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Milí čtenáři, 

rok se s rokem sešel a máme tu, 
pro někoho magický, rok 2020. 
Jaký bude, nevím, ale soudě podle 
let minulých nejspíš podobný, jen 
s mírnými odchylkami. Totéž oče-
kávám v roce příštím i v pražské 

kultuře. Abyste mi rozuměli, na mysli mám kulturu coby 
volnočasovou zálibu, zábavu, odpočinek či poznání, nikoli 
pražskou kulturu, kterou denně zprostředkovávají média. 
Tady by si člověk mohl přát, aby vycházela z podstaty slova, 
nikoli amorálního myšlení.
V roce 2020 si připomeneme řadu výročí, která jistě ne-
ujdou pozornosti divadlům, muzeím, galeriím i dalším 
kulturním zařízením. Například uplyne 600 let od na-
rození českého krále Jiřího z Poděbrad či od slavné bitvy 
na Vítkově, anebo 400 let od neslavné bitvy na Bílé hoře. 
Patrně neprojde v tichosti 370 let od vztyčení mariánské-
ho sloupu na Staroměstském náměstí. Velké pozornosti se 
také bude těšit 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenské-
ho nebo 240 let od smrti Marie Terezie. Před 200 lety se 
narodila Božena Němcová, Josef Mánes, před 170 Tomáš 
Garrigue Masaryk, před 160 Alfons Mucha, před 130 lety 
Karel Čapek a Jan Zrzavý. Pamatováno jistě bude také 
v červenci na měnovou reformu Václava ll. a zahájení 
ražby pražských grošů. Zkrátka, je se na co těšit...
Přeji všem našim čtenářům vše dobré v roce příštím a spl-
nění alespoň jednoho z dosud nesplněných tajných přání. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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  KNÍŽATA V ŘEZNĚ (1175 let)

Tato událost 13. ledna 845 vstoupila do dějin jako „křest 
čtrnácti českých knížat v Řezně“. Důvěryhodné informace 
o této události však chybí. 

S určitou mírou jistoty lze tvrdit, že k pokřtění v tehdejší bavorské 
metropoli na dvoře Ludvíka Němce opravdu došlo, ale nic víc. Jed-
nalo se o skupinku velmožů nebo předáků českých oblastí, kteří ani 

nereprezentovali celé námi dnes vnímané území Čechy. Dobrovol-
ným pokřtěním zřejmě chtěli vyřešit politickou situaci a předejít 
budoucímu konfliktu s mocnějším křesťanským sousedem. Tomu 
se sice nevyhnuli, ale stali se průkopníky v následné christianizaci 
středu Evropy a součástí jejích budoucích společných dějin.

-babok-

  NEJSTARŠÍ NÁSTUPCEM! (965 let)

Bylo to skoro jako v pohádce. Žil byl jeden kníže a ten měl 
pět synů. Který z nich ale bude vládnout?

Břetislav I. po dvaceti úspěšných letech na knížecím stolci měl 
na konci své éry trápení s nástupcem. Copak o to, synů měl dost, 
ale jak vyřešit to, aby se mezi sebou nerozkmotřili? Před svým 
skonem na hradě v Chrudimi v lednu 1055 přišel s nápadem seni-

orátního zákona, který stanovil nástupnictví vždy pro nejstaršího 
mužského potomka přemyslovské dynastie. A tak se dle jeho vůle 
nástupcem na šest let stal nejstarší syn Spytihněv II. Po něm 
následoval od roku 1061 na tři dekády druhorozený Vratislav II., 
který se stal prvním českým, zatím ještě nedědičným králem.

-babok-

Regensburg (Řezno) na staré rytině
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  CÍSAŘŮV LÉKAŘ (475 let)

Léčit neduhy samotného císaře nemůže jen tak někdo. Ru-
dolf II. důvěřoval Adamu Huberovi z Riesenpachu.

Budoucí lékař se narodil 3. ledna 1545 ve Velkém Meziříčí. Na 
univerzitách v Německu získal široké vzdělání, které uplatnil 

v soukromé praxi v Praze. Byl odborníkem se širokým rozhledem 
a mimo jiné spolupracoval při pitvách s Janem Jesseniem. Rovněž 
přeložil a rozšířil známý Mattioliho herbář. Díky znalostem bylin 
ulevoval úspěšně od bolestí a depresí Rudolfu II. Huber vydával 
také oblíbené hvězdářské kalendáře. Svého císaře přežil o jeden 
rok – zemřel po záchvatu mrtvice v roce 1613.

-babok-

  NAKLADATEL A KNIHKUPEC (195 let)

Ignác Leopold Kober byl prvním moderním českým nakla-
datelem. Jeho závod sdružoval i tiskárnu a knihkupectví.

Narodil se 6. ledna 1825 v Praze. Nedokončil studium gymná-
zia a odešel do Vídně, kde se vyučil zámečníkem. V časopisech 

publikoval své 
německé překlady 
povídek českých 
autorů. V roce 1857 
si v  Praze otevřel 
vlastní nakladatel-
ství, později i knih-
kupecký podnik 
„I. L. Kober“. Svou 
činnost orientoval 
na českou klasiku 
a naučnou literatu-
ru. Vydal například 

Riegrův slovník naučný, tedy první českou encyklopedii. Zemřel 
roku 1866 na plicní nemoc.

Jana Krejčí 
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2. 1. 1965 (55 let)
Československá televize poprvé odvysílala Večerníček, 
desetiminutový večerní televizní pořad pro děti. Symbolem 
pořadu je kreslený chlapec v papírové čepici od malíře 
Radka Pilaře. Večerníček je nejdéle vysílaným českým 
dětským pořadem, který v roce 2015 oslavil 50 let.

8. 1. 1370 (650 let)
Karel IV. vydává nařízení omezující dovoz cizích vín 
do Prahy, aby podpořil vlastníky českých vinic. 9. 1 vydává 
zákaz dovozu cizích vín do Čech v období od sv. Havla do 
sv. Jiří. V této době se smí šenkovat jen české víno. To vedlo 
k přesvědčení, že česká vína se mohou pít jen mladá.

11. 1. 1510 (510 let)
„Král Vladislav II. vydal na hradě pražském dva 
majestáty; první z nich se týkal nedělitelnosti zemí 
koruny svatováclavské... druhý pak dědických nároků dítek 
Vladislavových obojího pohlaví.“ (Kalendář historický náro-
da českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 40)

13. 1. 1900 (120 let)
V boji proti českému nacionalismu císař František Josef 
I. vyhlašuje němčinu jako oficiální řeč Rakousko-
Uherska. Německý jazyk byl již od tereziánských a jose-
fínských reforem prakticky užívaným jednotným úředním 
jazykem, ačkoliv v monarchii byla většina Slovanů.

17. 1. 1350 (670 let)
„Anna, jinak Anežka aneb Mcela, dcera Rudolfa mladšího, 
falckrabí z Rejnu, druhá manželka císaře Karla IV., poro-
dila syna Václava, ale kterýž druhého roku umřel. Po té 
ženě císař Karel dostal u věně města Sulzpachu.“ (Kalendář 
historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, 
str. 55)

1575
(445 let)

Jindřich Michal 
Hýzrle z Chodů 

* 10. 1. 1575
† 18. 4. 1665

český šlechtic a voják

1600
(420 let)

Jan Špork
* 6. 1. 1600
† 6. 8. 1679

český generál 
jezdectva 

habsburských vojsk

1865
(155 let)

Karel Želenský
* 25. 1. 1865

† 30. 11. 1935
český herec, režisér, 

dramatik a divadelní 
pedagog

  AUTORKA NEJSLAVNĚJŠÍ KUCHAŘKY 
(235 let)

Česká buditelka a spisovatelka Magdalena Dobromila Retti-
gová, básnířka, literátka, dokonce autorka divadelních her, je 
známá především jako autorka naší nejproslulejší kuchařky. 
Zajímavostí je, že prý do svých 18 let vůbec neuměla česky. 

Narodila se 31. ledna 1785 do rodiny Františka Artmanna, správce 
na panství hraběte Kounice ve Všeradicích u Hořovic. Záhy se ale 
musela sama starat o celou domácnost, neboť otec brzy zemřel 
a na matce zůstalo zajišťování veškerého živobytí. V  té době 
se s matkou přestěhovaly do Prahy. V roce 1808 se Magdalena 
provdala za Jana A. S. Rettiga, vlastence, spisovatele a pozdě-

ji také radního, který ji přivedl k českému jazyku. Manželé se 
často stěhovali a od roku 1834 žili v Litomyšli, kde se Rettigová 
úspěšně věnovala své literární činnosti a učila mladé dívky šít, 
vařit a stolovat. Také je seznamovala s literaturou a půjčovala 
jim české knihy. Pořádala nejrůznější vlastenecké akce a výlety. 
Nejslavnější dílo Rettigové „Domácí kuchařka aneb pojednání 
o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské“ 
vzniklo kolem roku 1826 a obsahuje 1 150 receptů. Sama au-
torka proslulé kuchařky se prý řídila heslem: „Lidem stále ještě 
více chutná dobrý oběd než pěkná báseň.“ Rettigová byla jas-
nou představitelkou emancipované ženy své doby. Přátelila se 
s Palackým, Šafaříkem, Jungmannem, vážila si jí také Božena 
Němcová. Magdalena Dobromila Rettigová zemřela 5. 8. 1845 
a byla pohřbena na litomyšlském hřbitově. 

Drahomíra Samková

M. D. Rettigová na portrétu Jana Vilímka (1860–1938)

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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 MALÍŘ ČESKÉ KRAJINY (190 let)

Zakladatel novodobé české krajinomalby Adolf Kosárek se 
narodil 6. ledna 1830 na Českomoravské vrchovině v obci 
Herálec. Za svůj krátký život vytvořil pozoruhodné dílo a je 
považován za nejvýraznější osobnost českého krajinářství 
19. století.

Od mládí bylo jeho hlavním zájmem malování, přesto se nejdříve 
stal na přání otce hospodářským úředníkem. Pracoval na arcibis-
kupských statcích v Dobřejovicích a Rožmitále pod Třemšínem. 
Při práci maloval a jeho výtvarných vloh si všiml nadřízený, na 

jehož doporučení získal 
roku 1850 stipendium 
na pražské Akademii 
výtvarných umění. Díky 
svému nadání a píli brzo 
přešel do krajinářské 
školy Maxe Haushofera. 
V tomto ateliéru studoval 
až do roku 1854. Ranou 
Kosárkovu tvorbu ovliv-
nil hlavně romantismus 
a  manýrismus (Horské 
jezero v  bouři), později 

se však přiklonil spíše k realistické malbě. Roku 1853 vystoupil na 
veřejnost s třemi obrazy (Krajina v bouři, Podzimní jitro a Stmívání) 
na výstavě Krasoumné jednoty a sklidil úspěch. Z jeho dalších děl 
můžeme jmenovat Motiv od Pardubic, Mlha v Krkonoších, z pozdní 
tvorby Zimní noc, Osamělá krajina, Motiv z Kokořínského údolí či 

Krajina s poutníky. Od roku 1854 byl však bez stálého příjmu, ale 
podařilo se mu prodat několik obrazů a díky tomu mohl podniknout 
studijní cestu na německou Rujánu a do rakouských Alp. Celkově se 
však jeho životní situace nezlepšila, trpěl finančním nedostatkem 
a onemocněl tuberkulózou. V roce 1858 nemoc na čas ustoupila, 
stihl se oženit a narodila se mu dcera. Ozdravný pobyt v Krkonoších 
mu nepomohl a Kosárek umírá ve svých 29 letech 30. 10. 1859 
v Praze. Je pochován na Malostranském hřbitově.

Alice Braborcová

Portrét Adolfa Kosárka od Václava Kroupy

Adolf Kosárek, Podzimní krajina u Pardubic

  VÝZNAMNÝ PODĚBRADSKÝ ARCHEOLOG 
(170 let) 

Jan Hellich se zajímal o mnoho vědních oborů. Byl český far-
makolog, přírodovědec, archeolog a vlastivědný pracovník. 
Podílel se na archeologickém výzkumu Poděbradska. V Podě-
bradech založil Muzeum Polabska, jež sídlí v budově nejstarší 
poděbradské školy.

Narodil se 19. 1. 1850 v Poděbradech. Byl synovcem malíře 
a kustoda Národního muzea Josefa Vojtěcha Hellicha. Studo-
val na pražském Akademickém gymnáziu a poté, coby dědic 
rodinné lékárny v Poděbradech, vystudoval farmacii na pražské 
univerzitě. Zajímal se však zejména o archeologii. Od roku 1889 

se podílel na ar-
c h e o l o g i c ké m 
výzkumu Podě-
bradska a  pub-
likoval v  odbor-
ných časopisech 
„Památky arche-
ologické a místo-
pisné“ a „Prehis-
torický obzor“. 
Byl předsedou 
Občanské zálož-
ny a předsedou 
„Spolku pro po-
stavení jezdecké 
sochy krále Jiří-
ho z Poděbrad“. 

V roce 1902 založil okresní muzeum v Poděbradech, dnešní 
muzeum Polabska. Základem se stala jeho rozsáhlá sbírka 
archeologických a přírodovědných nálezů i národopisných pa-
mátek. Shromáždil a zpracoval také velké množství písemností 
z městských a zámeckých archivů. Byl členem Přírodovědeckého 
a Archeologického sboru Národního muzea a Archeologické 
komise České akademie věd a umění a Kruhu pro pěstování 
dějin umění. V letech 1912–1913 vykonával funkci inspektora 
pravěké sbírky Národního muzea a roku 1916 se stal předsedou 
prehistorické sekce archeologického sboru Národního muzea. 
Během války vedl na Poděbradsku a Nymbursku dokumentač-
ní a záchranné práce při rekvizicích zvonů. Jako památkář byl 
v letech 1908–1931 státním konzervátorem. Byl zvolen prvním 
předsedou nově založeného Svazu československých museí. 
Působil též jako památkář a redaktor. Byl redaktorem Věstníku 
Poděbradska a připravoval obsáhlé dílo Paměti města a býva-
lého panství poděbradského, ve kterém shromáždil poznatky 
o topografii a historii jednotlivých domů. Zemřel 30. 9. 1931 
v Poděbradech ve věku 81 let. 

-alb- 
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21. 1. 1930 (90 let)
Na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou 
a Vodičkovou ulicí byl zprovozněn první světelný auto-
matický semafor v Praze. Ručně přepínaný semafor byl 
v provozu již v roce 1927 na křižovatce ulic u Masarykova 
nádraží. První světelně řízená křižovatka v Evropě byla 
v Berlíně (1924).

23. 1. 1890 (130 let)
Byla založena Česká akademie věd a umění. Od roku 
1953 byla nahrazena Československou akademií věd, 
dnešní Akademií věd ČR. Byla založena pro podporu věd 
a umění se sídlem v nově postavené budově Národního 
muzea v Praze. Jejím prvním prezidentem byl stavitel 
a mecenáš Josef Hlávka.

24. 1. 1890 (130 let)
Herec a divadelní režisér Karel Kalista se narodil 24. 1. 
1890 v Praze († 13. 9. 1954). Jako režisér působil nejprve 
v Divadle Pavla Švandy na Smíchově, později ve 40. letech 
20. století v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. 
Jeho dcera Jana se vdala za Ilju Prachaře.

29. 1. 1845 (175 let)
Zemský sněm vyhověl žádosti a schválil založení českého 
divadla v Praze. Kolem roku 1825 si čeští buditelé 
uvědomili, že divadlo je silný nástroj a protože se již čeština 
dostala do použitelného stavu, formuloval J. K. Tyl český 
divadelní program coby lidový osvětový nástroj.

30. 1. 1760 (260 let)
Český hudební skladatel František Xaver Partsch se 
narodil 30. 1. 1760 v Duchcově († 6. 4. 1822). Jeho skladby 
jsou stylově na přechodu od klasicismu k romantismu. 
Věnoval se i zpěvu, hře na varhany a byl hudebním peda-
gogem. Působil v Praze, např. v Nosticově divadle.

1875
(145 let)

Terezie Brzková
* 11. 1. 1875

† 19. 11. 1966
česká herečka, 

ztvárnila roli Babičky
 

1880
(140 let)

Otakar Novotný
* 11. 1. 1880
† 4. 4. 1959

český architekt, 
návrhář a profesor 

na VŠUP

1910
(110 let)

Adina Mandlová
* 28. 1. 1910
† 16. 6. 1991
česká filmová 

a divadelní herečka

 MISTR, CO MALOVAL ZA BABKU (155 let)

Věnceslav Černý, rodák ze Starých Benátek (dnes Benátky 
n. Jizerou), byl český malíř, ilustrátor a loutkař. Narodil se 
27. ledna 1865 jako syn sládka, ale když otec při požáru 
přišel o majetek, často se stěhovali (Česká Bělá, Německý 
Brod, Jihlava). Nakonec rodina zakotvila v Praze, kde otec 
pracoval ve smíchovském pivovaru. 

Černý tu vychodil nižší gymnázium a po kvartě (1882) byl přijat na 
pražskou Akademii výtvarných umění, kde po dva roky byl žákem 
prof. F. Čermáka a A. Lhoty a spolužákem L. Marolda a J. Úprky. Poté 

pokračoval ve studiu na ví-
deňské Akademii (1885) 
u prof. Ch. Gripenkerla. Již 
tehdy se projevovalo jeho 
neobyčejné sociální cítění, 
kdy působil v  komunitě 
chudých vídeňských Čechů. 
Do Prahy se vrátil jako dvaa-
dvacetiletý roku 1887, plný 
plánů a ideálů. S  malíři 
Alšem, Boháčem, Hette-
šem, Hilšerem a mnoha 
dalšími spoluzaložil spolek 
Mánes (1888). Téměř vý-
hradně se věnoval ilustraci 

časopisecké (Šimáčkův „Světozor“, Ottova „Zlatá Praha“, Zábavné 
listy, Květy a Ruch) a knižní (Čarská, Čečetka, Jirásek, May, Sienkie-
wicz, Verne). Historické bitevní motivy zvěčnil také kresbou a ole-
jomalbou. Pro Vilímkovo nakladatelství ilustroval 92 knih a další pro 
nakl. Kvasnička a Hampl, Alois Hynek, Toužimský a Moravec, Josef 

R. Vilímek, Beaufort. Vyhledávaným ilustrátorem se tedy stal, leč 
bídně placeným. Oženil se s Marií Jechovou (1874–?) se kterou 
měl děti Aleše (1895–?) a Květuši (1898–?). Střídavě žil v Praze, 
Mladé Boleslavi a lázních Železnice. Roku 1903 opustil natrvalo 
Prahu a pobýval střídavě v Železnici a Mladé Boleslavi. Zemřel 15. 4. 
1936 v mladoboleslavské nemocnici. Pohřben byl v Železnici, kde 
má pamětní desku na domě, ve kterém žil.

Alois Rula 

Věnceslav Černý, 1899

Staré pověsti české Aloise Jiráska, 1898
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  NÁRODEM MILOVANÁ BABIČKA (130 let)

Pohádkové babičky hrála ráda, pohádky uměla také krásně 
vyprávět. Díky své životní roli už ale navždy zůstane ztěles-
něním české babičky, která oplývá moudrostí a laskavostí, 
i když se ona sama matkou ani babičkou nikdy nestala. 

Jarmila Kurandová se narodila jako Marie Martínková 30. ledna 
1890 ve Veselé na Pelhřimovsku do rodiny hajného. V 15 letech 
přijala v Praze místo vychovatelky. Přes protesty rodičů odešla 
v roce 1908 na inzerát k Housově divadelní společnosti. U kočov-
ných společností strávila 11 let a také zde poznala svého manžela, 
herce Františka Kurandu. V roce 1919 oba nastupují do Národního 

divadla moravskoslezského v Ostravě a po roce společně přecháze-
jí do Olomouce. V roce 1935 se herečka stává členkou brněnské či-
nohry, dnešního Národního divadla Brno. Skutečné hvězdné chvíle 
ale na Jarmilu Kurandovou čekaly až po odchodu do důchodu. 
V té době začala být často obsazována do filmu – Týden v tichém 
domě, Rodinné trampoty oficiála Tříšky, Princezna se zlatou hvěz-
dou. A pak přišla její poslední role moudré babičky ve dvoudílném 
zpracování románu Boženy Němcové Babička (1971). „Když jsem 
si přečetla scénář Babičky, ta stařenka přede mnou živě vyvstala. 
Viděla jsem ji, jak jde s dětmi, jak pracuje. Jsem rozená venkovan-
ka, od mládí jsem hrála venkovské dívky. Na babičce mě zaujala 
její dobrota a pochopení pro bolest druhého člověka,“ prohlásila 
kdysi o své životní roli. Jarmila Kurandová zemřela 6. 12. 1978 
a je pohřbena na Ústředním hřbitově města Brna. 

Drahomíra Samková

  NEJMLADŠÍ Z ČAPKŮ (130 let)

Novinář, dramatik, překladatel, autor knih pro děti, sběratel 
i amatérský fotograf Karel Čapek se narodil jako nejmladší 
ze tří dětí v Malých Svatoňovicích 9. ledna 1890. Tatínek An-
tonín byl báňský a lázeňský lékař, maminka Božena, rozená 
Novotná, byla dcerou hronovského mlynáře.

Karel studoval na gymnáziu v Hradci Králové a Brně, ale maturoval 
až na Akademickém gymnáziu v Praze. Krátký čas strávil na stu-
dijních pobytech v Paříži a v Berlíně, doktorát získal na Filozofické 
fakultě UK v Praze (1915). Pro chatrné zdraví nebyl odveden do 
armády, proto po studiích vychovával Prokopa Lažanského na 

zámku Chyše. Poté se dal na novinařinu a vystřídal několik re-
dakcí: Národní listy (1917–1921), týdeník Nebojsa (1918–1920) 
a Lidové noviny (od roku 1921). Spolu s Tomášem G. Masarykem, 
bratrem Josefem, Edvardem Benešem, Ferdinandem Peroutkou, 
Karlem Poláčkem a dalšími osobnostmi politicko-společenské-
ho a kulturního života patřil k tzv. pátečníkům. Vedle psaní se 
věnoval amatérskému fotografování, sbíral gramofonové desky 
a katalogy gramofonových firem (1981 věnovány Náprstkovu 
muzeu). Do roku 1925 žil Karel s bratrem Josefem v bytě na Malé 
Straně, pak se přestěhovali do vily architekta L. Machoně, kde žil 
Karel nejprve sám, později s manželkou Olgou Scheinpflugovou 
(svatba 26. 8. 1935). V druhé polovině vily žil Josef s rodinou. Karel 
s Olgou obdrželi doživotní dekret na „letní byt“ ve Strži u Dobříše 
(podle nedalekého rybníka), kde je dnes Památník Karla Čapka. 
V důsledku povodní (1938) Karel musel opravit domek ve Strži, ale 
onemocněl zánětem ledvin a zápalem plic. Zemřel 25. 12. 1938 
na plicní edém a pochován byl na pražském Vyšehradském hřbi-
tově. Paradoxně tak unikl okupaci Německem a jistému zatčení 
gestapem. Jeho bratr Josef tolik štěstí neměl. 

Lucie Sládková
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  BÝT ČI NEBÝT (125 let) 

Legionář, generál, velitel Pražského povstání Karel Kutlvašr 
se narodil 27. ledna 1895 v  Michalovicích u Německého 
(Havlíčkova) Brodu. Pocházel ze šesti dětí sedláka Josefa 
Kutlvašra. Vychodil dvouletou obchodní školu a nastoupil 
nejprve u firmy Jenč v Humpolci a později v Kyjevě u firmy 
Vielwart a Dědina.

V srpnu 1914 se přihlásil do České družiny, jednotky budoucích 
československých legií na Rusi. Působil jako rozvědčík a byl 
mnohokrát vyznamenán. Po bitvě u Zborova, kde padl jeho 

bratr František 
a sám byl raněn, 
se stal velitelem 
praporu a po-
mocníkem plk. 
Švece, s nímž se 
podílel na doby-
tí Kazaně (1918). 
Po jeho smrti byl 
25. 2. 1919 mini-
strem vojenství 
M. R. Štefáni-
kem povýšen na 
podplukovníka 
a jmenován ve-
litelem 1. pluku. 
V Rusku poznal 
svou budoucí 
manželku Jeli-

zavetu Jakovlevovou, se kterou se vrátil do vlasti v roce 1920. 
Na plukovníka byl povýšen v roce 1923 jako velitel pěšího pluku 
v Českých Budějovicích a ve 33 letech se stal nejmladším brigád-
ním generálem. V letech 1934–1939 velel 4. pěší divizi v Hradci 
Králové a v době mobilizace velel Hraniční oblasti 35 s velitelstvím 
ve Vamberku. Za protektorátu byl členem odbojové organizace 
Obrana národa. Za Pražského povstání byl 5. 5. 1945 jmenován 
velitelem povstaleckých jednotek v oblasti Prahy. Za to, že 8. 5. 
dojednal podmínky kapitulace nacistických jednotek v Praze vý-
měnou za jejich volný průjezd městem do amerického zajetí, byl 
po únoru 1948 od 8. 3. na nucené dovolené, 1. 6. byl přeložen 
do výslužby a 18. 12. zatčen. Ve vykonstruovaném procesu byl 
16. 5. 1949 odsouzen za velezradu na doživotí a degradován na 
vojína v záloze. Z vězení byl v roce 1960 po amnestii propuštěn. 
Jako důchodce musel pracovat coby hlídač a noční vrátný. Ze-
mřel při zdravotní prohlídce 2. 10. 1961 v nemocnici v Motole. 
V roce 1968 zrušili komunisté všechna jeho obvinění, ale plně 
rehabilitován byl až po listopadu 1989. Pohřben je na pražských 
Olšanských hřbitovech.

Antonín Fridrich

Generál Karel Kutlvašr, 1945

  BÁSNÍK OBĚTÍ KOMUNISTICKÉ ZVŮLE 
(115 let)

Osud českého básníka, spisovatele a novináře Jana Aloise 
Zahradníčka, narozeného 17. ledna 1905, nebyl rozhodně 
přímočarý. Od dětství se potýkal se zdravotními problémy, 
které ho provázely po celý život. Přesto se stal jedním z nej-
významnějších poetů 20. století.

Pocházel z početného selského rodu v Mastníku u Třebíče. Ná-
sledkem úrazu, nedostatečné zdravotní péče a podvýživy se stal 
již v raném věku téměř invalidou. S postižením se potýkal do 

konce života. Nedo-
statek fyzické stránky 
si začal vynahrazovat 
aktivitou ve sféře in-
telektuální. Zajímal se 
o literaturu a biologii, 
psal první básně. 
Vystudoval třebíčské 
gymnázium a byl přijat 
na Filozofickou fakultu 
UK. Mezi jeho profesory 
byl např. F. X. Šalda. Po 
absolvování oboru kni-
hovnictví se soustředil 
na literární tvorbu, 
překládal, přispíval do 

mnoha literárních časopisů a pracoval jako lektor v nakladatelství. 
Mezi jeho přátele a souputníky patřili mj. František Halas, Jan Čep 
nebo Bedřich Fučík. Jan Zahradníček byl představitelem katolicky 
orientované poezie a jeho ostře protikomunistická tvorba jej při-
váděla do konfliktu s levicovými autory. Básnická sbírka Znamení 
moci je považována za významné české protitotalitní dílo. Po 

únorovém převratu v roce 1948 byl vyloučen ze Svazu spisovatelů 
a následně ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 13 let do 
vězení. Propuštěn byl po amnestii v roce 1960. Zahradníček byl 
ženat s Marií Bradáčovou, se kterou měl čtyři děti, z nichž dvě 
dcery tragicky zemřely. V roce 1966 byl rehabilitován. Následkem 
krutého věznění a odpírání lékařské péče „Kníže české poezie“ 
umírá 7. 10. 1960 při převozu do třebíčské nemocnice.

-aba- 

Jan Alois Zahradníček, 1946–47

Rodný dům Jana Zahradníčka v Mastníku
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  KONVENCE UBÍJÍ POKROK
Rozhovor s Blankou Matragi

Návrhářka Blanka Matragi (1953) je vnímána především 
jako světově uznávaný módní tvůrce. Avšak coby akade-
mická malířka a umělecká vizionářka, pyšnící se mnoha 
oceněními, včetně Ceny Františka Kupky, dokáže vytvořit 
pozoruhodná a originální díla od koberců po sochy. A právě 
tato její rozmanitá tvorba je k vidění po celý rok 2020 na 
retrospektivní výstavě Timeless v Obecním domě. 

Čím je Vaše výstava specifická?
Pro mě, jako výtvarnici, je velice důležité sdílení a smyslový pro-
žitek a na těchto principech je postavena také výstava Timeless, 
která je průřezem mé čtyřicetileté oděvní a designerské tvorby. 
Návštěvník se na ní může oprostit od okolního světa, který plyne 
velmi rychle a někdy také hodně povrchně a komerčně, zastavit se 
a nechat se inspirovat vysokou krejčovinou, sochami či designem. 
Výstava má také edukativní prvky, neboť přibližuje oděvní kul-
turu, výtvarné hodnoty a zároveň mapuje technologický vývoj. 
Má poslední kolekce Elements, inspirovaná přírodními živly, navíc 
klade na srdce nutnost péče o planetu, což je v současné době 
velice aktuální téma.

Vaše tvorba je částečně ovlivněna také malířem Františ-
kem Kupkou. Čím Vás oslovil?
Kdysi jsem dostala jednu velmi dobrou radu: „Chovej se a mysli 
nekonvenčně. Konvence ubíjí pokrok.“ A František Kupka mě 
oslovil právě svou nekonvenčností a také nadčasovostí. Celkově 
se velmi ráda nechávám inspirovat uměním – hudbou, baletem, 
sochařstvím či architekturou, kde pro mě byla velkou múzou Zaha 

Hadid. Rovněž mě ovlivňují i setkání se zajímavými lidmi, která 
nikdy nepodceňuji. Každý člověk vám může něco dát a někam 
vás posunout. 

Co pro Vás znamená móda? 
Módu považuji za nejrychlejšího interpreta v kultuře. Bohužel 
však také velmi rychle podléhá komerci a masově lidem podbízí 
trendy. Touto cestou jsem se ale nikdy ubírat nechtěla. Jsem totiž 
velkým zastáncem řemesel, jejichž precizní zvládnutí posléze 
nemá ve světě konkurenci. Obzvlášť mladí lidé by řemesla neměli 
podceňovat, protože jsou základem úspěchu.

Ačkoli jste zastáncem tradičních manuálních dovedností, 
dokážete být otevřená i novým technologiím. 
Samozřejmě pracuji také s novými technologiemi, neboť jsou 
pro mě a mou práci velice obohacující. Díky nim a spolupráci se 
zahraničními firmami vznikl na můj popud například materiál, 
který se sice chová jako sklo, ale dají se z něj stvořit skulpturální 
oděvní unikáty. Na bázi moderních postupů také nově vznikla 
multimediální mKniha Blanka Matragi, která propojuje psané 
slovo s videi či fotografiemi. 

Co Vás v letošním roce čeká?
Čekají mě různé výzvy. Nechci to zakřiknout, ale má motýlí kolek-
ce zaujala majitele francouzského hotelu, kteří by chtěli, abych se 
podílela na designu interiéru. Momentálně také pracuji na knize 
o chudé dívence, která je sirotek bez vidiny na lepší budoucnost, 
ale nakonec se z ní stane odbornice na náročné výšivky. Dále mě 
čekají přednášky na zámcích či vysokých školách a především 
budu každý měsíc osobně seznamovat návštěvníky výstavy Time-
less s mou tvorbou v rámci komentovaných prohlídek.

Dáváte si nějaká novoroční předsevzetí?
Novoroční předsevzetí si nedávám. Neustále si však přeji, aby-
chom byli všichni pozitivně naladění, potkávalo nás jen to dobré 
a aby se ve světě neděly války. Dvacet pět let jsem žila ve válkách 
zmítaném Libanonu, a tudíž mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, 
jak jsou tyto nesmyslné boje kruté a zároveň nikdy nic dobrého 
nepřinesou.

Tereza Blažková fot
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LUBOMÍREM BRABCEM

Milí čtenáři,
již 27 let pořádám Pražské hudební večery, s podtitulem Lubo-
mír Brabec se svými hosty. Zvu si totiž na koncerty své přátele, 
renomované hudebníky jako třeba Gabrielu Beňačkovou, Alžbětu 

Poláčkovou, Pavla Šporcla, Daniela Hůlku, harfenistku Kateřinu 
Englichovou či hobojistu Viléma Veverku. Často však také zvu 
mladé začínající umělce. V roce 2019 to byla například vítězka 
Pražského Jara flétnistka Anna Taláčková či houslistka Olga 
Šroubková, ze kterých se zanedlouho stávají hvězdy koncertního 

nebe. Koncertovali jsme ve Španělské synagoze, jenže je teď 
zavřená kvůli plánované modernizaci, tak jsme se přestěhovali 
do budovy Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském 
náměstí, do Profesního domu, kde je nádherný barokní sál se 
skvělou akustikou. Po staletí sloužila budova jezuitům k vzdě-
lávání, nějaký čas zde byl též uložen náš zlatý poklad. Takže tu 
nechybí ani genius loci. Navíc, oproti synagoze, jsou k dispozici 
klavír a varhany, takže se naše možnosti rozšiřují. V letošním 
roce se tu uskuteční koncerty se skvělými sólisty. Na 16. ledna 

připravujeme koncert Lobkowitz tria, ve kterém vystupují 
špičkoví muzikanti: náš nejnadějnější houslista Jan Mráček, 
violoncelista Ivan Vokáč a klavírista Lukáš Klánský. 13. února 
zde zazní vokální koncert, na kterém vystoupí dívčí komorní 
sbor Abbelimento, který zvítězil v mezinárodní soutěži Mikuláše 
Koperníka v Polsku. V březnu pak v klavírním recitálu uslyší-
me Martina Kasíka. Závěrečný dubnový koncert cyklu zazní 
v nezvyklém a zcela novém prostředí Zemědělského muzea na 
Letné. Zahraji zde za doprovodu komorního orchestru kytarové 
koncerty. Spolu se mnou vystoupí mladá začínající kytaristka 
Barbora Kubíková. Myslím, že se máme na co těšit.

Lubomír Brabec

Profesní dům jezuitů na Malostranském náměstí 
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  DIVADLO V RYTÍŘSKÉ MĚNÍ NÁZEV!

Divadlo v Rytířské od 1. ledna 2020 mění název na KOMORNÍ 
DIVADLO KALICH. Kromě názvu a webových stránek se pro 
diváky nic nemění. Realizační tým, herci a repertoár, to vše 
zůstává jako doposud. 

Novinkou v repertoáru je legendární komedie Woody Allena 
Sex noci svatojánské, která vznikla podle stejnojmenného filmu. 
Jedná se o zábavnou a přitom rafinovanou hru o lásce a sexu, 
nejrůznějších vášních, předsudcích, a v neposlední řadě také 
o manželských trampotách. Svým chytrým humorem Vás potěší 

Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Mál-
ková, Radek Zima, Sandra Černodrinská nebo Sarah Sandeva, 
vše v režii Jakuba Nvoty. Komorní divadlo Kalich uvede i dvě 
obnovené premiéry Divadla Kalich. První z nich Už nikdy sám! 
v hlavních rolích se Zuzanou Bydžovskou, Pavlem Liškou a Jo-
sefem Poláškem uvedeme 21. 1. a druhou Dvě noci na Karlštejně 
s Václavem Koptou, Lucií Benešovou, Igorem Chmelou a Janou 
Bernáškovou 30. 1. 
Více se dozvíte na www.komornikalich.cz nebo v rubrice Divadla.

-red-

  SAXANA – NAPŘÍČ PROSTOREM I ČASEM

Kdo by neznal dívku na koštěti, mladou čarodějnici Saxanu, 
které se zalíbilo více ve světě lidí nežli ve společnosti nadpřiro-
zených bytostí. Z filmové komedie plné kouzel, nyní vycházel 
také Šimon Caban, český režisér, scénograf, choreograf, foto-
graf a divadelní a filmový tvůrce. Právě on má ve své režii diva-
delní adaptaci Dívky na koštěti – SAXANU – jejíž premiéra byla 
uvedena 21. listopadu 2019 v pražském divadle Studio DVA.

Téměř dvouhodinové představení plné kouzel a příjemného napětí 
nedá divákům mnoho šancí k nadechnutí. Po celou dobu představe-
ní se stále něco děje. A skutečně, o kouzla – mnohdy zůstává rozum 
stát, akrobatické prvky a vtipné herecké výkony není v představení 
rozhodně nouze. V tomto příjemném „pohádkově-lidském“ prostře-
dí pozorným divákům neunikne nejeden detail v podobě vtipných 
kostýmových i kulisních doplňků. Je opravdu na co se dívat.

Sám Šimon Caban, režisér a autor adaptace uvádí: „Jsem pokorný 
vůči předloze a respektuji očekávání diváků. I když mám rád různé 
výklady a přepisy, v případě Saxany by to bylo zbytečně násilné“, 
na druhou stranu připouští, že představení s kouzly má náročná 
specifika a ovlivňuje tak celou koncepci režie. Caban si přeje, aby 
si diváci iluze užili, stejně jako celé kouzelné představení. 
Jako speciální host se ve filmovém kostýmu Theodora Pištěka 
objeví také Petra Černocká, filmová Dívka na koštěti, která své 
angažmá na divadle bere jako bonus a dárek ke svým kulatým 
narozeninám. „To mě nenapadlo ani ve snu, že se vrátím k Saxaně, 
v původním kostýmu i s písničkou která musí zaznít na každém mém 
koncertu.“ K divadelní roli dodala: „Divadlo miluju, jsem vděčný 
divák a tentokrát i vděčná herečka, které se naplnila i představa, 
že snad opravdu funguje pořekadlo: Do třetice všeho dobrého!“ 
Roli divadelní Saxany hraje Vendula Příhodová v alternaci s Be-
renikou Kohoutovou. Společnost jim na cestě za hledáním bab-
ského ucha budou dále dělat Ivana Chýlková, Jan Kraus, Sabina 
Remundová, Vilém Udatný, Petra Kosková a Roman Štabrňák, 
který se navíc společně s iluzionistou Pavlem Dolejškou postaral 
právě o zmíněná kouzla a efekty. V roli Honzy se představí Václav 
Jílek. Řady zdařilých i nepovedených kouzel se dočkáte i od třech 
„sígrů“ v podání Štěpána Benoniho, Milana Ligače a Filipa Hořejše.

-red-
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 MET A GLASSŮV ACHNATON

Pro milovníky opery je newyorská Metropolitní opera (Met), 
milánská La Scala a londýnská Covent Garden něco jako sva-
tá trojice. Met dokázala už před sto lety získávat špičkové 
umělce z Evropy (vzpomeňme na Emu Destinnovou), dnes 
s  ní spolupracují přední sólisté, dirigenti, scénografové 
a režiséři z celého světa. 

Z českých umělců nalezneme v programu sezóny 2019/20 ve Figa-
rově svatbě Adama Plachetku v roli hraběte, v Růžovém kavalíru 
Magdalenu Koženou jako Octaviana a v Kátě Kabanové Štefana 
Margitu jako Tichona a debutujícího Pavla Černocha v roli Borise. 
V roce 2006 začala Met vysílat svá představení do vybraných kin 
po celém světě (v Praze kina Aero, Světozor a Bio Oko), takže i čeští 
diváci mohou vychutnat v řadě měst špičkové výkony ve vysoké 
kvalitě zvuku a obrazu.

Jedním z vrcholů sezóny je uvedení Achnatona amerického skla-
datele Philipa Glasse (*1937). Provedení Achnatona, který měl 
premiéru v roce 1984, je v Met zcela současné a inovativní, ať už 
jde o scénu, kostýmy nebo choreografii. Jde vlastně o přenesenou 
inscenaci v režii Phelima McDermotta, která se už hrála v Londýně 
a Los Angeles. Opera je skutečným příběhem faraona heretika, 
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který nahradil panteon boha Amona za jediného boha Atona 
(boha Slunce) a poté je smeten povstáním Amonových kněží 
a návratem starých pořádků. Glassova hudba se často označu-
je slovem repetitivní a jeho typická melodická figura, prudce 
stoupající a opět klesající v rychlém rytmu, nechybí ani v Achna-
tonovi. Skladatel v obsazení orchestru nahradil housle violami, 
jeho partituru však dirigentka Karen Kamensek zvládá brilantně. 

Vysoké nároky klade dílo i na zpěváky, ať už to jsou velmi pomalé 
ceremoniální pohyby (většina představení) anebo opakovaný 
zpěv jednotlivých slabik ve staroegyptštině, klasické hebrejštině 
a akkadštině: jedinou souvislou árií v angličtině je Achnatonův 
Hymnus na slunce. Kontratenor Anthony Roth Costanzo v hlavní 
roli faraona je famózní a současně zcela zranitelný. Choreografické 
spojení žonglérů s rytmem Glassovy hudby lze pak označit jako 
geniální.  Achnaton v Met je prostě zážitkem nejvyšší kvality.

Aleš Krejčí

Budova Metropolitní opery v New Yorku

www.kampocesku.cz tipy redakce  13



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s 

ohlédnutíohlédnutí
  ODEŠEL VOJTĚCH JASNÝ

Tvůrce jednoho z nejzásadnějších filmů československé nové 
vlny Všichni dobří rodáci, česko-americký režisér, scenárista, 
pedagog a fotograf Vojtěch Jasný se narodil 30. listopadu 
1925 v Kelči na Vsetínsku. S filmem se seznámil už v raném 
mládí a o jeho kariéře bylo v podstatě rozhodnuto.

Absolvent FAMU u profesora Karla Plicky již během studií začal 
spolupracovat se svým spolužákem Karlem Kachyňou. Spolu 
vytvořili v 50. letech několik dokumentárních filmů. Pracoval 
v Československém armádním filmu, po válce věřil, že svými 
díly přispívá k budování lepší a spravedlivější socialistické spo-
lečnosti. Jeho prvním samostatným snímkem se staly Zářijové 

noci z roku 1957 podle divadelní hry Pavla Kohouta, velkou 
pozornost vzbudil legendární film Až přijde kocour (1963). 
V 60. letech u něj došlo k názorovému obratu a po srpnové 
invazi v roce 1968 byl už politicky pronásledován. Jeho kariéra 
skončila a Jasný se rozhodl pro odchod do exilu. V Německu, 
Rakousku a později i v USA, Kanadě a Francii natáčel přede-
vším televizní a dokumentární filmy. Podařilo se mu realizovat 
i několik celovečerních snímků, z nichž nejdůležitější je přepis 

románu Heinricha Bölla Klaunovy názory z roku 1975. Vojtěch 
Jasný byl rovněž činný jako vysokoškolský pedagog na školách 
ve Vídni, Mnichově, Salzburgu a New Yorku a vychoval řadu 
úspěšných studentů. Od roku 1984 trvale žil ve Spojených 
státech amerických. Za své filmy získal ocenění na festivalech 
v Cannes, Berlíně, San Sebastianu, Buenos Aires a mnoha 

dalších. Po roce 1989 se vracel do vlasti pravidelně, natočil 
zde film Proč Havel? (1991) a svůj poslední celovečerní snímek 
Návrat ztraceného ráje (1999). Jeho snímky jsou prodchnu-
ty touhou po pravdě a spravedlnosti, originální vizualitou 
a hlubokou lidskostí. V těchto intencích se nesl i celý život 
výjimečného tvůrce a jednoho z největších českých filmařů. 
Vojtěch Jasný zemřel ve vysokém věku 93 let v Přerově 15. 11. 
2019. O jeho životě se můžete dozvědět více v autobiografické 
knize Život a film.

Alice Braborcová

Vojtěch Jasný v roce 2014

14  ohlédnutí



knižní tipyknižní tipy
  RUDOLF II.
Bohumil Vurm, Zuzana Foffová 

Císař Rudolf II. byl rozporuplnou osobností, moudrým podivínem. 
Uměnímilovný císař se usídlil v Praze, kde na Pražském hradě ne-

chal vybudovat velkolepé 
prostory pro svou sbírku 
obrazů, soch a kuriozit. Na 
svém dvoře hostil umělce 
i alchymisty a astrology. 
Toto nadšení má nejspíše 
kořeny v době jeho mládí, 
kdy pobýval u svého strý-
ce Filipa II. na španělském 
dvoře, v paláci El Escorial. 
Kniha navazuje na knihu 
o Karlu IV. (vydání 2016) 
a o jeho synech Václavo-
vi  IV. a Zikmundovi (vy-

dání 2018). Stejně jako u předešlých jsou i v této chronologicky 
představeny nejdůležitější události, místa a osobnosti ze života 
Rudolfa II. 
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

  ILUMINACE – ROMÁN O HILDEGARDĚ
Mary Sharrattová

Román vypráví neobyčejný příběh ženy, která byla v pouhých 
osmi letech věnována církvi jako desátek, dokázala vítězit nad 

zdánlivě nepřekonatelnými 
překážkami života a  stala 
se snad nejproslulejší že-
nou své doby. Nejedná se 
o dokument ani životopis, 
kniha nabízí portrét zbožné 
a mocné ženy mimořádné-
ho nadání. Hildegarda von 
Bingen (1098–1179), za-
kladatelka a představená 
benediktinského kláštera 
a  všestranně vzdělaná 
žena, mimo jiné zkom-
ponovala obsáhlý soubor 

liturgické hudby, napsala devět knih na tak různorodá témata, 
jako je teologie, přírodověda, medicína nebo lidská sexualita – 
její fenomenální intelektuální záběr zastínil mnohé její mužské 
současníky. Její proroctví jí vydobyla titul Sibyla Rýnská. 
cena: 348 Kč
www.jota.cz

  STAŘÍ MISTŘI
Ed. Marius Winzeler
/česko-německo-anglicky/

Publikace Staří mistři byla vydána u příležitosti otevření nové 
expozice ve Schwarzenberském paláci. Představuje 100 mistrov-
ských děl od renesance po baroko ze Sbírky starého umění Národní 
galerie Praha. Zahrnuje práce Rubense, Dürera či Cranacha spo-

lečně s Brandlem nebo 
Škrétou. Autor a kurátor 
nové expozice a součas-
ně ředitel Sbírky starého 
umění Marius Winzeler 
ji sestavil se záměrem 
více akcentovat výji-
mečná díla v historickém 
a  stylovém kontextu 
a poukázat na interna-
cionální charakter čes-
kého umění v prostředí 
střední Evropy. Výběru 

děl předchází dvě úvodní kapitoly, které přibližují např. dlouhou 
a pohnutou historii souborů vynikajících děl středoevropské pro-
venience od starých mistrů, založení Společnosti vlasteneckých 
přátel umění v roce 1796 jako předchůdkyně NGP, vhled do dějin 
Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí ad. Publi-
kace je pro svůj reprezentativní charakter vhodná jako dárek pro 
milovníky starého umění.
cena: 390 Kč
www.ngprague.cz/e-shop

  HURÁ DO GALERIE
Pavlína Pitrová

Poznejte barevný svět výtvarného umění! Vydejte se na poznávací 
výlet do světa výtvarného umění. Co je to galerie? K čemu slouží? 

Co v ní můžete vidět? Jak 
vznikají obrazy a sochy? Čím 
a na co se maluje a jaké další 
výtvarné techniky existují? 
Nejen to se dozvíte, když se 
s námi vydáte na poznávací 
výlet do světa výtvarného 
umění. Cesta povede napříč 
staletími i uměleckými styly. 
Provázet vás budou veselé 
ilustrace, díky nimž si pojmy 
ze světa výtvarného umění 

snadno zapamatujete. Seznámíte se s nejvýznamnějšími díly histo-
rie a umělci, kteří je vytvořili. Nechybí výtvarné aktivity, díky kterým 
se i z vás stanou experti na umění, nebo dokonce samotní umělci!
cena: 249 Kč
www.albatrosmedia.cz

př
ipr

av
ila

 Al
ice

 Br
ab

or
co

vá
 (b

ra
bo

rco
va

@k
am

po
ce

sk
u.c

z) 
 

www.kampocesku.cz knižní tipy  15



pražská kultura pražská kultura 
před 67 letypřed 67 lety
LEDEN 1953

Milí čtenáři,
od ledna 1953 začal náš měsíčník vycházet pod názvem Přehled 
kulturních pořadů, který zůstal zachován v drobných obměnách 
až dodnes. Toto vydání postihuje programy od 25. ledna do konce 
února 1953. Již se ale nejednalo o zpravodaj plný tendenčních 
článků, pouze o seznam kulturních akcí v daných měsících. Poli-
tická prohlášení do obsahu však občas stejně pronikla. 

Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ, 
LEDEN 1953

ZVLÁŠTĚ UPOZORŇUJEME:

Dne 21. ledna 1953 bylo v Praze II, Hybernská čís. 7, slavnostně 
otevřeno Leninovo museum. Přístupno je denně (kromě pon-
dělí) 9–18 hod., též v neděli a ve svátek, ve středu a v sobotu do 
20 hod. Kolektivní návštěvy hlaste předem na telefon 24-56-14.
Začátkem února bude ve Výstavním domě U Hybernů v Praze II, 
Nám. Republiky (proti Prašné bráně) zahájena výstava O životě 
Německé demokratické republiky. Přístupna bude denně 
9–20 hod.
V Čs. spisovateli v Praze I, Národní tř. 9 je výstava Korea brání 
mír otevřena denně od 9–21 hod., i v neděli, včetně do 8. února.

CO SE HRÁLO V DIVADLECH

ARMÁDNÍ UMĚLECKÉ DIVADLO /PŮV. D34/
Praha II, Hybernská ul.

28. 01. | Výlet pana Broučka do XV. století
29. 01. | Krvavé křtiny
13. 02. | Matka – K. Čapek
23. 02. | K 50. nar. Julia Fučíka

DIVADLO ST. K. NEUMANNA / NYNÍ 
DIVADLO POD PALMOVKOU/
Praha VIII, Rudé armády 34

25. 01. | Jánošík
27. 01. | Bobří kožich – na zájezdu
28. 01. | Naši furianti
13. 02. | Zlatá srdce – premiéra

DIVADLO HUDBY / NYNÍ DIVADLO 
R. BRZOBOHATÉHO/
Praha II, Václavské nám. 43, Opletalova 5 (pasáž)

25. 01. | Strom života – literárně hudební matiné o Jar. Vrch-
lickém. Doplněno hudbou. Připravil Mir. Ivanov. Recitace: Dana 
Medřická a Eduard Kohout.
26. 01. | Přehrávání gram. desek – vstup volný
29. 01. | Labutí zpěv. O dílech, jimiž se slavní skladatelé loučili 
se životem. (Připravili Dr. Vlad. Solin a Jan Kolařík)
05. 02. | Tvář Indie. Hudeb. literární a film. pásmo. Hra na vinu, 
sitár, bubny, sarodu, indickou flétnu. Revoluč. Píseň, bohoslužba 
v klášteře ve Lhasse, šest písní na slova Rabindranatha Thákura. 
Filmy. Obrázky. Připravil a úvod. slovo Dr. Erik Singer, recitují 
Dagmar Sedláčková a Jiří Šrámek.

HUDBA

25. 01. | Estráda mladých umělkyň – zpěv, klavír, housle. 
Kohoutová, Nováková, Máchová | Knihovna

27. 01. | Miloš Sádlo ČF – Bach, Reger, Kodály | Dům umělců 
10. 02.  | Večer Richarda Wagnera – Symf. orchestr FOK | 
Smetanova síň
14. 02. | Pásmo slavných monologů z her Puškinových – 
k 116. výr. Puškina. Dana Medřická, V. Vydra ml. | Knihovna
17. 02. | Večer skladatelů zemí tábora míru – Symf. orchestr 
FOK | Smetanova síň
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Mikoláš Aleš – souborné dílo. Jízdárna na Hradě. Denně 10–18  
hod. kromě pondělí. Odborný výklad v sobotu o 15 hod., v neděli 
10.30 a 15.30 hod.
J. Hakl, obrazy z cest námořníka. Práce, Národní třída 30, 10–12, 
14–19 hod. Do 15. II.

NOVÉ POJMENOVÁNÍ ULIC V PRAZE – 
SPĚJÍCÍ K SOCIALISMU

Pro orientaci zveřejňujeme seznam starých a nových ulic. Kromě 
toho jsou nově pojmenovány také některé ulice, hlavně v okra-
jových obvodech, které dosud byly bez názvu. Tabulky přejme-
novaných nebo nově pojmenovaných ulic se postupně vyměňují. 
Jako první bylo přejmenováno dne 6. listopadu m. r. v Praze 6 
býv. náměstí Dr. Edvarda Beneše na náměstí Říjnové revoluce.

PRAHA 1
dříve/nyní

Ke královskému hradu / Ke hradu
Kounicova / Gogolova
Masarykovo nábřeží / Smetanovo nábřeží
Schäfleho / Morstadtova
Smetanovo nám. / Krasnoarmějců
Šámalova / Hellichova
Švehlův sad (Na Petříně) / sad Julia Fučíka

PRAHA 2
Hašlerovo nám. / Ostrčilovo nám.
Hopfenštokova / Navrátilova
Kleinova / Odborů
Tylovo náměstí (u Nár. divadla) / Gottwaldovo nábř.

PRAHA 3
Kaizlovy sady / Hakenovy sady
Svojsíkova / Dobrovolného
Vitoldova / Hybešova
Wilsonova třída / třída Vítězného února

PRAHA 4
Malá Rohatecká / Šternova
Nad Mlynářkou / Mošnova
Nad Waltrovkou / Markova
Střední Rohatecká / Záluské
Štochlova / Slávy Horníka
Velká Rohatecká / Rohatecká

Pokračování seznamu v dalším vydání.
Pro Ústřední národní výbor hl. m. Prahy vydalo Středis-
ko služeb návštěvníkům Prahy  – Čedok n. p., Praha II,  
ul. 28, října 6. Informace a prospekty zdarma.

„Starejme se o to, aby náš lid žil tak dobře, že se mu kultura 
stane denní potřebou. Starejme se o to, aby se našemu lidu 
staly dostupnými všechny zdroje vědění a  krásy; aby naše 
inteligence měla životní a  pracovní podmínky pro nejširší 
tvůrčí činnost; aby se našemu lidu dostalo i nové současné 
vědy a umění, vyjadřující a spolutvořící novou slavnou éru 
českého a slovenského národa.“

Klement Gottwald, na Sjezdu národní kultury 11. IV. 1948, 
konaném po slavném únorovém vítězství.

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH
Rudá vlajka na Zel. skále (Čína) | Armádní kino, Jungmannova 
č. 1, P II
Bojující Korea (č.) | kino Letka, Václavské nám. 41, P II
Věznice Parmská I. a II. díl | kino Lido, Vrchlického 47, P VII
Pád Berlína I. a II. | kino Orlík, Terronská č. 6, P XIX
Zítra se bude tančit všude | kino Radost, Břevnovská ul., P XVIII

PŘEDNÁŠKY
Pravidelné přednášky Střediska služeb návštěvníkům 
Prahy, Čedok, n. p.:
25. 01. | Prahou budovatelskou, historickou a zmizelou. 
Staré Město, část IX. Přednášku doplněnou světelnými obrazy 
prosloví v 17.15 hod. v Domě umělců v Praze I, Jaromír Soukup.
11. 02. | Jiráskovo muzeum ve Hvězdě. Přednášku dopro-
vázenou světelnými obrazy prosloví v Malém sále ÚLK na nám. 
Primátora Dr. V. Vacka 1, v Praze I, v 19.30 hod. Zdeněk Rein.
Československá společnost pro šíření politických 
a vědeckých znalostí:
04. 02. | Cyklus přednášek Co je filosofie – „Co je materiali-
smus a co je idealismus“ – Dr. Vojtěch Tlustý, tajemník katedry 
dialektického a historického materialismu Karlovy univerzity | 
Velká posluchárna Karlovy univerzity
13. 02. | Cyklus přednášek O velkém životě Zdeňka Nejed-
lého – „Zdeněk Nejedlý“ – velký učitel národa“. Dr. Jaroslav 
Jiránek | Leninova síň ÚLK v Praze I, nám. Primátora Dr. V. Vacka 1. 

PŘEHLED PRAŽSKÝCH VÝSTAV
Naši pracující navštěvují ve stále rostoucím počtu výstavy. 
Kultura, věda a umění je dnes majetkem a radostí lidu.
Výstava darů presidentu Klementu Gottwaldovi na Hradě, 
Jiřská ul. 1 (Denně otevřena od 10–18 hod., kromě pondělí).
Budujeme těžký průmysl. Výstava v Praze I, Na Příkopě, pavilon 
Myslbek. Zahájení 21. ledna 1953, přístupna denně od 9–20 hod., 
také v neděli a ve svátek. Potrvá do konce února.
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To nejlepší ze zimní Prahy ve 
čtvrtletníku Praha:zima !
Najdete v něm přehled nejzajímavějších 
kulturních akcí sezóny, vánočních trhů 
a mší, dozvíte se, kam vyrazit za betlémy 
a zjistíte proč se vydat za designem do 
Petrské čtvrti.

Prague.eu/vanoce



pražská pražská 
vlastivědavlastivěda
PRAGUE CITY TOURISM

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

  Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter  
a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat  
na Vaši e-mailovou adresu.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK 
V LEDNU 2020

4. 1. / SO

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 
ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyše-
hrad“). Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová

5. 1. / NE

BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI. Vydejte se s námi na zimní 
vycházku expozicí Botanické zahrady v Troji, která se rozkládá 
na ploše téměř 25 ha. Během našeho putování nezapomeneme 
ani na součást areálu-vinici sv. Kláry, jejíž historie sahá až do 
středověku. Právě z její kamenné terasy je nejkrásnější pohled 
na celou Prahu a Trojský zámek. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 102, 
144 „Na Pazderce“ (autobusy jedou od metra C „Kobylisy“). Cena 
120/80 Kč (%). Marie Hátleová 
ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO IV. V rámci 
objevování dalších zákoutí města, které kdysi s takovou pečlivostí 
Karel IV. zakládal, se vydáme do ulic osady Opatovice, Jircháře 
a také do oblasti Vojtěšské čtvrti. Zjistíme, zda ještě něco zůstalo 
z původní zástavby a jak tuto oblast poznamenala asanace Pra-
hy. Nezapomeneme ani na zajímavé osobnosti spojené se zdejší 
lokalitou. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 na nároží Spálené a Lazarské ulice před domem Diamant. 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

7. 1. / ÚT

ROHANSKÝ PALÁC.  Komentovaná prohlídka vybraných sálů 
pražského sídla rodu Rohanů, ve kterém dnes sídlí Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Prosíme zájemce, aby si s sebou vzali své ob-
čanské průkazy (vstup do budovy ministerstva). Zájemci 
bez občanských průkazů nebudou do budovy vpuštěni! 
Začátek akce ve 12:45 a ve 14:45 před vstupem do paláce (Kar-
melitská 529/7, Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Alexandra 
Škrlandová

8. 1. / ST

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Zuřivý reportér E. E. Kisch 
hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Sta-
rého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, 
měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce 
zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat další staroměstské 
průchody. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 15:30 na Malém náměstí před domem č. 11. Cena 120/80 Kč. 
Pavla Lešovská
VOJTA NÁPRSTEK A  AMERICKÝ KLUB DAM – PŘEDNÁŠ-
KA. Před 155 lety vznikl v Praze první ženský spolek „Americký 
klub dam“, jehož založení inicioval slavný český vlastenec, mece-
náš a cestovatel Vojta Náprstek. Pojďme si připomenout za jakých 
okolností se utvářel spolek, který sehrál důležitou roli v tehdejší 
osvětové činnosti či v emancipaci žen. Zároveň zjistíme, kolik 
významných osobností se na jeho aktivitách v domě „U Halánků“ 
podílelo. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

9. 1. / ČT

CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. Pojďte se s námi vypravit do 
míst, která jsou neodmyslitelně spjatá s husitskou reformací. Víte, 
že král Jiří z Poděbrad si kostel natolik zamiloval, že zde doslova 
zanechal své srdce? Společně se podíváme i do interiéru, kde si 
budete moci prohlédnout skvosty gotického umění jako je Týnská 
Madona či Kalvárie. Svou nesmazatelnou stopu uvnitř zanechali 
i stavitel Matěj Rejsek či barokní malíř Karel Škréta. A víte, co 
má s dnes již opět katolickým chrámem společného židovský 
chlapec Šimon Abeles? POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:30 před domem U Kamenného zvonu (Sta-
roměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybírán příspěvek na kostel 50 Kč/za osobu. Bc. Renáta Kouřilová

11. 1. / SO

BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU 
ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme s uni-
kátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932–1936, na 
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13. 1. / PO

ROMÁNSKOU PRAHOU. Opakování prosincové vycházky. Pod 
dnešní úrovní ulic jsou skrytá bývalá přízemí kamenných román-
ských domů, svědků života obyvatel ve 12. a 13. století. Většina 
těchto suterénů je dnes s úspěchem komerčně využívána, ale na-
vštěvována spíše turisty než místními obyvateli. Pojďme si některé 
z nich prohlédnout. POZOR! – omezený počet účastníků na 
25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek 
akce v 15:30 před domem U Černé Matky Boží (Celetná ulice, Staré 
Město). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

14. 1. / ÚT

ZA VLASTOU BURIANEM. Na vycházce si připomeneme legendu 
československého plátna Vlastu Buriana, od jehož smrti v lednu 
uplyne již 58 let. Ukážeme si nejznámější podniky, ve kterých pů-
sobil, navštívíme také dnešní Divadlo Komedie, někdejší Divadlo 
Vlasty Buriana, kde povídání o našem nejslavnějším komikovi 
zakončíme. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 15:30 před vchodem do paláce Lucerna ze Štěpánské ulice. Cena 
120/80 Kč. Pavla Lešovská

16. 1. / ČT

OBECNÍ DŮM. Pojďte s námi na výjimečnou prohlídku perly praž-
ské secese, Obecního domu, který byl postaven na místě původní 
rezidence českých králů, tzv. Králova dvora. Prohlédneme si pře-
krásné secesní interiéry a připomeneme si také jak významnou 
roli hrál Obecní dům v historii Prahy i celého novodobého státu. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před 
vchodem do Obecního domu z náměstí Republiky. Jednotná cena 
160 Kč/za osobu.  PhDr. Jaroslava Nováková

17. 1. / PÁ

PORTRÉT V ČECHÁCH POHLEDEM DVOU STOLETÍ. Výstava v Cí-
sařské konírně, kterou připravila Kancelář prezidenta republiky, 
Správa Pražského hradu a Spolek výtvarných umělců Mánes, ma-
puje fenomén portrétu od Josefa Mánesa po Kamila Lhotáka. Od 
romantismu po Skupinu 42. Podíváme se na vývoj podobizny od 
19. do 20. století a její specifika (reprezentace a dobová klišé ver-
sus individualita a psychologie). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASO-
VOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU 
DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 před 
vstupem do Císařské konírny z II. nádvoří. Jednotná cena 160 Kč. 
Monika Švec Sybolová

18. 1. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
PRVNÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci pro-
gramu!

jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací 
(např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme 
si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporu-
čujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ 
nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU. Narození Karla IV. bývá někdy 
situováno právě do tohoto kdysi nádherného gotického paláce 
na Staroměstském náměstí. Prohlédneme si jeho sklepení, kapli 
v přízemí a gotické prvky zachované v dalších přístupných prosto-
rách objektu, který jinak slouží jako výstavní prostor GHMP. PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučuje-
me využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před 
domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 
120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
domu 40 Kč/za osobu. PhDr. Jarmila Škochová
DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. Procház-
ka po Starém Městě pražském návštěvníky seznámí se známými 
i méně známými domovními znameními. V rámci plánované trasy 
nebude opomenuta ani historie kostela sv. Jakuba, pražského Un-
geltu, Týnského chrámu nebo Staroměstského náměstí s radnicí 
a orlojem. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 120/80 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

12. 1. / NE

LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU  I.  Projdeme unikátní 
světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si 
příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem 
a jakou legendou je socha opředena. Povíme vám, jak poznat dílo 
Brokoffa a jak Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy, co provedl 
František Serafínský, že ho otec vydědil, a jestli vám Jan Nepo-
mucký splní tajná přání. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 na Maltézském náměstí u Brokofova sloupu 
(Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes 
láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návště-
vě 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 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 
120/80 Kč. Marcela Smrčinová
VILLA GRÉBOVKA. Navštivte s námi vilu pražského průmyslníka 
Moritze Gröbeho, která stojí v parku, známého dnes pod názvem 
Havlíčkovy sady. Prohlédneme si interiér zrekonstruované vily. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před 
vstupem do vily z Havlíčkových sadů. Jednotná cena 160 Kč. 
Milada Racková
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i první pražskou defenestraci. Dozvíte se také, jak to doopravdy 
bylo s doktorem Faustem či komu se říkalo Don Benito, a proč je 
jeho levá ruka pohřbena v Havaně. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Ignáce. Cena 
120/80 Kč (%). Šárka Semanová
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 historie sahá až do 12. století. Pěší trasa 
cca 4,5 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 u východu z metra C „Roztyly“. Cena 120/80 Kč (%). 
Pavla Lešovská

19. 1. / NE

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 účastníků. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 a ve 
14:00 prohlídka pro děti. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 
a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT) 
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vy-
braných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde 

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
DRUHÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci pro-
gramu! 
PRAŽSKÝ HRAD A JEHO PROMĚNA NAPŘÍČ STALETÍMI. Pro-
cházka Pražským hradem s návštěvou interiéru katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, při které si připomeneme nejvýznamnější 
historické a architektonické proměny ve vývoji rezidence čes-
kých králů. 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. PhDr. Jaroslava Nováková 
TRMALOVA VILA A OKOLÍ. Obec Strašnice byla v pramenech 
zmíněna poprvé koncem 12. století, kdy náležela do majetku 
Vyšehradské kapituly. My si na vycházce projdeme architektonicky 
cennou vilovou čtvrť, která zde vznikla v prvních dvou desetiletích 
20. století. Navštívíme také zdejší nejvýznamnější vilu od Jana 
Kotěry, postavenou pro rodinu ředitele obchodní školy Františka 
Trmala. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 11:00 na zastávce tramvaje č. 7, 26 „Strašnická“ (ve směru do 
Vršovic). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do 
vily 70/40 Kč. Marie Hátleová 
KARLOVÝM NÁMĚSTÍM KŘÍŽEM KRÁŽEM. Seznámíme se se 
zdejší architekturou i s osobnostmi, které byly s tímto náměs-
tím spojeny. Připomeneme si založení Nového Města pražského 
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vysoce ceněná budova Main Point Karlin. Dále se jedná o pře-
stavby nebo dostavby starých továrních objektů. Jak se čtvrť 
v současnosti mění a vzkvétá, můžete posoudit na vycházce od 
Rohanského ostrova. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 „Karlínské ná-
městí“ (ve směru k Florenci). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

22. 1. / ST

VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA – PŘEDNÁŠKA. Prostřednictvím ob-
razové prezentace se seznámíme s vývojem Vltavy jako dopravní 
cesty. Od voroplavby, nákladních člunů k paroplavbě a motorovým 
lodím. Od volné řeky k její regulaci a stavbám přehrad. POZOR! – 
omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, Arbe-
sovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Milada 
Racková

23. 1. / ČT

PORTRÉT V ČECHÁCH POHLEDEM DVOU STOLETÍ. Opakování 
vycházky ze dne 17. ledna 2020. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASO-
VOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU 
DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 před 
vstupem do Císařské konírny z II. nádvoří. Jednotná cena 160 Kč. 
Monika Švec Sybolová

25. 1. / SO

NEBYL TO JEN LISTOPAD. Akce pro děti. Více informací naleznete 
na konci programu!
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD. Románské kamenné 
domy byly skutečným unikátem ve středověké Praze a jejich po-
zůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 
19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech domů a nejsou běžně 
přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu 
a Poděbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme vyu-
žít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem 
pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. č. p. 222/3, Praha 1, 
Staré Město. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné 
vstupné do objektu 30 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Naro-
zení Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do objektu na Lo-
retánském náměstí. Jednotná cena 200 Kč. Alexandra Škrlandová
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ. Na vycházce si představíme část jedné 
z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes odráží průběh 
událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchod-
ní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Společnost 
obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena ob-
vykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti všichni zde zanechali 

kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského diva-
dla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar 
Vávrová Čermáková
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
MAISELOVA SYNAGOGA A HISTORICKÁ MIKVE. Na vycházce 
navštívíme novogotickou Maiselovu synagogu, ve které se dnes 
nachází stálá expozice „Židé v českých zemích, 10. – 18. století“. 
Na závěr vycházky vstoupíme také do prostor historické židovské 
rituální lázně – mikve. POZOR! – omezený počet účastníků na 
20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek 
akce ve 13:00 před vchodem do Maiselovy synagogy (Maiselo-
va 10, Praha 1). Jednotná cena 200 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana 
Pavlovská, Ph.D. 
BABA  – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVA-
ZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA.  Opakování vycházky ze 
dne 11. 1. 2020. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede 
od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

20. 1. / PO

SOKOL PRAŽSKÝ – „TUŽME SE“. Roku 1862 byla založena Tělo-
cvičná jednota pražská, později přejmenovaná na Sokol Pražský. 
U zrodu stály významné osobnosti např. Jan Evangelista Purky-
ně, Miroslav Tyrš nebo Jindřich Fügner, který poskytl i finanč-
ní prostředky ke stavbě vlastní tělocvičny. Tato budova slouží 
dodnes svému účelu. Byla postavena v novorenesančním slohu 
architektem Ignácem Vojtěchem Ullmannem. Při její návštěvě si 
prohlédneme vybrané prostory včetně historických sálů a povíme 
si něco i o historii Sokola. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:30 před domem v Žitné ulici č. 42, Nové Město. 
Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

21. 1. / ÚT

MODERNÍM KARLÍNEM OD ROHANSKÉHO OSTROVA. Karlín se 
stal v roce 1817 historicky prvním pražským předměstím, které 
se začalo koncem 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu 
měnit v tovární čtvrť. Od devastující povodně v roce 2002 probíhá 
v Karlíně intenzivní výstavba. Nové objekty se budují převážně 
mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Vznikl zde např. projekt mo-
derních budov River City Prague, který je postaven na myšlence 
energeticky úsporného provozu a stojí zde také architektonicky 
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27. 1. / PO

CIZINCI V PRAZE I. ČÁST – PŘEDNÁŠKA. Praha po staletí vzbu-
zovala zájem vědců, učenců a proslulých osobností z mnoha zemí. 
Svým pobytem a činností obohacovali naše město a šířili jeho 
pověst do světa. Prezentace přiblíží tyto slavné návštěvníky Prahy 
a ukáže místa jejich působení. POZOR! – omezená kapacita 
sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, 
v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

28. 1. / ÚT

BÍLKOVA VILA. Během komentované prohlídky se zaměříme 
na život a dílo sochaře Františka Bílka. Povíme si, kde se narodil, 
z jaké rodiny pocházel, kam chodil do školy, kde studoval nebo 
s kým se přátelil. Zajímat nás bude také, jak získal pro stavbu své-
ho domu lukrativní parcelu na Hradčanech a jak to bylo se stavbou 
samotnou i jejími interiéry. V ateliéru pak prostřednictvím děl 
samotného autora spatříme přerod zpočátku neúspěšného snílka 
v uznávaného umělce. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:00 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewic-
zova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do vily 40 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

29. 1. / ST

OD BAROKNÍCH ZAHRAD K „PRAŽSKÉMU MANCHESTRU“ 
(A JEŠTĚ KOUSEK DÁL) – PŘEDNÁŠKA. Smíchov prošel od 
17. století několika převratnými proměnami. Krásu barokních 
zahrad s letohrádky vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny tová-
ren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě přepychových 
nájemních domů. Ani moderní architektura 20. a  21.  století 
nezůstala bez odezvy. Na dobových snímcích si ukážeme nejvý-
znamnější stavby a připomeneme ty, které dnes už nemůžeme 
spatřit. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Dopo-
ručujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 
v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Stanislava Micková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V LEDNU 2020

18. 1. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
PRVNÍ. Tisíce lidí denně obdivují krásu Staroměstského orloje. Leč 
jen hrstka lidí v něm umí číst. Jen hrstka lidí ví, že jeho výzdoba 
není jen tak ledajaká. Jen hrstka lidí zná hrůzostrašné tajemství, 
které za orlojem stojí. Buďte jedním z těchto vyvolených a přidejte 
se k nám na cestě za poznáním pražského orloje! V rámci prvního 
zastavení našeho pětidílného cyklu si představíme první radnič-
ní dům, kapli svatou a právě i orloj. Nahlédneme pod pokličku 
středověkých učenců, povíme si něco o české historii a strávíme 
čas ve společnosti dvanácti apoštolů. Navštívíme i zbrusu novou 
dětskou dílnu a vytvoříme si vlastní radnici. Vhodné pro děti 

nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující 
tuto část pražské památkové rezervace doposud. Projdeme se 
nejstarší částí této pražské čtvrti, kde již zanechala archeologické 
nálezy doba bronzová v podobě kultury knovízské. Ukážeme si 
místo pobytu německých kupců při brodu přes Vltavu a jejich 
kostel sv. Petra. Povídat si budeme také o přeměně této lokality 
v centrum byznysu a ukážeme si, kde stávalo ještě nedávno jedno 
z nejhezčích nádraží střední Evropy. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Petrském náměstí pod pla-
tany. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme 
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami 
a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé repre-
zentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komen-
tovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou 
z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
Bc. Antonín Baloun

26. 1. / NE

ZA PŘEMYSLOVSKOU PRINCEZNOU DO ANEŽSKÉHO KLÁŠTE-
RA. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu! 
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. Projdeme unikátní svě-
tovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 
15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou 
legendou je socha opředena. Povíme vám, jak poznat dílo Broko-
ffa a jak Braunovo, jak dopadla první transplantace v dějinách, 
co se zdálo Luitgardě, proč je nad sv. Křížem židovský nápis, jak 
Kryštof málem neunesl batole a kdo všechno poslouchal kázání 
Antonína Paduánského. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 
120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová 
MAISELOVA SYNAGOGA A HISTORICKÁ MIKVE. Opakování vy-
cházky ze dne 19. 1. 2020. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Za-
čátek akce ve 14:00 před vchodem do Maiselovy synagogy (Mai-
selova 10, Praha 1). Jednotná cena 200 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana 
Pavlovská, Ph.D.
OD BELGICKÉ AMBASÁDY K  VELVYSLANECTVÍ ESTONSKÉ 
REPUBLIKY ANEB AMBASÁDY II. Tentokrát společně projde-
me ulicí Valdštejnskou, kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, 
je zde i několik dalších okázalých šlechtických sídel, která dnes 
slouží jako velvyslanectví cizích zemí. Projdeme náměstím Vel-
kopřevorským i Maltézským, abychom si představili paláce, kde 
dnes působí velvyslanectví zemí tak významných jako je Francie, 
Japonsko či Dánsko. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 na zahradním prostranství stanice metra 
A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
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slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

25. 1. / SO

NEBYL TO JEN LISTOPAD. Každý zná události z listopadu 1989. 
Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad 
náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do 
dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a de-
mokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. 
Setkejte se lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si 
utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež před-
staví reprezentační prostory Staroměstské radnice jako cestu 
dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 12-19 let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 9:00 a v 11:00 před infocentrem 
Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandzi-
uková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

26. 1. / NE

ZA PŘEMYSLOVSKOU PRINCEZNOU DO ANEŽSKÉHO KLÁŠ-
TERA. Vydejte se s námi po stopách přemyslovské princezny 
Anežky, která spolu se svým bratrem králem Václavem I. zalo-
žila na Starém Městě významný klášter. Na vycházce si budeme 
vyprávět o postavě budoucí světice, i o tom, jak se v takovém 
klášteře žilo a čím se vyznačoval gotický sloh. Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omeze-
ný počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do 
kostela sv. Haštala na Haštalském náměstí, Staré Město, Praha 1. 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana 
Škaroupková

ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – 
omezený počet účastníků na 30  osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před 
infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila 
Mandziuková, DiS.

18. 1. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
DRUHÉ. Kdo to byl švec? A provazník? A co takový voštinář? 
A hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci 
Druhého zastavení, které nás zavede do vskutku pohádkové radní 
síně. Tam, kde se rozhodovalo o Starém Městě, do míst, kde byli 
jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí odsouzeno k odpykání 
trestu ve špince. Co to byla špinka? I to se dozvíme! A to opravdu 
důkladně. Neváhejte a přijďte se dozvědět něco více o historii 
cechů a jejich znaků. Čekají nás i kvízové otázky, kouzelný pytlík 
plný dobrot, tajemná postava a pracovní list s částí originální 
deskové hry. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu 
dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 před infocentrem Staroměstské radnice. 
Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.

19. 1. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvízu 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 v 11:30 a ve 14:00 ve 
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24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 
26. 12. (11:00 – 17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00),  
1. 1. 2020 (12:00 – 18:00)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

  denně 10:00 - 18:00

24. – 26. 12. (ZAVŘENO), 31. 12. (ZAVŘENO),  
1. 1. 2020 (ZAVŘENO), 13. 1. 2020 – 18. 3. 2020 ZAVŘENO

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

  denně 8:00 - 20:00

24. 12. (8:00 – 16:00), 25. 12. (8:00 – 17:00),  
26. 12. (8:00 – 19:00), 31. 12. (8:00 – 16:00),  
1. 1. 2020 (10:00 – 20:00)

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

  denně 8:00 - 22:00

24. 12. (8:00 – 16:00), 25. 12. (8:00 – 17:00), 
26. 12. (8:00 – 19:00), 31. 12. (8:00 – 16:00),  
1. 1. 2020 (10:00 – 20:00)

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

24. – 26. 12. (ZAVŘENO), 27. 12. (10:00 – 14:00),  
31. 12. (8:00 – 12:00), 1. 1. 2020 (ZAVŘENO)
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

PRAŽSKÁ UNIVERZITA  
PRO KAŽDÉHO 2020

Zápis do letního semestru Pražské univerzity pro každého 
2020 v plném proudu! Více informací na www.praguecitytourism.
cz/univerzita a eshop.prague.eu

KURZ PRŮVODCE PRAHOU  
A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce 
o průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy průvodců Prahou 
i cestovního ruchu. Kurzy budou otevřeny od 7. ledna 2020. 
Přihlásit se můžete do 2. ledna 2020. Více informací najdete 
na www.praguecitytourism.cz 
Dotazy na studijni@prague.eu nebo na tel.: 221 714 125
Předprodej na eshop.prague.eu

Vycházky se konají s  maximálním počtem 50  účast-
níků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita ne-
bo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti  
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do ob-
jektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskyto-
váno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 
65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících 
kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, 
vstupenka se nevyměňuje. Vycházky se konají za každého 
počasí při účasti nejméně 5 osob. V případě zrušení akce po-
řadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na 
vrácení 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 ozna-
čené 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 měsíc LEDEN 2020 bude zahájen v úterý 17. pro-
since 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních cen-
trech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc ÚNOR 2020 
bude zahájen 27. ledna 2020.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
MŮSTEK
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město) 

  denně 9:00 - 19:00

24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 
26. 12. (11:00 – 17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00),  
1. 1. 2020 (12:00 – 18:00)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)

  denně 9:00 - 19:00
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Odhalte skryté pražské příběhy!
S naší novou brožurou zjistíte, která část 
Prahy byla stavěna jako Nový Jeruzalém, co 
má Černá Matka Boží společného s templáři 
nebo kde se v centru nachází protiatomový 
kryt…
Přijďte si pro brožuru Praha:odtajněná do 
návštěvnických center Prague City Tourism, 
nebo navštivte:

Prague.eu
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