ně ovlivňovala ve-
řejný život, i když 
nikdy nevstoupil 
do politiky. 
Získal několik 
cen, mimo jiné 
nejvyšší skautské 
ocenění Řád stříbrného vlka a Cenu Josefa Škvoreckého. Zemřel 
29. května 2019 ve věku 87 let, Mši za uctění jeho památky slou-
žil kardinál Dominik Duka a jeho památku přišlo uctít mnoho 
známých osobností.

Simona Wieserová
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knižní tipy
  DĚJINY ČESKA
Jan Klápště (ed.), Ivan Šedivý (ed.), kolektiv 
autorů

Publikace si neklade za cíl stručně a přehledně popsat průběh 
historických událostí na území nynější České republiky, snaží 

se především o svébyt-
né autorské uchopení 
jednotlivých témat 
a  období. Takové pojetí 
odpovídá současnému 
stavu historického bá-
dání. Autorům jde o pro-
blémovou bilanci těch 
kapitol dějin českých 
zemí, které pokládají za 
relevantní a důležité, 
a dávají proto přednost 
spíše volnějšímu ese-

jistickému pojetí. Východiskem knihy není koncept „národních 
dějin“, tedy jakési zásobárny příběhů. Dějiny českých zemí jsou 
nahlíženy jako historie proměnlivého teritoria začleněného do 
přirozených středoevropských a evropských souvislostí.
cena: 389 Kč
www.nln.cz

  NETRADIČNÍ PROCHÁZKY PRAHOU 1, 2
Stanislava Jarolímková

Historicko-místopisný průvodce po Praze, určený nejen Pražanům, 
ale i návštěvníkům české metropole, kteří chtějí Prahu poznat 

z jiného úhlu. Díl 1 
nabízí 15 tematic-
kých vycházek po 
pamětihodnostech 
Starého Města, Nové-
ho Města a Vyšehra-
du, díl 2 vycházky po 
pamětihodnostech 
Malé Strany a Hrad-
čan, „něco navíc“ 
zde znamená pro-

cházky po parcích na Letné a ve Stromovce, výpravu po bývalých 
sídlech některých panovníků a prezidentů a procházku po pražských 
mostech. Součástí knih jsou mapky se všemi objekty, černobílé kres-
by zobrazující to, co už k vidění není, a unikátní fotografie zachycující 
domy či různé zdobné prvky, které nejsou běžně přístupné nebo 
které při dnešním životním tempu snadno přehlédneme.
cena: za oba díly 598 Kč
www.euromedia.cz

  SNĚŽNÁ SLEPOTA
Ragnar Jónasson

Pravdu neskryje ani sníh, ani polární noc. První islandský thriller, 
který dobyl světové žebříčky. V městečku Siglufjördur na severu 

Islandu se podle místního 
policisty „nikdy nic neděje“. 
S příjezdem policejního no-
váčka Ariho Arasona však 
dostávají události spád: 
během generální zkoušky 
představení siglufjördur-
ských ochotníků zemře 
vysloužilý spisovatel, krátce 
nato je ve sněhu nalezena 
zkrvavená polonahá žena. 
Jak spolu oba případy sou-
visejí? Podaří se Arimu ve 

vánici zorientovat a rozplést zamotané nitky sahající daleko do 
minulosti?
cena: 349 Kč
www.albatrosmedia.cz

  HORY BYLY JEJICH OSUDEM
Milan Vranka

Doplněné vydání velmi úspěšné slovenské knihy Koniec Pavúkov 
v Tatrách o slovenských a českých horolezcích, které spojovala lás-

ka k horám a horolezectví. 
Bohužel, spojila je i smrt, 
kterou našli předčasně ve 
svých milovaných horách. 
Ivan Bortel zahynul v pe-
ruánských Andách, Milan 
Kriššák a  další záchranáři 
po havárii vrtulníku ve Vy-
sokých Tatrách, Jozef Psotka 
na Everestu, šest Slováků 
pod lavinou na Pamíru, tři 
po pádu na Pumori, Juraj 
Kardhordó na Manáslu, Jin-
dro Martiš pod Annapurnou, 

Pavel a Ondrej Pochylí, známí Pavouci, našli smrt ve Vysokých 
Tatrách, Karel Jakeš v Belianskych Tatrách, Vladimír Plulík na 
Broad Peaku. V knize naleznete i osudy Antona Dobeše a Petra 
Šperky, kteří byly zastřeleni teroristy pod Nanga Parbatem, a zcela 
nové příběhy Jana Kounického a Karla Schuberta, kteří zůstali na 
Makalu, Mirka „Lanče“ Šmída, který se zabil při sólovém lezení 
v Yosemitech, i Vlada Štrby, který se pokusil dosáhnout vrcholu 
Everestu a zemřel při sestupu. Všichni jmenovaní zaplatili nejvyšší 
daň za své sny, které nejenom snili, ale i uskutečňovali.
cena: 328 Kč
www.jota.cz
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pražská kultura 
před 67 lety
ČERVENEC 1952

Milí čtenáři, 
připravili jsme pro vás zcela novou a naprosto jedinečnou rubriku 
z historie našeho měsíčníku. Chtěli bychom v ní měsíc po měsíci 
připomenout to, co se dělo na poli kulturní fronty Prahy před 
67 lety. Vše se nám otisknout nepovede a ani to není nutné, 
protože jsme pro vás zveřejnili archiv jednotlivých vydání na 
www.prazskyprehled.cz/archiv. Přestože první ročník začal 
vycházet v těžkém období 50. let minulého století, věříme, že 
vás výběr pobaví, nabídne zamyšlení a většině čtenářů naznačí, 
cože to byl ten reálný socialismus. Postupně se tak dostaneme od 
50. let k Pražskému jaru, sametové revoluci a divokým 90. letům 
do současnosti. Ale jaká to bude současnost? Když budete číst 
vydání z července 2019, bude se psát rok 2086, tedy minulost 
67 let stará.Pokud tedy bude ještě náš měsíčník existovat...
Budeme se těšit na vaše reakce, připomínky i příspěvky z té doby 
obrazové i textové, které rádi otiskneme.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka 

ZPRAVODAJ CIS PRAHA, 
ČERVENEC 1952

CO SE HRÁLO V DIVADLECH…

NÁRODNÍ DIVADLO 

1. 7. Popelka, Rusalka; 2. 7. Prodaná nevěsta; 3. 7. Lucerna;  
4. 7. Višňový sad

TYLOVO DIVADLO (DNES STAVOVSKÉ)

1. 7. Maličkosti (Mozart), 3. 7. Lakomec, 7. 7. Chudák manžel;  
18. 7. Vojnarka; 19. 7. Tvrdohlavá žena

REALISTICKÉ DIVADLO  
(DNES ŠVANDOVO)

1. 7. Revisor, 2. 7. Strakonický dudák, 5. 7. Svatba s věnem,  
12. 7. Štěstí nepadá z nebe

VÝSTAVY TEHDEJŠÍHO UMĚNÍ

VÝSTAVNÍ SÍŇ STAROMĚSTSKÉ RADNICE 

Budování socialistické Prahy

DŮM VÝTVARNÉHO UMĚNÍ U HYBERNŮ 

Vývoj vesmíru země a člověka

UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉ MUSEUM 

Výstava českých architektů – realistů 19. století

HUDEBNÍ UDÁLOSTI

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA 

2. 7. Noční koncert FOK / Večer vídeňských klasiků

MALTÉZSKÁ ZAHRADA 

2. 7. Pěvecký sbor Smetana. Absolventi Státní konservatoře 
v Praze, sólo na housle Bruno Bělčík, klavír Ing. J. Maštalíř

NÁDVOŘÍ KLEMENTINA 

17. 7. Milostné scény / recitují Karel Höger, Vlasta Matulová

VYCHÁZKY, SPOLEČENSKÉ DĚNÍ

PRAHOU DĚLNICKÉHO HNUTÍ

Prohlídku Prahy dělnického hnutí, kterou uveřejňujeme jako 
prvou v cyklu tematických prohlídek Prahy, zahájíme nejlépe 
návštěvou Lidového domu v Hybernské ulici…
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PRAŽSKÉ PALÁCOVÉ ZAHRADY SE 
OTEVÍRAJÍ LIDU – ZAHRADA VALDŠTEJNSKÁ

Pohlédneme-li na Prahu s  ptačí perspektivy, spatříme veliké 
množství pestrých zelených koberečků, jejichž zeleň se tak jas-
ně odráží od šedivých zdí velkých budov. Jsou to malé, větší, ba 
i ohromné zahrady bývalých šlechtických, panských, a později 
kapitalistických sídel, jejichž půvab a krása patřily soukromým 
jedincům. A naše děti se zatím popelily na špinavých dvorcích 
činžáků, nebo si hrály na ulicích. Vítězství pracujícího lidu nad 
starým práchnivějícím světem přineslo i v našem hlavním městě 
krásné rozhodnutí: otevřít a zpřístupnit soukromé zahrady, které 
nebyly využity. Tak i ze zahrady Valdštejnské zní dnes radostný 
smích dětí, kterým je nyní dopřáno užívati této dříve skryté krásy. 
Valdštejnská zahrada rozkládá se za budovou první monumentál-
ní stavby pražského baroka – Valdštejnského paláce v Praze III.
Vznikla současně s palácem, který byl budován v letech 1624-30 
italskými staviteli Ondřejem Spezzou a Mikulášem Sebregonalim. 
V čele vévodí jí monumentální salla terrena, dokončená r. 1627 
podle projektu Giovanni Pieroniho, Je to přesná kopie loggie dei 
Lanzi ve Florencii. Do zahrady otevírá se třemi vysokými půl-
kruhovými oblouky opřenými na štíhlých, po dvou sdružených 
toskánských sloupech. Nástropní štuky a  fresky představující 
výjevy z Trojské války jsou dílem Baccia Bianca. Vedle loggie je 
grotta (jeskyně) s umělými krápníky zhotovenými z písku a vápna 
nahozené štuky na opálených dřevech. Odtud vede tajný vchod na 
točité schody, které vyúsťují do osobní pracovny Valdštejnovy. Na 
levé straně loggie je tzv. malý nebo také hrací salonek. V zadním 
levém rohu stojí drátěná voliéra, v níž Valdštejn choval mnoho 
vzácných ptáků. Mezi voliérou a  sallou terrenou je spojovací 
chodba, která vedla ze soukromých pokojů Valdštýna do jeho 
oratoře v kostele sv. Tomáše, kde jest také umístěn vévodův znak.
Zahradní giardinetto stojící uprostřed zahrady bylo do nynější 
polohy umístěno až v roce 1938. V jeho středu je bronzová fontá-
na z r. 1630 (jediná, která po svoji váhu nebyla Švédy uloupena) 
a v ní je odlitek původní sochy Venuše od Benedikta Wurzelbauera 
z r. 1599 – její originál je umístěn v Umělecko-průmyslovém museu 
v Praze. Okolo fontány na obvodu umístěné sochy jsou odlitky 
původních bronzových plastik z let 1626-27 od Adriena van de 
Vries, holandského sochaře usazeného v Praze. Na konci zahrady je 
umělý rybník s ostrovem (od r. 1848 nemá vodu). Krátce před jeho 
vypuštěním zde konal pokusy s parní loďkou vynálezce Josef Božek.
V roce 1859 byla zde hrána Schillerova tragedie „Valdštýn“ a v ro-
ce 1938 bylo sehráno několik divadelních představení, vše pro 
vybranou společnost. A jaký to rozdíl, když se dnes toto místo 
stává letním kulturním střediskem všech Pražanů, kdy jásavé 
tóny Smetanova díla zde mluví ke všem srdcím. Tak doslova a do 
písmene se naplňuje požadavek dělnické třídy, že pracující lid má 
být uživatelem všech hodnot, jež vytváří prací svých rukou a jež 
i v minulosti byly vytvořeny jeho úsilím.

Cestovní informační služba,  
Praha II, ulice 28. října 6

BRIGÁDNÍCI PÍŠÍ O NAŠÍ PRÁCI

Děti rády soutěží. Všude tam, kde se na školách dovedou učitelé 
a pionýrské organizace podchytit zájem, dosahují děti překvapují-
cích výsledků ve sběru papíru, kovu, kostí a léčivých bylin. V Praze 
se nyní dětem naskýtá možnost soutěžit i jinak. Ústřední národ-
ní výbor hlav. města Prahy spolu s Cestovní informační službou 
uspořádal zajímavou a poučnou soutěž: „Praha spěje budováním 
k socialismu“. Jejím účelem je rozšířit mezi pražskou mládeží škol 
I. a II. stupně zájem o poznání pražských památek a ukázat jí 
hlavní výsledky budovatelského úsilí posledních let. Bylo vydáno 
16 nálepek s historickými a budovatelskými motivy. Nálepky se 
vydávají těm žákům, kteří se zúčastní vycházek po pražských pa-
mátkách, pořádaných CIS v Praze. Soutěž začala letos v dubnu 
a končí 1. října, kdy sběratelé, kteří budou mít všech 16 nálepek, 
se zúčastní slosování. Z každého obvodu Prahy budou vylosováni 
tři výherci, kteří budou odměněni poukázkou na okružní let nad 
Prahou a knižními cenami. 

Po správné propagaci na pražských školách splní soutěže jistě svůj 
účel. Naskýtá se nyní otázka, zda by podobné soutěže neměly být 
organisovány i v jiných větších městech, popřípadě i v krajích 
a okresech. A na škodu by nebyla ani podobná celostátní soutěž, 
organisovaná ministerstvem školství, věd a umění ve všech učeb-
ních oborech. Soutěž o historii, současnosti a budoucnosti našeho 
hornictví by např. nejen podpořila soutěživost naší mládeže, ale 
zároveň by i vydatně pomohla při náboru nových hornických učňů.

František Turnovec, brigádník OKD
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Staňte se průvodcem/kyní!
Prague City Tourism otevírá kurzy pro 
průvodce Prahou a průvodce cestovního 
ruchu. Začínáme v září 2019! Těšit se 
můžete na přednášky z historie, dějin 
umění, instruktáže na památkových 
objektech nebo na metodiku cestovního 
ruchu.
Pro více informací pište na adresu 
studijni@prague.eu nebo volejte na 
+420 221 714 125.

Praguecitytourism.cz



pražská 
vlastivěda
PRAGUE CITY TOURISM

Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00 
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz

  Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek  
Vám budeme pravidelně zasílat  
na Vaši e-mailovou adresu. 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK 
V ČERVENCI 2019

2. 7. / ÚT

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III. Tentokrát si v rámci cyklu 
utajených zahrad se svolením bratří kapucínů prohlédneme za-
hrady a rajské dvory jejich kláštera, které nejsou veřejnosti běžně 
přístupné. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 16:00 před kostelem Panny Marie Andělské na Loretánském 
náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na 
klášter 30 Kč. Milada Racková

4. 7. / ČT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA V. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase 
Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 
20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 
120/80 Kč. Milada Racková

6. 7. / SO

HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou 
čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných 
památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, 
které se zde nacházejí, o  maloměstském rázu Nového Světa 
a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Marcela Smrčinová

7. 7. / NE

BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETO-
HRÁDKU. Projdeme se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, 
uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna, 
Josefa Zascheho a dalších známých architektů. U Místodržitelské-
ho letohrádku si připomeneme slávu Stromovky. Řekneme si také 
něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u Pelléovy vily (Pelléova 
ulice č. 10, Praha 6). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

10. 7. / ST

BŘEVNOV – OD LADRONKY ZA DALŠÍMI ZAJÍMAVOSTMI 
BŘEVNOVA. Usedlost Ladronka je výrazný areál na hraně břev-
novského hřbetu, který má pestrou minulost - byla viničním li-
sem, velkým hospodářským statkem s lomy na opuku, squattem a 
v nedávné době prošla úpravou na rozsáhlý volnočasový areál. 
Cestou od Ladronky potkáme několik zachovaných kapliček z ba-
rokní poutní cesty z pražské Lorety do kláštera v Hájku a zastavíme 
se u domu, kde žil básník J. Seifert. Prohlédneme si i nečekaně 
zachovanou vesnickou lokalitu Tejnka, kontrastující se soudobými 
vilami stavěnými na dosah bývalých pražských hradeb – třeba 
Kuthanovy vily od slavného architekta V. Miluniče. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 na stanici 
tram č. 22, 25 „Vypich“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

13. 7. / SO

LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Akce pro děti! Více 
informací naleznete na konci programu! 

14. 7. / NE

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA. Vycházka za krásami raného baroka 
nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku 
a historii této jedinečné šlechtické zahrady. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zahradním 
prostranství stanice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč (%). 
Milada Racková
TETÍN. Opakování vycházky ze září 2018. Během vycházky 
projdeme stezkou sv. Ludmily ze Srbska přes Tetín do Berouna. 
Kromě jedinečných pohledů na Berounku a Český kras si povíme 
o osobnostech, které Tetín obdivovaly, např. Karel IV., K. H. Mácha, 
A. Dvořák, a zvláště kronikář a karlštejnský děkan Václav Hájek 
z Libočan, hlavní propagátor kultu sv. Ludmily. Pochopíme, proč 
je toto místo z pohledu historie, mytologie, geologie i archeologie 
dodnes pozoruhodné. Předpokládaná délka trasy cca 5,5 km. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupen-
ky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 10:30 na 
železniční zastávce „Srbsko“ (vlak jede z nádraží Praha - Smíchov 
v 9:28). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné 
do kostelů cca 40 Kč. Mgr. Vladimír Trnka
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mělo také vzniknout slavné pohřebiště českých panovníků. Proč 
nebyl Anežčin záměr nakonec uskutečněn? A jaký byl vlastně 
život sester v klášteře klarisek? Na to a mnohé další vám odpoví 
naše prohlídka historické části Anežského kláštera a jeho velké 
zahrady, kde si můžete mimo jiné prohlédnout i dochované zá-
klady druhé části kláštera, kterou původně tvořil mužský klášter 
minoritů. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:30 před vchodem do Anežského kláštera z Anežské ulice. Cena 
120/80 Kč (%). Bc. Renáta Kouřilová

20. 7. / SO

NORDIC WALKING: KUNRATICKÝ LES S GOTICKOU ZŘÍCE-
NINOU NOVÉHO HRADU. Kunratický les představuje největší 
souvisle zalesněnou plochu na území Prahy. Pro svoji polohu 

15. 7. / PO

PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Opa-
kování zrušené vycházky z 10. 6. 2019. Prohlídka druhé nejstarší 
dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník 
obětem šoa s následnou procházkou po Starém židovském hřbi-
tově, jedné z nejvýznamnějších památek pražského Židovského 
města. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek. Začátek akce 
v 15:30 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. 
Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

18. 7. / ČT

ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Pojďte se s námi vypravit do míst, kde vel-
kou část svého života strávila přemyslovská princezna a česká 
patronka Anežka. Právě tudy do Prahy vstoupila gotika a zde 
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využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastáv-
ce autobusu č. 135 „Roztyly“ (ve směru Chodov). Cena 120/80 Kč. 
Marie Hátleová

21. 7. / NE

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti! 
Více informací naleznete na konci programu! 
PODVEČERNÍ PRAŽSKÝ HRAD. Procházka Pražským hradem je 
vždy zajímavá, ale v létě nám Hrad nabídne především svá zákoutí 
plná zeleně. Projdeme se Královskou zahradou i zahradou Na 
Baště a podíváme se dokonce i do Zlaté uličky. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI 
V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZ PEČNOSTNÍ PROHLÍD-
KU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce 

uprostřed zastavěné oblasti přirozeně slouží ke sportovním ak-
tivitám provozovaným na čerstvém vzduchu. Milovníky historie 
a romantiky zcela jistě zaujme část lesa, která se rozkládá poblíž 
samotných Kunratic. Právě tady totiž najdeme zříceninu gotického 
hradu vystaveného na rozkaz krále Václava IV., který na hradě 
také zemřel. Vycházku údolím Kunratického potoka zakončíme 
v blízkosti stanice autobusu č. 138, 193, 203 „Ústavy Akademie 
věd“. Předpokládaná délka trasy cca 6 km. Profesionální instruktor 
této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou 
vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walk-
ing“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro 
všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu 
instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, 
vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
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30. 7. / ÚT

JAK TO BYLO S PRAŽSKOU DEFENESTRACÍ. Procházka po sto-
pách událostí, které otřásly Českým královstvím přesně před šesti 
sty lety. Připomeneme si, jak to bylo s Prahou husitskou, kde 
kázal Jan Želivský a proč se lidé vydali na své ničivé tažení Novým 
Městem pražským. POZOR! – omezený počet účastníků na 
35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:00 u Betlémské kaple (Betlémské náměstí 
4, Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava 
Nováková

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK 
V SRPNU 2019

3. 8. / SO

LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Akce 
pro děti! Více informací naleznete na konci programu! 
KLÁŠTER NA SLOVANECH A KOSTELÍK SV. KOSMY A DAMIÁNA. 
Na vycházce si připomeneme bohatou historii kláštera s gotickými 
freskami, refektářem, Císařskou kaplí a kostelem Panny Marie, 
sv. Jeronýma a slovanských patronů. Následně navštívíme kostelík 
sv. Kosmy a Damiána Na Slovanech, který je dnes přizpůsoben 
byzantskému obřadu. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:30 před vstupem do objektu (ul. Vyšehradská 
49, Nové Město). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
vstupné do kláštera 60/40 Kč. Alexandra Škrlandová

4. 8. / NE

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy 
prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 
25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

5. 8. / PO

KLAUSOVÁ SYNAGOGA A OBŘADNÍ SÍŇ. Prohlídka největší 
synagogy pražského Židovského města s následnou návštěvou 
novorománské Obřadní síně u  Starého židovského hřbitova. 
V  obou objektech je dnes umístěna stálá expozice, která je 
věnována židovským tradicím a zvykům. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předpro-
deji vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Klausovy 
synagogy (U Starého hřbitova 3a, Praha 1, Staré Město). Jednotná 
cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

10. 8. / SO

NORDIC WALKING: Z HOROMĚŘIC PŘES KOZÍ HŘBETY DO 
SUCHDOLA. Městečko Horoměřice a Kozí hřbety se společně 
s údolím Únětického potoka nachází na samém okraji Prahy. 

v 17:00 před vstupem do Královské zahrady z ulice U Prašného 
mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

23. 7. / ÚT

KLAUSOVÁ SYNAGOGA A OBŘADNÍ SÍŇ. Prohlídka největší 
synagogy pražského Židovského města s následnou návštěvou 
novorománské Obřadní síně u  Starého židovského hřbitova. 
V  obou objektech je dnes umístěna stálá expozice, která je 
věnována židovským tradicím a zvykům. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předpro-
deji vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Klausovy 
synagogy (U Starého hřbitova 3a, Praha 1, Staré Město). Jednotná 
cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

25. 7. / ČT

BÍLKOVA VILA. Navštivte s námi rezidenci s ateliérem sochaře 
Františka Bílka, která vznikla podle vlastního návrhu tohoto uměl-
ce! Exteriér i interiér představují unikátní architektonické dílo. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporuču-
jeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před 
vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). 
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené 
vstupné do objektu 40 Kč. Monika Švec Sybolová

27. 7. / SO

KLÁNOVICE – MINULOST A SOUČASNOST. Vycházka nás za-
vede do míst, která byla pojmenována po zakladateli původní 
osady, písaři zbraslavského okresního soudu, Václavu Klánovi. 
Rozsáhlá lesní lokalita se postupně přeměnila na vyhledávanou 
lázeňskou a rekreační zónu. Dnes je významnou pražskou pří-
rodní lokalitou s nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem 
na území Prahy. Předpokládaná délka trasy cca 4 km (vycházka 
končí v blízkosti zastávky autobusu „Smržovská“) POZOR! – 
omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v  10:00 na 
železniční zastávce Praha – Klánovice (vlak jede ze stanice 
Praha - Masarykovo nádraží, autobus č. 221, 303 odjíždí od 
stanice metra B „Černý most“). Cena 120/80 Kč (%). Marie 
Hátleová

28. 7. / NE

SLOVANSKÝ A STŘELECKÝ OSTROV S NÁVŠTĚVOU PALÁCE 
ŽOFÍN. Ostrov, který vznikl v 17. století a původně nesl jméno 
Barvířský byl svědkem významné události, která mu vepsala 
jméno a slávu do dnešních dní. Dozvíme se, jak mlynář přišel na 
název Žofín a naskytne se nám příležitost obdivovat interiér toho-
to novorenesančního paláce. Procházku zakončíme na vedlejším 
Střeleckém ostrově, jehož historie je neméně bohatá. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budo-
vou paláce Žofín (Slovanský ostrov, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová
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120/80 Kč  (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené 
vstupné do Lorety 110 Kč. Marcela Smrčinová

11. 8. / NE

CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY NA PRAŽSKÉM KAMENNÉM MOSTĚ 
ANEB JAK SE STAVĚL A ZDOBIL KARLŮV MOST. Asi nejzná-
mější pražská památka má velmi bohatou a zajímavou historii. 
Připomeneme si fakta i legendy související se stavbou a výzdo-
bou mostu. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 9:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Praha 1. Cena 
120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

13. 8. / ÚT

STRAHOV A HŘEBENKA. Během procházky projdeme vilovou 
čtvrtí, která zde vyrostla v prvorepublikovém období. Na svahu 
pod strahovským stadionem mezi staršími usedlostmi byla během 
20. století postavena řada objektů, z nichž si připomeneme vlastní 
vilu architektů Machoninových, výrazné sídlo sochaře Vosmíka 
s romantickou hradní věží, Šaldovu vilu i stavby A. Belady, F. Ka-
valíra, aj. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 17:00 na stanici autobusu č. 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

Celé území je velmi zajímavé svou členitostí a přírodní rozma-
nitostí, ale také bohatou historií. Nalezneme zde pozoruhodné 
skalní útvary, úžasné vyhlídky i romantická údolí. Obec Únětice 
je historicky i kulturně jednou z nejstarších osad, známých na 
území Čech. Zastavíme se i v Únětickém pivovaru, který je součástí 
jádra vesnice od r. 1710 a pivo se zde vařilo do roku 1949. Na 
jaře roku 2011 se znovu slavnostně otevřely jeho brány a byla 
zahájena novodobá historie pivovaru. Nově je upravená Kyzlí-
kova stezka, která zahrnuje řadu naučných prvků umístěných 
podél stezky, končící v obci Suchdol. Předpokládaná délka trasy 
cca 7 km (vycházka končí v blízkosti konečné zastávky autobusu 
č. 107 „Suchdol“). Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktiv-
ity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede 
základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na 
časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové 
kategorie. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 na zastávce autobusu č. 355 „Horoměřice“ (autobus jede 
od stanice metra A „Dejvická“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní pa-
mátky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporuču-
jeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před 
vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 
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v 16:00 u budovy Českého rozhlasu (ul. Vinohradská 12, Praha 2). 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

24. 8. / SO

Z CIBULKY AŽ NA PLZEŇSKOU. Na vycházce se projdeme pěkně 
obnovovaným anglickým parkem Leopolda Leonarda Thun-Ho-
hensteina, ale uvidíme i smutek usedlosti, která takové štěstí 
zatím nemá. Cestou na Plzeňskou mineme zahradní kolonie ro-
dinných domů z 20. let i zajímavý funkcionalistický kostel sv. Jana 
Nepomuckého a ukážeme si, kde byly Lamačovy filmové ateliéry 
Kavalírka. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 na zastávce autobusu č. 123 „U Lesíka“ (o víkendu jede 
autobus od zastávky tramvají „Kavalírka“). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyše-
hrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

25. 8. / NE

O ČEM VYPRÁVĚJÍ SOCHY V ZAHRADÁCH KINSKÝCH. Zavzpo-
mínáme na sokolské slety i  růžový tank. Obdivovat budeme 
dvakrát přestěhovaný kostel sv. Michala a připomeneme si také 
tajuplné prózy Jakuba Arbesa. A víte, kde v Praze můžete potkat 
Ibsenovu Paní z námoří? POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 na prostranství zastávek autobusů č. 143, 
149, 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena 120/80 Kč  (%) Šárka 
Semanová

26. 8. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA VI. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na 
trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před vchodem 
do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

28. 8. / ST

VILA LANNA. Komentovaná prohlídka novorenesanční budo-
vy nás seznámí nejen se stavbou samotnou, ale také s rodinou 
významného podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporu-
čujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). 

17. 8. / SO

PUTOVÁNÍ PRAŽSKÝM HRADEM – STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC 
A BAZILIKA SV. JIŘÍ. Na naší komentované prohlídce vybraných 
interiérů Pražského hradu poznáte tentokrát Starý královský pa-
lác, kde kromě slavného Vladislavského sálu uvidíte například 
i okno, odkud byli roku 1618 defenestrováni Vilém Slavata, Ja-
roslav Bořita z Martinic i jejich písař Fabricius. Poté se podíváme 
do nejstaršího dnes stojícího kostela v Praze – Baziliky sv. Jiří, 
kde se kromě jiného dozvíte i strašidelný příběh o nešťastné 
Brigitce. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME 
ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZ-
PEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO 
HRADU. Začátek akce v 10:30 na III. nádvoří u žulového obelisku. 
Cena 250/200 Kč. POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý 
královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po 
skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně 
navštívit zmíněné objekty. Bc. Renáta Kouřilová

18. 8. / NE

KOSTEL SV. DUCHA. Komentovaná prohlídka kostela s výkladem 
o zajímavé historii místa a zaniklého benediktinského kláštera. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporu-
čujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 
před vchodem do kostela (z ulice E. Krásnohorské, Praha 1). Cena 
120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč. 
Alexandra Škrlandová
STARÁ LIBEŇ A NOUZOVÉ KOLONIE. První písemná zpráva 
o osadě Libeň a zároveň o gotické tvrzi pochází z roku 1363. Tvrz 
spolu s celou Libní vlastnila patricijská rodina Rotlevů, které pa-
třily i domy na Starém Městě pražském. Během staletí s dalšími 
majiteli byla tvrz přebudována na barokní zámek, který hrál ně-
kolikrát významnou roli v našich dějinách. Libeň byla až do za-
čátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy, s řadou 
viničních a zemědělských usedlostí. S bouřlivým průmyslovým 
rozvojem prudce stoupl i počet průmyslových podniků a obyvatel. 
Na vrchu zvaném Hrádek pak projdeme nouzové kolonie, které 
zde kvůli krizi a následné velké nezaměstnanosti v období první 
republiky vyrostly. Zlikvidovat tato nouzová obydlí se minulému 
režimu nepodařilo a dodnes zde na kopci nad velkoměstem běží 
život. Předpokládaná délka trasy cca 5 km (trasa končí v blíz-
kosti stanice metra B „Palmovka“) POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:00 na tramvajové zastávce č. 3, 10 
„Libeňský zámek“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

22. 8. / ČT

PRAHA PLNÁ BRUTALISMU. Brutalismus v architektuře Prahy je 
nevšedním dokladem pestrosti pražské zástavby. Připomeneme si 
některá díla řazená do této etapy pražské výstavby, jejich minulost 
i současnost. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V ČERVENCI A SRPNU 2019

13. 7. / SO

LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Seznamte se se strašidly 
a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Zjistíme, kdo se 
v noci potuluje po Černínském paláci, koho vyděsil malostranský 
kostlivec nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – 
omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 na zastávce 
tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

21. 7. / SO

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi 
přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pau-
ze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte 
i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou 
krásou. Děti se mohou těšit také 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 vě-
domostní kviz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku 
zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé oso-
by). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce 
ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra 
PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Renata 
Lišková + Mgr. Dana Taimrová

3. 8. / SO

LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Přijďte 
se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních 
pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo 
v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo 
s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti 
let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvo-
nu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla 
Bartásková, Ph.D.

31. 8. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, 
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! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním 

Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
vily 50 Kč. Milada Racková

29. 8. / ČT

FRANCOUZSKÝ IMPRESIONISMUS: MISTROVSKÁ DÍLA ZE 
SBÍRKY ORDRUPGAARD. Obrazy plné světla, barev a prožitku 
z přírody budou prezentovány na výstavě Národní galerie v Praze 
v paláci Kinských, která představí unikátní sbírku francouzského 
umění z dánského muzea Ordrupgaard. Zastoupeni budou přede-
vším impresionisté jako například Claude Monet, Edgard Degas, 
Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, ale zároveň 
bude možné pozorovat výtvarné přesahy k dalším uměleckým 
tendencím jak k realismu, tak k postimpresionismu. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme vyu-
žít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem 
do paláce Kinských (Národní galerie) na Staroměstském náměstí 
12. Jednotná cena 240 Kč. Monika Švec Sybolová

31. 8. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti! Více informací 
naleznete na konci programu! 
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastní-
ků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Ve 13:00 
prohlídka v angličtině. Ve 13:30 prohlídka pro děti. Začátek 
prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve 
slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v anglickém jazyce 250/150 Kč. 
(průvodci PCT)

VEČERNÍ PROHLÍDKY STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE V ČERVENCI A V SRPNU 2019

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do 
interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vý-
vojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezen-
tační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentova-
nou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově 
opraveného ochozu radniční věže. 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 250 Kč.
Prohlídka v českém jazyce / 20:00 / 250 Kč
27. 7. / SO Bc. Antonín Baloun 
31. 8. / SO Bc. Antonín Baloun
Prohlídka v anglickém jazyce / 20:00 / 250 Kč
6. 7. / SO Jan Kašík / 13. 7. / SO Bc. Helena Pavlíková
20. 7. / SO Vladimír Trulík / 3. 8. / SO Vladimír Trulík
10. 8. / SO JUDr. Jiří Vytáček / 17. 8. / SO Bc. Filip Mašek 
24. 8. / SO Jan Kašík
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

  denně 10:00 - 18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně) 

  denně 8:00 - 20:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně) 

  denně 8:00 - 22:00

RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 70/4 
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY 

  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

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

NOVINKY

LÉTO S BROŽURAMI PRAGUE CITY TOURISM

Ediční řada Prague City Tourism se za poslední dobu rozrostla 
o několik nových titulů. Rodiny s dětmi mohou najít inspiraci, 
jak příjemně strávit letní dny se svými ratolestmi v tištěném 
materiálu Praha:děti. Nová brožurka Praha:pěšky 2 s pod-
titulem nevšední trasy po místech známých i neznámých vám 
přiblíží zajímavá místa ve vybraných pražských čtvrtích. Další 
tipy nejen na kulturní vyžití v Praze naleznete v čerstvě vydaném 
čtvrtletníku Praha:léto. V druhé polovině léta se můžete těšit na 
brožurku zabývající se Prahou jako místem opředeným legendami 
a tajemstvím. Všechny materiály jsou zdarma k vyzvednutí na 
našich informačních centrech.

CYKLOHRÁČEK 

Oblíbený výletní vlak Cyklohráček pro malé i velké výletníky jezdí 
i o letních prázdninách! Každou sobotu, neděli a státní svátky vás 
po celý červenec i srpen sveze ke zřícenině hradu Okoř, Zooparku 
Zájezd, Muzeu studené války a protivzdušné obrany v Drnově, do 
královského města Slaný či k železničnímu muzeu Zlonice. Vyrazit 
můžete jen tak na pěší výlet, s koly, skupinka přátel či rodiny 
s dětmi. V Cyklohráčku a v turisticky zajímavých destinacích v okolí 
trati si užijí všichni - malí i velcí. Více informací o Cyklohráčku na 
www.pid.cz/cyklohracek nebo na oficiální FB profilu www.
facebook.com/cyklohracek.

vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-
-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí 
účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 
15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invali-
dům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT 
a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupen-
ka se nevyměňuje. V případě 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 turistických informačních centrech PCT 
a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se 
prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!

U vybraných akcí 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
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu  
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na letní číslo červenec – srpen bude zahájen 
v úterý 25. června 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických in-
formačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc 
září 2019 bude zahájen v pondělí 26. srpna 2019.

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 - 19:00
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Už nevíte, co byste vymysleli 
za program pro vaše děti?

Desítky tipů a doporučení najdete 
v mapě Praha:děti. Ať už se s ní 
vydáte do parku, muzea, kavárny 
nebo na hřiště, nudit se rozhodně 
nebudete!

Prague.eu/deti
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