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68. ročník

S námi máte přehled!

prague baroque orchestra

4/2/2020 
San Giovanni Battista

A. Stradella

13/3/2020
Actus tragicus

J. S. Bach  J. A. Reincken 
N. Bruhns  J. Ch. Bach

8/4/2020
Stabat mater

J. D. Zelenka  D. Scarlatti

Rudolfinum
Dvořákova síň

19.30Vstupenky/Tickets 
www.collegium1704.com
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Napajedla založeno l. P. 1355
V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vými střechami břidlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
sv. Jiří (patrona Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbrojným rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň 
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moravský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli. 
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

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

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

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

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.
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V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

(i s koly) do Napajedel, zde
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památky a na kole se po cyklostezce 
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Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Publikace z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná

  doporučená prodejní cena 250 Kč

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

Wakacje v Czechach

Rocznik 9 / Ročník 9 | Lipiec–Październik / Júl–Október 2019www.openczechia.eu
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Frühling in Tschechien – gute Wahl
Spring in the 
Czech Republic – good choice

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XIII., červen 2019

Kdo kamarádí 
se zvířaty, ten 
kamarádí s Bohem. 
Přes zvířata si s ním 
zadarmo popovídáš.

-Bohumil Hrabal-

Rodinný výlet? 
Co třeba za zvířátky?

ZDARMA

NA VÝLET

SpeciálSpeciál
CYKLO 2019

Tak KAM?
Hlavně někam!

Turistický magazín ročník IX., duben–září 2019

Nejkrásnější 
život v době 
tolika vyhlášek 
mají analfabeti.

-Vlasta Burian-
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67. ročník

S námi máte přehled!

Pojďte s námi na procházku 
a seznamte se s Prahou 
tak, jak ji neznáte!
Kompletní program na 
březen najdete uvnitř.

eshop.prague.eu

www.kampocesku.cz
Den, kdy vychází… � KAM po Česku � Pražský přehled kulturních pořadů � Travel EYE � OPEN Czechia � KAM na výlet – Speciál � státní svátky
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Redakce si vyhrazuje právo změny termínů vydání. © Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o. Tisk magazínů redakce KAM po Česku zajišťuje tiskárna
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Prosinec
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6
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28 29 30 31

Jan Kašpar 
Bronzová socha letce průkopníka Jana Kašpara 
(20. května 1883 – 2. března 1927) stojí na pardubické 
třídě Míru od prosince 2016. Přestože měla být 
osazena až 2. března 2017 na den 90. výročí smrti 
pardubického rodáka, vše se stihlo dříve. Autorem 
bronzové sochy je akademický sochař František Bálek. 
V dlažbě je podstavec se jménem a šestimetrová 
časová osa z letcova života. Socha je v nadživotní 
velikosti, měří 250 cm, nestojí však na podstavci, díky 
čemuž je v přímém kontaktu s návštěvníky místa. 

Magazíny redakce 
KAM po Česku
2020



Milí čtenáři, 

je čím dál více zřejmé, že si v zimním 
období budeme muset pomalu, ale 
jistě, hledat jinou náplň volného času, 

než je sjíždění místních sjezdovek na čemkoliv. Kdo se 
nevypraví do Alp a jiných velehor, tak má skoro smůlu. 
Ale stále je tu jistota v podobě rozmanitých kulturních 
akcí, které určitě nezklamou. Ráda vás teď na některé 
z nich pozvu.
Hned začátkem měsíce bych nezmeškala oslavy 224. za-
ložení Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůd-
kyně dnešní Národní galerie Praha. V rámci oslav bude 
po oba dny vstup do sbírkových expozic galerie zdarma. 
Festival hudebního divadla Opera 2020 začal již v led-
nu, ale ještě celý únor můžete zavítat na nejlepší české 
a slovenské operní inscenace, které se hrají nejen na ka-
menných scénách pražských divadel, ale i na netradičních 
místech. Program celé akce najdete v rubrice Divadelní 
festivaly.
Jubilejní 20. sezona orchestru BERG bude zahájena 
5.  února mimořádným koncertem s názvem „Hudba 
k siréně“, pod kterým se skrývá hudební intervence ke 
zkoušce veřejných sirén, která probíhá vždy první středu 
v měsíci v našem hlavním městě. Tentokrát se můžete 
těšit na světovou premiéru skladby od Františka Chaloup-
ky. Podrobnější informace naleznete v rubrice Koncerty.
Přeji inspirativní zážitky a jaro už můžete pomalu čekat 
za dveřmi.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  POČÁTKY ČESKÉ SPOŘITELNY (195 let)

Naše největší banka – Česká spořitelna má za sebou již téměř 
dvě století existence. U jejího zrodu stál pražský policejní 
ředitel a guberniální rada Josef šlechtic von Hoch, který 
podal návrh na založení pražské spořitelny. Zároveň vyzval 
českou šlechtu, aby tento peněžní ústav finančně podpořila.

V habsburské monarchii byla první spořitelna Erste österreichische 
Spar-Casse (První rakouská spořitelna) založena v roce 1819 ve 
Vídni. Jedná se o současného vlastníka České spořitelny Erste 
Bank. V únoru 1825 vznikla spořitelna také v Praze. Jejímu vzni-
ku ale předcházela výzva k vytvoření základního fondu, který 

se měl stát zárukou budoucím střadatelům, že nepřijdou o své 
peníze. Výše fondu byla stanovena na 12 000 zlatých. Mezi prv-
ní dárce patřili šlechtici (Colloredo-Mansfeld, A. L. Lobkowitz, 
J. A. Schwarzenberg, R. Kinský, J. Kolovrat-Krakovský či K. Clam-
-Gallas), velkoobchodníci a bankéři a nemalou částkou přispěl 
i císař František I. Původní název pražské spořitelny v češtině zněl 
Schraňovací pokladnice (pokladní kasa) pro hlavní město Prahu 
a pro Čechy. Postupně se však vžil kratší název Spořitelna česká 
(Böhmische Sparkasse). Nová spořitelna zpočátku úřadovala 
jen tři dny v týdnu ve dvou místnostech, které jí poskytly zemské 
stavy v budově Zemského sněmu. Do vlastního se přestěhovala 
až roku 1845, a sice do Kaiserštejnského paláce, kde již měla ote-
vřeno po celý týden. Velký rozmach spořitelen nastal ve 20. letech 
minulého století v období první republiky. Po komunistickém 
puči v roce 1948 došlo k jejich zestátnění a vzniku jediné – České 
státní spořitelny. 1. února 1992 se Česká státní spořitelna změnila 
v akciovou společnost Česká spořitelna, a. s.

Drahomíra Samková

kalendáriumkalendárium
  RYZE ČESKÉ NAKLADATELSTVÍ (230 let)

27. února 1790 vzniklo v Michalské ulici na Starém Městě 
vydavatelství české literatury Česká expedice. Bylo důležitou 
součástí našeho národního obrození.

Zakladatelem byl Václav Matěj Kramerius, osvícenský filantrop, 
původně korektor a redaktor. Jednalo se zprvu o knihkupectví 
a antikvariát. Později se podnik rozšířil o nakladatelství i tiskár-

nu pod jednou 
střechou. Název 
expedice pouka-
zuje na zasila-
telský charakter, 
české tisky se dis-
tribuovaly do celé 
země. Vydávala se 
zábavná i poučná 
literatura snadno 
pochopitelná pro 

běžný lid. Krameriovým cílem bylo zvyšovat osvětu a uvědomění 
ve společnosti. Česká expedice byla jakýmsi kulturním centrem 
české inteligence. Její založení bylo významným krokem pro ná-
vrat češtiny mezi lidi. 

Jana Krejčí

  VÝZNAMNÝ ,,PĚSTITEL“ DĚJIN UMĚNÍ 
(155 let) 

F. X. Harlas vykonával v oblasti umění mnoho významných 
funkcí. Byl ředitelem Muzea hlavního města Prahy, výtvar-
ným referentem, malířem, redaktorem a také zakládajícím 
členem Kruhu pěstování dějin umění. 

Narodil se 8. února 1865 
v Praze. V letech 1890 
až 1894 studoval dějiny 
umění na pražské němec-
ké univerzitě. Absolvoval 
také malířské vzdělání 
na Uměleckoprůmyslové 
škole. V letech 1913 až 
1930 vykonával funkci 
ředitele Muzea hlavního 
města Prahy. Dále se 
stal zakládajícím členem 

a poté místopředsedou Kruhu pro pěstování dějin umění. Od roku 
1911 byl výtvarným referentem Národní politiky a přispíval i do 
dalších tiskovin. Vynikal také jako malíř, věnoval se krajinářství. 
Zemřel v Praze roku 1947 ve věku 82 let. 

-alb- 

Kaiserštejnský palác v Praze, bývalé sídlo České spořitelny

4  kalendárium
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6. 2. 1920 (100 let)
„Vstoupil v život zákon č. 114, jímž bylo město Praha, 
sestávající dosud z osmi čtvrtí městských, sloučeno s třiceti 
sedmi obcemi v okolí v jednu obec pod společným názvem 
hlavní město Praha.“ (Kalendář historický národa české-
ho, Daniel Adam z Veleslavína, str. 118)

8. 2. 1910 (110 let)
Herečka a loutkoherečka Božena Weleková se narodila 
8. 2. 1910 v Praze († 10. 12. 1979). Vyučená zlatnice 
začínala jako ochotnice. Od roku 1945 byla po Anně 
Kreuzmannové druhou interpretkou Máničky. V divadle 
Spejbla a Hurvínka zůstala až do odchodu do důchodu 
v roce 1968.

8. 2. 1930 (90 let)
Scenárista, spisovatel a zejména přední cimrmanolog Jiří 
Šebánek se narodil 8. 2. 1930 v Trutnově († 4. 4. 2007). 
Byl jedním ze zakladatelů Divadla Járy Cimrmana a Salonu 
Cimrman. Společně s Martou Kubišovou byl autorem pořa-
du Chcete mě? Napsal scénář večerníčku Bob a Bobek.

10. 2. 1955 (65 let)
Na Pankráci byli popraveni členové protikomunistické 
odbojové skupiny Černý lev 777 – lodník Československé 
plavby labsko-oderské Jiří Řezáč, zemědělec Jaroslav 
Sirotek a dělník Bohumil Šíma. Skupina působila v jižních 
a východních Čechách od roku 1948 do poloviny padesá-
tých let.

12. 2. 1910 (110 let)
Výtvarný a literární teoretik a kritik, historik umění 
a překladatel Jindřich Chalupecký se narodil 12. 2. 1910 
v Praze († 19. 6. 1990). Ke konci života souhlasil, aby byla 
jeho jménem udělována cena mladým výtvarníkům. Cena 
Jindřicha Chalupeckého je určena umělcům do 35 let.

1440
(580 let)

Ladislav Pohrobek
* 22. 2. 1440

† 23. 11. 1457
český a uherský král, 
přezdívaný král Holec

1820
(200 let)

Božena Němcová
* 4. 2. 1820

† 21. 1. 1862
česká spisovatelka

1830
(190 let)

Karolina Světlá
* 24. 2. 1830
† 7. 9. 1899

česká spisovatelka, 
zakladatelka 

vesnického románu

  ARCHITEKT A ETNOGRAF (165 let)

Český architekt, malíř, znalec a propagátor lidového umění 
Jan Koula se narodil 7. února 1855 v Českém Brodě. Proslul 
také jako schopný organizátor, podnikatel ve stavebnictví 
a užitém umění. K jeho nejznámějším realizacím patří Če-
chův most v Praze.

Studia architektury absolvoval na ČVUT v Praze a vídeňské Akade-
mii výtvarných umění. Věnoval se pedagogické činnosti, působil 
jako profesor na České technice, a v letech 1902–1903 byl jejím 

rektorem. Vyučoval na AVU 
v Praze. Stál za vybudová-
ním sbírek Národopisného 
muzea v Praze a byl i jejich 
správcem. Jako vynikající 
výtvarník navrhoval sgra-
fita na budovy, nábytek, 
sklo, šperky, kreslil akva-
rely. Zabýval se i ochranou 
památek, spoluzakládal 
Klub Za starou Prahu. Je 
autorem dvoudílné mo-
nografie Památky umělec-
kého průmyslu v Čechách. 
Navrhl nový pavilon pro 

Maroldovo panoráma Bitvy u Lipan na pražském Výstavišti. V ar-
chitektonické tvorbě se zpočátku inspiroval historizujícím stylem, 
později používal folklorní a secesní prvky. Jeho vlastní vila v Buben-
či je zkrášlena řadou lidových motivů. Spolu se svými současníky 
Mikulášem Alšem a Františkem Ženíškem navrhoval sgrafita pro 
Staroměstskou vodárnu na Novotného lávce. Z mimopražských 

prací můžeme jmenovat rekonstrukci renesanční budovy plzeňské 
radnice nebo novorenesanční sokolovnu v Českém Brodě. Výstavy 
jeho celoživotního díla byly uspořádány v letech 1939 a 1955 v Pra-
ze. S manželkou Annou měl dceru Viktorii a syna Jana, pozdějšího 
architekta a publicistu. Zemřel v 64 letech 18. 5. 1919 v Praze a byl 
pohřben na Městském hřbitově v Českém Brodě.

Alice Braborcová

Jan Koula v roce 1895

Koulova vlastní vila ve Slavíčkově ul. 17, Praha 6 – Bubeneč
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  ROZUMNÁ FEMINISTKA (145 let)

Být učitelkou, nemoct se vdát a nemít děti? Tak to teda ne. 
Františka Plamínková prosazovala skloubení rodinného 
života žen s pracovní kariérou a možností účasti ve veřej-
ném životě.

Narodila se v Praze v rodině obuvnického mistra 5. února 1875. 
Zvídavá, temperamentní a inteligentní Františka od mala snila 

o kariéře učitelky. To 
ale podle tehdejších 
zákonů znamenalo 
zůstat svobodná a re-
zignovat na rodinu. 
Když se zamilovala do 
švarného medika, stá-
la před těžkou volbou. 
Nakonec zvolila život 
za školní katedrou. 
Vystudovala obecnou 
a měšťanskou školu 
a  Ústav pro vzdělá-
ní učitelek v Praze. 
Vyučovala v Táboře, 

Soběslavi a Praze. Stýkala se s rodinou Masarykových, která ji 
inspirovala k důstojné roli ženy a matky ve společnosti, k rov-
nému přístupu žen a mužů ke vzdělání a k zaměstnání. V nově 
vzniklé republice už jako aktivní politička a od roku 1925 jako 
senátorka přispěla 
ke zrušení celibátu 
učitelek, k zavede-
ní volebního práva 
žen (1920) a vzniku 
Ženských domovů. 
Velkou opovážli-
vostí byl v září 1938 
její otevřený dopis 
Adolfu Hitlerovi, 
kterému vzkázala, 
že „pravda zvítězí 
i proti vojenské 
převaze“. Kupodivu 
byla jen zatčena 
a poté propuštěna. 
V hledáčku gestapa 
ale zůstala. Po aten-
tátu na Heydricha 
byla zatčena a 14. 6. 
1942 předána do terezínské věznice. Ukončení věznění 28. 6. 1942 
mělo jediný důvod – její popravu na Kobyliské střelnici 30. 6. 1942. 

-babok-

Senátorka Františka Plamínková (1925–1939)

Pamětní deska na pražském Staroměstském 
náměstí

  TETIČKA EVY, CO TROPÍ HLOUPOSTI 
(135 let)

Kdo by si nevzpomněl na roztomile laskavou tetičku Pa z ko-
medie Eva tropí hlouposti, jak napomíná svou rozpustilou 
neteř a své hospodyni neustále vnucuje vlastnoručně uple-
tené punčochy. Škoda, že Zdenku Baldovou už dnes známe 
jen ze starých filmů, ačkoliv kdysi patřila k nejoblíbenějším 
českým herečkám. 

Zdenka Baldová se narodila 20. února 1885 v České Třebové jako 
Zdeňka Rosalie Balašová. Když bylo Zdeničce šest, tak se celá 

rodina stěhovala do 
Prahy. Již během studií 
na průmyslovce hrávala 
v ochotnických soubo-
rech a v roce 1907 byla 
přijata do dnešního Vi-
nohradského divadla. 
Zde poznala režiséra 
Karla Hugo Hilara, za 
kterého se 5. srpna 
1914 provdala. S man-
želem po letech opus-
tila Vinohrady a roku 
1922 otevřela dveře 
Zlaté kapličky. Všichni 
kolegové si Baldinku, 

jak ji láskyplně nazývali, velmi oblíbili a těšili se na její proslulé 
„přebrebty“. Tak skvělá herečka samozřejmě neunikla ani filmo-
vé kariéře. Ve 
třicátých letech 
vytvořila pro 
film bezpočet 
mile upovída-
ných maminek, 
obětavých babi-
ček a švitořivých 
tetiček. Asi nej-
známější její rolí 
z  této doby je 
právě roztomilá 
tetička Nataši 
Gollové. Po smrti 
manžela v roce 1935 naštěstí nepropadla beznaději, ale vrhla se 
ještě více do herecké práce. Ovšem největší role její filmové kariéry 
přišly až na sklonku jejího života. Obětavá babička z filmu Páté 
kolo u vozu a především despotická majitelka činžáku v dramatu 
Morálka paní Dulské. Týden po premiéře Morálky 26. září 1958 
národní umělkyně Zdenka Baldová umírá. Odpočívá po boku 
svého muže na Vinohradském hřbitově v Praze. 

Marcela Kohoutová

Zdenka Baldová na fotu z roku 1933

Zdenka Baldová a Hugo Haas ve hře Miláček na scéně 
Stavovského divadla (1935)
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14. 2. 1490 (530 let)
„Král Vladislav, trpě nedostatek při vychování dvoru svého, 
jednal s Pražany a jinými městy království českého, aby 
svolili nějakou berni z varů piva, aneb posudné. Ale oni 
odepřeli, že by to nebylo slušné. (Kalendář historický náro-
da českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 138)

20. 2. 1975 (45 let)
Na náměstí Republiky v Praze byl otevřen obchodní 
dům Kotva. V duchu brutalismu byl postaven švédskou 
firmou SIAB dle návrhu českých architektů – manželů Věry 
a Vladimíra Machoninových. Půdorys tvoří mnoho vzá-
jemně propojených šestihranů. Pojmenování získal podle 
sousední starší budovy.

25. 2. 1570 (450 let)
V roce 1570 mohli Pražané díky císaři Maxmiliánovi II. 
spatřit něco nevídaného. Na Staroměstském náměstí se 
při dvorských hrách poprvé objevil živý slon a lev. Císař 
měl velkou zálibu v chovu divokých zvířat. Kromě různých 
šelem a ptáků nechal do Prahy přivézt i velké plazy.

25. 2. 1965 (55 let)
V Praze zahajuje svou činnost nové divadlo Činoherní 
klub, u jehož zrodu stáli režisér Ladislav Smoček a dra-
maturg Jaroslav Vostrý. První inscenací byla hra Piknik 
Ladislava Smočka v jeho vlastní režii. Nadací Alfréda 
Radoka byl Činoherní klub vyhlášen Divadlem roku 2002.

27. 2. 1930 (90 let)
V pražském kině Alfa se konala premiéra českého zvukové-
ho filmu Tonka Šibenice, natočeného režisérem Karlem 
Antonem podle povídky E. E. Kische. Film byl původně 
natočen jako němý, ozvučen byl až dodatečně v ateliérech 
Gaumont u Paříže, a to v češtině, němčině a francouzštině.

1835
(185 let)

František Bohumír 
Zvěřina

* 4. 2. 1835
† 27. 12. 1908

český malíř a kreslíř 
slovanského východu

1835
(185 let)

Josef Svátek
* 24. 2. 1835
† 9. 12. 1897

český novinář, 
kulturní historik 

a spisovatel

1920
(100 let)

Zdenka Sulanová
* 18. 2. 1920
† 9. 8. 2004

česká herečka 
a zpěvačka

  VĚRNÁ TO ŽENA (125 let)

Bude tomu 125 let, co se 2. února v roce 1895 v rodině fi-
nančního rady narodila Jiřina Schwarzová. V roce 1920 se 
provdala za profesora Josefa Skupu. Jejich manželství bylo 
bezdětné. Celý svůj život věrně stála po jeho boku jak v do-
mácnosti, tak na loutkovém jevišti.

Stala se členkou amatérského  Loutkového divadla feriálních 
osad v Plzni, kde působil i její manžel. Poté co si založil vlastní 
scénu, ho následovala. Pomáhala mu s přípravou scény, a do-

konce napsala i ně-
kolik loutkových her 
– Hurvínkovy zimní 
radovánky a  Jak se 
čerti ženili. Působila 
v roli loutkoherečky, 
zejména vodičky 
již tehdy oblíbené 
loutky  Hurvínka, 
kterému hlas pro-
půjčoval její manžel. 
Po roce 1945 se celé 
jejich divadlo pře-
stěhovalo do Prahy. 
Ke konci života se 
její manžel potýkal 

se zdravotními problémy a začalo se přemýšlet o dalším osudu 
divadla. Josef Skupa krátce před svou smrtí rozhodl, že divadlo 
bude i nadále pokračovat pod vedením Miloše Kirschnera, který 
ho střídal v dvojroli Spejbla a Hurvínka. Jiřina Skupová s tímto 

rozhodnutím moc nesouhlasila, nicméně manželovo rozhodnutí 
přijala a po jeho smrti působila v Divadle Spejbla a Hurvínka jako 
ředitelka. Zemřela 11. července 1970 v Chrásti.

Martina Jurová

Jiřina Skupová na zájezdu v Maďarsku r. 1957

Manželé Skupovi při představení

www.kampocesku.cz kalendárium  7
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  NOVINÁŘ AKTIVISTA (125 let)

Český spisovatel, publicista a dramatik Ferdinand Perout-
ka, jeden z nejvýznamnějších představitelů naší předvá-
lečné žurnalistiky, se narodil 6. února 1895 v Praze. Jeho 
politická novinářská angažovanost mu přinesla nejedno 
pronásledování.

Pocházel z úřednické rodiny, byl nejstarším synem Emanuela 
Peroutky a jeho ženy Leontiny. Kariéru novináře zahájil hned 
po maturitě. Přispíval do časopisu Čas, byl redaktorem novin 

Tribuna, šéfredaktorem 
revue Přítomnost a také 
politickým komentá-
torem Lidových novin. 
Je autorem stěžejního 
díla Budování státu, 
které se zabývá historií 
Československa v letech 
1918–1922. Názorově 
měl blízko k  prvnímu 
československému pre-
zidentovi T. G. Masary-
kovi, patřil do skupiny 
tzv. Pátečníků, kteří se 
scházeli ve vile Karla Čap-

ka a v Lánském zámku. Ve svých komentářích kritizoval ideologii 
komunismu a nacismu. Po okupaci v březnu 1939 byl poprvé 
zatčen a po několika dnech propuštěn. K druhému zatčení došlo 
v září 1939, následně byl transportován do koncentračního tábora 
Dachau, osvobození se dočkal v táboře Buchenwald. Po válce se 
opět dostává k novinářské práci, píše divadelní hry. Angažuje se 

také jako poslanec Prozatímního Národního shromáždění. Po 
komunistickém puči v roce 1948 je nucen odejít do exilu. Peroutka 
se stal v zahraničí významným představitelem protikomunistic-
kého odboje, pracoval v rádiu Svobodná Evropa a byl členem 
Rady svobodného Československa. Zemřel 20. 4. 1978 v New 
Yorku a jeho ostatky byly v roce 1991 uloženy na Vyšehradském 
hřbitově v Praze.

Alice Braborcová 
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Hrob Ferdinanda Peroutky na Vyšehradském hřbitově

  „KLAUNI NEJSOU, ALE ŠAŠKŮ JE…“ (115 let)

Jan Křtitel František Serafínský Werich (6. 2. 1905 – 31. 10. 
1980), mistr slova, byl pouhým člověkem netoužícím po slá-
vě – polní trávě. Miloval však nade vše své publikum a jen 
obtížně žil bez něho.

Narodil se na pražském Smíchově v čp. 403 v rodině úředníka Vra-
tislava Wericha a Gabriely, rozené Choděrové, v domě, kde matčini 
rodiče měli hostinec. Prarodiče Choděrovi: dědeček Jan byl hostin-
ským v Žižkově a babička Marie, roz. Zounková, pocházela z Ma-

lých Nehvizd. Mívali 
hospodu na Zbraslavi, 
ale tu jim vzala velká 
voda. Pronajali si tedy 
restauraci v  Praze Na 
Poříčí a byli také ná-
jemci pivovaru U sva-
tého Tomáše. Prarodi-
če Werichovi: dědeček 
František měl v Praze 
obchod a babička Re-
gina, roz. Duchoňová, 
pocházela z Hostomic. 
Regina měla jistě velké 
osobní kouzlo, protože 

když manžel František zemřel na zápal plic, provdala se s čtyřmi 
dětmi za prof. kreslení Beneše. Za kmotry byli Janovi babička Regina 
a děda František. Rodiče se však brzy rozvedli a Jan připadl do péče 
otci. Když musel otec narukovat do I. sv. války, žil Jan u matky v Ho-
lešovicích. Středoškolská studia zahájil na gymnáziu v Křemencově 
ulici, s Jiřím Voskovcem (1914), ale maturoval až na smíchovském 
gymnáziu. Studia na Právnické fakultě UK (1924–1927) však ne-
dokončil a dal přednost divadlu. S Voskovcem debutovali hrou Vest 
Pocket Revue (1927). V roce 1929 se oženil se Zdeňkou Houskovou 
(1. 6 1906 – 14. 4. 1980), švadlenou a návrhářkou divadelních 
kostýmů. Jejich jediná dcera Jana (1935–1981), pozdější herečka 
a překladatelka, se provdala za Jiřího Kvapila. Jejich dcera Zdeňka 
(*1967), provdaná Hulíková, vystudovala pedagogiku a dnes žije 
ve Švýcarsku. „Mnichovská zrada“ 29. 9. 1938 tvrdě dopadla na 
Osvobozené divadlo i V+W, kteří nacismus a Hitlera tvrdě satirovali. 
V+W byli za své písně, forbíny a narážky na Hitlera v ohrožení, 
proto po zakázání Osvobozeného divadla Voskovec na silvestra 1938 
emigroval do USA, Werich s rodinou a Jaroslav Ježek 9. ledna 1939. 
Voskovec se vrátil z USA až v září 1946, Jan již v říjnu 1945 a bydlel na 
pražské Kampě U Sovových mlýnů 7. Životní i profesní cesty V+W se 
rozešly po komunistickém převratu 1948. Jan byl režimem omezen 
ve všem, co dělal rád, a s Voskovcem mu zůstaly dopisy a poslední 
setkání ve Vídni 1974. Přesto když Jan opustil tento svět, bylo jasné, 
že odešel někdo, kdo tu měl ještě dlouho co říct. Pochován byl na 
Olšanských hřbitovech (I. / odd. 9. / hrob 267).

-lgs- 

Portrét Jana Wericha, Ondřej Suchý 
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 MISTR „PRAVĚK“ (115 let)

Jsou jako živí, jen si na ně sáhnout. Jeho realistické pojetí 
postav, zvířat a krajin bere dech po desítky let. Malíř a ilus-
trátor Zdeněk Burian byl prostě génius.

Narodil se 11. února 1905 v Kopřivnici a rok po vzniku Českoslo-
venska byl přijat jako mimořádný talent na Akademii výtvarných 
umění v Praze. A rovnou do druhého ročníku. O dva roky později ze 
školy odešel a začal pracovat jako ilustrátor. Neuvěřitelně pracovi-
tý autor za celý svůj život ilustroval přes pět set knih a přes pět set 

samostatných povídek. Spolupracoval s mnoha nakladatelstvími 
a časopisy, pracoval technikou oleje, kvaše a dalšími metodami. 
Celé kompletní dílo obsahuje přes 13 000 prací a originály jeho 
děl jsou kromě Česka roztroušeny po celém světě. Asi nejznámější 
díla, která většina zná ze školního vyučování, vzešla ze spolupráce 
s paleontologem a vrstevníkem Josefem Augustou. Od roku 1936 
do roku 1968 postupně vznikalo 260 obrazových rekonstrukcí 
malovaných olejem a více než 100 dalších jinými technikami. 
Po smrti svého kolegy dále pokračoval v nastalém konceptu až 
do roku 1979 s profesorem Zdeňkem Vlastimilem Špinarem, kdy 
vzniklo dalších 60 rekonstrukcí. Zdeněk Burian položil základy pa-
leoantropologické rekonstrukce a vědecké ilustrace. „Rozpohybo-
vaní“ Burianovi dinosauři se objevili nejen ve filmu Karla Zemana 
Cesta do pravěku, ale vycházejí z nich také tvorové v americkém 
Jurském parku. Zdeněk Burian zemřel 1. července 1981 v Praze 
a jeho popel přijala rozptylová loučka na zbraslavském hřbitově.

-babok-
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  UVEDL DO MALÍŘSTVÍ POČÍTAČE (100 let)

Obrazy Zdeňka Sýkory naleznete v mnoha světových gale-
riích i soukromých sbírkách. Navíc umělec patrně jako jeden 
z prvních malířů na světě využil počítač jako pomocný ná-
stroj pro kompozici obrazu. 

Zdeněk Sýkora se narodil 3. února 1920 v Lounech, kde prožil celý 
život. Když v roce 1938 maturoval na lounské reálce, tak k jeho 
největším zájmům patřilo fotografování a malování. Během války 
pracoval jako výpravčí v Českém Brodě. Po válce studoval výtvar-

nou výchovu a deskriptivní geometrii na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy, kde od roku 1947 působil také jako asistent 
a později jako docent. V šedesátých letech vyučoval výtvarnou vý-
chovu také na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od ztvárnění 
krajiny postupně dospěl k abstrakci, kolem roku 1962 namaloval 
první strukturální obrazy, které jsou tvořeny elementy vloženými 
do rastru. V roce 1964 Zdeněk Sýkora jako jeden z prvních malířů 
v dějinách výtvarného umění využil počítač jako pomocníka při 
kompozičním řešení obrazu. Program na určování pozic jednotli-
vých elementů ve struktuře vytvořil ve spolupráci s matematikem 
Jaroslavem Blažkem. Od 2. poloviny 60. let se začal objevovat na 
velkých mezinárodních výstavách konstruktivního umění. Jeho 
díla jsou zastoupena v řadě světových i českých sbírek, roku 2007 
se obraz Linie č. 24 stal součástí stálé expozice Centre Pompidou 
v Paříži. Zdeněk Sýkora zemřel 12. července 2011 v Lounech a je 
pohřben na místním hřbitově. 

František Jehlička
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Zdeněk Sýkora na fotografii v roce 2010
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  DIVADLO BERU JAKO BEZTRESTNÉ 
VYZKOUŠENÍ SI JINÝCH OSUDŮ
Rozhovor s Petrem Mikeskou

Herec, režisér, umělecký šéf a v neposlední řadě také držitel 
Ceny Thálie za rok 2013 Petr Mikeska (1975) je v divadle více 
než doma. Pokud zrovna nehraje se svým Divadlem Anfas 
pohádky pro děti či na své domovské scéně v Mladé Boleslavi 
neztvárňuje komplikované postavy, režíruje žánrově rozma-
nité inscenace na různých divadelních scénách.

Jaký máte vztah k divadlu?
Divadlo beru jako beztrestné vyzkoušení si jiných osudů. Nezna-
mená to však, že bych zrovna s tím svým osudem byl nespokojený. 
Mám to štěstí, že mohu dělat to, co mě baví. Ať už jako herec či 
režisér se mohu vydat na výlet do jiného světa a malovat živé 
obrazy, kterými dokážu strhnout další lidi. Navíc je to velmi dob-
rodružné, protože nikdy netuším, jak to dopadne. 

V Komorním divadle Kalich (dříve Divadlo v Rytířské, pozn. 
red.) hostujete o víkendech s představeními pro děti. Nejsou 
pro vás pohádky, coby pro charakterního herce, banalitou?
V přístupu k divadlu jako k materiálu nerozlišuji, zda hraji Úplné 
zatmění či Rákosníčka. U představení pro děti si herec může navíc 
okamžitě ověřit určité postupy, protože dětský divák nemá žádné 
zábrany a ihned dokáže vyjádřit, že ho to nebaví. Tato představení 
proto pokládám za jedna z nejtěžších, třebaže mají schopnost být 
i dobrou duševní hygienou.

Máte ještě nějakou vysněnou roli? 
Vysněných rolí mám několik a nevěřím hercům, kteří tvrdí, že 
žádnou takovou roli nemají. Je však pravdou, že pro mě hodně 
podstatné role, nikdy nepatřily právě mezi vysněné role. Původně 
jsem si nedokázal představit, že by například Kabaretiér z muzi-
kálu Kabaret mohl být TOU rolí. A byl jí.

Neustále se pohybujete mezi herectvím, režií a povinnost-
mi uměleckého šéfa. Jak se dá zvládnout tolik činností 
najednou?
Nikdy jsem netoužil být uměleckým šéfem, ale prostě se to tak 
stalo. Režii jsem zase vystudoval jenom proto, abych nebyl ne-
vzdělaný herec. Domnívám se totiž, že herec by měl mít všeobecný 
přehled. Znám ovšem několik herců, kteří mě svým konáním na 
jevišti dokáží přesvědčit o tom, že díky jiným přednostem, a tím 
myslím hlavně intuici, mít takový přehled nemusí. 

Tento měsíc vás čeká premiéra inscenace Amadeus, ve 
které ztvárňujete Mozartova soka Salieriho. Kdo je podle 
vás Antonio Salieri? 
Salieri je zručný praktik, který má vedle sebe genia. Pod vlivem 
slavného Formanova filmu si ho všichni představují jako starého 
pána, přitom byl Mozartův vrstevník. A v tom je to pro Salieriho 
o to složitější, že ačkoli dělá všechno správně, je v porovnání 
s floutkem Mozartem naprosto průměrný. Navíc s tímto vědomím 
musí celý život žít. Pro naši dobu tak není aktuálnějšího tématu, 
než právě průměrnost.

Jaké další inscenace by si Pražané neměli nechat ujít 
v Městském divadle Mladá Boleslav?
Za největší úspěch považuji to, že mohu vaše čtenáře pozvat na 
cokoli. Za každou inscenací si jako umělecký šéf stojím, třebaže 
nemusí odpovídat mému soukromému vkusu. Náš repertoár je 
rozmanitý, a tudíž si v něm může každý najít to své. Mě osobně 
ještě baví, že každý z herců má ve svém repertoáru širokou škálu 
velkých či malých postav, a diváci je tak mohou vidět pokaždé 
trochu jinak.

Tereza Blažková
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Herec a režisér Petr Mikeska

Za roli Kabaretiéra byl Petr Mikeska nominován na Cenu Thálie v oboru muzikál
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  ROZHOVOR S JIŘÍM PEŇÁSEM
Všude něco je

Spisovatel Jáchym Topol, psychiatr Radkin Honzák, historik 
Jiří Suk i Katolický týdeník. Ti všichni chválí či přímo doporu-
čují knihu Výpravy pro starší a pokročilé. Vyšla na sklonku 
minulého roku a stihla tak důstojně zabodovat i v anketě 
Kniha roku Lidových novin. Její autor, publicista Jiří Peňás, 
v ní shromáždil své originální cestopisné eseje, pravidelně 
publikované v posledních dvou letech v Týdeníku Echo. A ne-
jde o lecjaké cestopisy: popisy jeho výprav zejména z Čech, 
Moravy a střední Evropy jsou čtením, které vás vzdělá i ro-
zesměje. Jako autor sám, když ho potkáte.

Pro koho jste psal cestopisy v knize Výpravy pro starší 
a pokročilé?
Je to pro všechny možné čtenáře a hlavně čtenářky, které baví, 
když se o věcech mluví zajímavě, chytře a vtipně. Představte si, 
že jedete na výlet s někým, kdo vám zábavně vypráví, co tam 
vidíte. Není to žádný rozumbrada nebo pedant ani vás neotravuje 
nějakými výklady. Spíš tak s nadhledem komentuje, co vidí a co 
si o tom myslí.

Ten hrabalovský název je návnada pro inteligentní čte-
náře?
Dalo by se to tak říct, ale taky mám Hrabala rád, možná nejrad-
ši z českých spisovatelů. A zároveň tím naznačuji, že může jít 
o čtení pro ty, kteří takové literární, ale i historické, uměnovědné 
a jiné odkazy, příběhy a „perličky na dně“ rádi nacházejí a umějí 
je ocenit. A zároveň varuji, že autor knihy není žádný dobrodruh 
a jde o zápisky muže středního věku. A ten jezdí hlavně vlakem, 
občas autem, když ho někdo sveze, a nejexotičtější zemí, kterou 
popisuje, je Sicílie. Ale autora to baví a zajímá skoro všude, proto 
mu stačí střední Evropa, kde, jak říkal Hrabal, když chcete, tak je 
Kilimandžáro i v Kersku. 

Jak ostatně o Výpravách napsal Jáchym Topol: „Peňásovo 
vyprávění se neroztahuje po světadílech, ale vede nás 
podomácku nejčastěji za humna, kde ale hned začíná 
svět. Nadšený poutník a spisovatel Jirka Peňás jej popisuje 

s vtipem, švihem a neokázalou učeností, přičemž kdeja-
kému stavení v krajině věnuje stejnou odbornou péči jako 
dějinným zvratům. Výborné čtení!“
No to napsal hezky.

Už názvy jednotlivých kapitol jsou dobré: třeba Sušení 
kapucíni v Brně, Světelný meč v Syrakusách, Jazyk olizu-
jící hvězdy z kostela na Zelené hoře... Co vám na různých 
místech stojí zato, abyste se tam vydal a pak to popsal? 
Já se rád vydám v podstatě kamkoli. A svoje popisy bych přirovnal 
ke skicáři malíře-krajináře, který se snaží vystihnout nějaké místo, 
město, krajinu. Tak si to místo pozorně prohlíží, vybírá si na něm, 
co je zajímavé, jak ho zachytit, z jaké strany. Něco podobného 
dělám já, ale slovy. Portrétuju místa. Takže jsou to vlastně takové 
podobizny míst.

V úvodu knihy vysvětlujete rozdíl mezi slovy výlet a výprava... 
Důležitou součástí výpravy je, že se o ní pak dá vypravovat. O bl-
bém výletu se dá vypravovat jedině tak, že jsme někam jeli, pak 
tam došli a potom se zase vrátili. Výprava si naproti tomu říká 
o epiku a hlubší podání. Co tam bylo, proč to tam bylo, kde se to 
tam vzalo. S tímto pohledem je to pak zajímavé všude, i když tam 
zdánlivě nic není. Nakonec ale všude něco je.

Cestopisů, bedekrů a všelijakých „toulek“ jsou v knihku-
pectvích plné regály – v čem jsou Výpravy jiné? 
Myslím, že jiné jsou v tom, že takhle nikdo nepíše. To ale poznáte, 
až když je začnete číst. 

Magdalena Bičíková 

Jiří Peňás s knihou Výpravy pro starší a pokročilé (foto Echo Media)
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  18. ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INVENTURA

Festival „Malá inventura“ je tradiční desetidenní pražský 
festival. Bývá přehlídkou těch nejvýraznějších projektů, 
které vznikly na poli současného nezávislého divadla bě-
hem uplynulého roku. Letos se bude konat jeho osmnáctý 
ročník – proběhne v termínu od 20. do 29. února.

V hlavním programu Malé inventury je několik desítek předsta-
vení – špičkové divadelní soubory, etablované projekty českých 
a zahraničních umělců působících na pražské nezávislé scéně 
i  talentovaní začínající umělci. Festival představí práce Petra 
Formana, Spitfire Company, divadelních spolků JEDL (Nebes-

ký, Trmíková, Prachař), Teatr Novogo Fronta a mnoha dalších. 
Program bude rozeset na různá místa po Praze, mezi něž patří 
například Divadlo Archa, Studio Alta, DOX, Venuše ve Švehlovce 

či Alfred ve Dvoře, ale i MeetFactory nebo třeba Werichova vila.
Celý festival zahájí 20. února jubilejní páté slavnostní předávání 
cen Česká divadelní DNA, které proběhne v holešovickém Studiu 
Hrdinů. Ceny se udílejí každé dva roky jako projev úcty výrazným 
osobnostem, které přispívají k rozvoji nového divadla.

-red-

Medúza, Michal Hančovský

Herna, Markéta Bendová

  ROK ADOLFA LOOSE 2020

V lednu byl v prostorách Studijního a dokumentačního cent-
ra Norbertov v Praze 6 – Střešovicích oficiálně vyhlášen Rok 
Adolfa Loose 2020. Cílem této iniciativy, vzniklé na půdě 
Muzea hlavního města Prahy a Národního památkového 
ústavu, je připomenout české i evropské veřejnosti 150 let 
od narození světově proslulého architekta Adolfa Loose 
(*10. prosince 1870 v Brně). 

Projekt chce upozornit na krásu a promyšlenost dochovaných 
Loosových budov a interiérů v Čechách a na Moravě a také obrátit 
zájem veřejnosti k jeho ohroženým nebo dosud nedoceněným 
stavbám i neuskutečněným projektům. 
 „150. výročí narození Adolfa Loose je pro naše muzeum velice 
významné nejen z hlediska připomenutí a ocenění tohoto světově 
proslulého architekta, ale i z hlediska rozvoje Muzea hl. m. Prahy.  
Müllerovu vilu spravujeme od roku 1995, pod vedením našeho mu-
zea byla památkově obnovena a slavnostně otevřena pro veřejnost 
v roce 2000. Zároveň s otevřením vily zahájilo svoji činnost Studijně 
dokumentační centrum moderní architektury zaměřené především 
na dílo A. Loose. Muzeum hl. m. Prahy tak významně rozšířilo svoji 
odbornou i popularizační činnost o oblast moderní architektury, 
kterou v současné době rozvíjí Centrum památek moderní architek-
tury ve správě Muzea hl. m. Prahy,“ uvádí ředitelka Muzea hlavního 
města Prahy Zuzana Strnadová.

„Brněnský rodák Adolf Loos je považován za průkopníka moderní 
architektury. Jeho české realizace patří k tomu nejcennějšímu z pa-
mátkového fondu 1. poloviny 20. století u nás. Připojení k oslavám 
150. výročí Loosova narození proto považuji za samozřejmost i pro-
fesní povinnost. Naše Metodické centrum moderní architektury 
v Brně připraví v rámci roku unikátní výstavu s modely jeho realizací, 
věnovat se budeme i Loosovým následovníkům, například Heinrichu 
Kulkovi nebo Rudolfu Welsovi, a řadou přednášek připomeneme 
i  příkladné památkové obnovy Loosových staveb a interiérů,“ 
přibližuje generální ředitelka Národního památkového ústavu 
Naďa Goryczková. 

-red-

Müllerova vila, dílo světoznámého architekta Adolfa Loose, byla postavena 
v letech 1928–1930. 
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KAM za KAM za 
kulturou s...kulturou s...

DANIELEM HRBKEM

Vážení a milí čtenáři,
když jsem před dvaceti lety zvítězil v konkursu na ředitele Švan-
dova divadla (tehdy Divadlo Labyrint), ani jsem se neodvažoval 
představovat si, že vás i po dvou dekádách budu moci pozvat 
do smíchovského divadelního domu, z něhož se mi za přispění 
mých kolegů podařilo během let vybudovat moderní kulturní 
centrum živého umění. 

Švandovo divadlo nyní zažívá vzrušující období změn, které 
přicházejí společně s osobností nového uměleckého šéfa Mar-
tina Františáka. Srdečně zvu všechny diváky k tomu, aby byli 
součástí pozvolného přerodu, který se již projevil na rozšíření 
souboru divadla o nové tváře – Annu Stropnickou, Jana Grund-

mana, Matěje Anděla – ale bude se nadále odrážet především 
v podobě našeho repertoáru, který budou nadále formovat 
režiséři s výraznou a svébytnou poetikou. Vlajkovou lodí této 

sezóny 2019/2020 byly Františákovy inscenace Hadry, kosti, 
kůže o soužití Vladimíra Holana a Jana Wericha a adaptace li-
terární klasiky Na Větrné hůrce, která naplno ukázala potenciál 
hereckého souboru. V tomto roce na něj naváže režisér David 
Jařab v kriminálním příběhu motivovaném vášnivou touhou 
po svobodě Lady Macbeth z Újezdu, či Jiří Pokorný v adaptaci 
kultovní filmové černé komedie Adamova jablka. O kontroverzní 
událost naší sezóny se nám postará mladý režisér Adam Svozil, 
který ve Studiu uvede nečekaně vtipnou reakci na environmen-
tální téma pod názvem „Zabíjejte popírače klimatických změn.“

Mám však upřímnou radost z toho, že naše divadlo není pouze 
útočištěm spokojených diváků, ale pod svou střechou pravi-
delně shlukuje nadšené a zvídavé zájemce o naše různorodé 
workshopy, poskytuje startovní prostor pro začínající herce díky 
našemu profesionálně školenému hereckému studiu a je sku-
tečným kulturním centrem na Praze 5, které kromě divadelních 
představení nabízí například i koncerty či jevištní talkshow.

Těším se na setkávání s Vámi i v dalších letech
Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D., ředitel divadla

Daniel Hrbek, foto © Alena Hrbková

Hlediště Švandova divadla, foto © Švandovo divadlo

Lady Macbeth z Újezdu, Tomáš Petřík, Natálie Řehořová, foto © Tomáš Vrana

www.kampocesku.cz kam za kulturou s...  13



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s 

ohlédnutíohlédnutí
  STATEČNÁ A OBĚTAVÁ ŽENA

Česká herečka, politička, spisovatelka a občanská aktivistka 
Taťana Fischerová se narodila 6. června 1947 v Praze židov-
ským rodičům. Otec i matka byli vězněni za války v Terezíně 
a Osvětimi. 

Pocházela z  divadelnické rodiny, otec Jan působil jako 
dlouholetý režisér v několika pražských divadlech, dále na 
divadelních scénách v Brně a Plzni, matka byla baletkou. 

Táňa studovala na brněnské JAMU, po dvou letech odešla 
do Prahy, kde nastoupila do angažmá v Činoherním klubu. 
V roce 1973 byla z divadla z normalizačních důvodů odejita. 
Ve filmu debutovala v dívčí roli ve snímku Kohout plaší smrt 

z roku 1961. Hostovala v různých divadlech, spolupracovala 
s Evaldem Schormem a Janem Kačerem. Hrála ve filmu An-
tonína Máši Hotel pro cizince (1966) a ve snímcích Jaromila 
Jireše Prodloužený čas (1984) a Lev s bílou hřívou (1986) nebo 
ve filmu Svědek umírajícího času (1989). Po roce 1989 se 
objevila v seriálu Konec velkých prázdnin (1994). Po narození 
syna Kryštofa v roce 1976 se stáhla do ústraní a věnovala se 
jeho péči. Od roku 1977 působila na volné noze, hostovala 

např. v Laterně magice nebo i na mimopražských scénách. 
Po listopadu 1989 se aktivně zapojila do společenského dění 
v oblasti charity, ekologie a nakonec i politiky. Byla členkou 
několika nadací a občanských sdružení. V letech 2002–2006 
byla poslankyní Parlamentu České republiky jako nezávislá 
kandidátka. V roce 2013 kandidovala jako první žena na pre-
zidentskou funkci v přímé volbě. Prezidentkou ČR se nestala, 
ale byla zvolena předsedkyní Českého helsinského výboru. 
Vystupovala také v  rozhlase a je autorkou tří povídkových 
souborů. Táňa Fischerová zemřela po těžké nemoci na druhý 
svátek vánoční 25. prosince 2019 ve věku 72 let.

Alice Braborcová

Táňa Fischerová, 2013

Táňa Fischerová spolu s Danielem Dobiášem při společném vystoupení v Jihlavě 
v jejich pořadu „Dekameron“
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  SAMETOVÁ DIPLOMACIE
Vzpomínky na výjimečné roky 1989–1992
Dana Huňátová

Dienstbier a Havel zamířili neohroženě do svobodného světa, ač 
jim na záda dýchala sovětská okupační vojska! Dana Huňátová 

působila od 11. 12. 1989 jako 
vedoucí kabinetu nově jme-
novaného ministra zahraničí 
Jiřího Dienstsbiera. V repor-
tážní knize popisuje zákulisí 
čs. diplomacie od prosince 
1989 do voleb v červnu 1992. 
Zmiňuje nejen úspěchy, ale 
i směry, které nakonec neu-
spěly. Též naznačuje kořeny 
politických rozporů, např. 
mezi ministry Dienstbierem 
a Václavem Klausem. Závěreč-
né slovo je z pera Madeleine 

Albrightové, která si Jiřího Dienstbiera a Václava Havla velmi vážila 
a s níž se autorka knihy osobně zná.
cena: 349 Kč
www.albatrosmedia.cz

  SLAVNÉ ČEŠKY A JEJICH BLÍZCÍ
Stanislava Jarolímková

Publikace nabízí setkání se šesti slavnými českými ženami, jejichž 
jména sice znáte a víte, čím zasáhly do historie našeho národa, ale 

autorka o nich v tomto titulu 
nabízí řadu méně známých 
zajímavých informací, které 
se týkají především jejich 
osobního, citového života 
a  partnerů, příbuzných 
i přátel, které měly nejradě-
ji. Ze zcela jiného úhlu se zde 
představí Polyxena z Lobko-
vic, Magdalena Dobromila 
Rettigová, Božena Němco-
vá, Sofie Podlipská, Renáta 
Tyršová a Alice Masaryková, 
odhalí nám své lidské strán-

ky a seznámíme se s lidmi, k nimž měly tyto známé osobnosti 
v životě nejblíže.
cena: 259 Kč
www.knizniklub.cz

  VÝPRAVY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Jiří Peňás

Cestopis, který vás vzdělá i rozesměje. Knižní novinka novináře a pu-
blicisty Jiřího Peňáse je cestopisem, jaký jste nejspíš ještě nečetli: 

i místa zdánlivě obyčejná 
a pro běžné turisty možná 
málo přitažlivá přibližuje 
autor se zápalem,  erudicí 
a vtipem, který byste v tomto 
žánru nečekali. Poutavé čte-
ní s  hrabalovským názvem 
nabízí výjimečně zábavné 
putování po krajině, histo-
rii, architektuře, umění i po 
osobních zálibách a zážitcích 
originálního autora. V knize 
se tak sejdou sušení kapucíni 

v Brně, uvězněná hraběnka Kozlová na saském hradě, plavba po 
rakouském jezeře plném pijavic, výpravy do sudetských Zubrnic, 
vzpomínky na jednu brigádu v Boru u Tachova, loketské elegie, jazyk 
olizující hvězdy v kostele na Zelené hoře, kejklíři a andělé v Lublinu 
v polské Haliči, světelný meč v Syrakusách a další „perličky na dně“. 
cena: 349 Kč
https://eshop.echomedia.cz

  CESTY DO ROCKOVÉHO NEBE
Jedenatřicet portrétů československých 
rockerů
Petr Gratias

Brněnský hudební publicista Petr Gratias připravil po čtyřleté pře-
stávce nový literární projekt nazvaný Cesty do rockového nebe. 
Kolik osobností rockové hudební scény v současnosti i dávnější 

minulosti už opustilo 
tento svět? Člověk se 
rodí, žije a umírá. Tento 
neměnný a spravedli-
vý zákon přírody bude 
platit navěky – s tím 
je třeba se smířit. Nic-
méně odchody těchto 
uměleckých osobností 
byly často nevyzpyta-

telné a nejenom poválečná generace, ale i mladší ročníky opouštěly 
tento svět z nejrůznějších důvodů. Ne každému bylo dáno zemřít 
sešlostí věkem doma v posteli mezi svými blízkými. A protože lidská 
paměť je ošidná a za několik málo let se bohužel za některými jmé-
ny definitivně uzavře prostor pro vzpomínání, považoval Petr Gratias 
za důležité tyto osudy literárně zvěčnit a přiblížit zvídavému čtenáři.
cena: 448 Kč
www.jota.cz
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pražská kultura pražská kultura 
před 67 letypřed 67 lety
ÚNOR 1953

Milí čtenáři, 
v tomto vydání pokračujeme ve výběru kulturních akcí z února 
1953 a sami můžete posoudit jejich náplň, leckdy i jen podle 
názvů. Politické manipulaci se nevyhnula ani tehdejší mládež, 
kterou bylo nutno formovat již od dětství. Na konci rubriky na-
jdete další seznam přejmenovaných ulic a náměstí. Některé názvy 
přežily až dodnes.

Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ, 
ÚNOR 1953

Z PRAŽSKÝCH AKTUALIT
Od 21. ledna 1953 je v Praze stálé Museum Vladimíra Iljiče 
Lenina, zakladatele Komunistické strany (bolševiků) Sovětské-
ho svazu, geniálního učitele a stratéga pracujících celého světa. 
Museum je přístupno denně (kromě pondělí) 9–18 hod., Praha II, 
Hybernská 7 (Lidový dům). Kolektivní návštěvy hlaste nejméně 
10 dní předem. 

CO SE HRÁLO V DIVADLECH

DIVADLO ČSL. ARMÁDY  
/NYNÍ DIVADLO NA VINOHRADECH/
Praha XII, náměstí Míru

01. 02. | Mladá garda
04. 02. | Jan Žižka
10. 02. | Jan Roháč
20. 02. | Den hněvu

PRAŽSKÁ ESTRÁDA /NYNÍ DIVADLO ABC/
Praha II, Vodičkova ul. 28

denně mimo pondělí | Pan Barnum dnes přijímá – V. Blažek 
– hra s herci, artisty a orchestrem

MĚSTSKÉ DIVADLO PRO MLÁDEŽ  
/NYNÍ DIVADLO V DLOUHÉ/
Praha I, Dlouhá tř. 39

1., 8. a 15. 02. | Péťa a vlk; Pohádka o Ivanu a Mášence
22. 02. | Péťa a vlk; Čuk a Gek

DIVADLA PRO MLÁDEŽ
Soudruzi a soudružky ze závodů, vedoucí družin mládeže a ro-
dičovských sdružení! Nezapomínejte na velkou výchovnou cenu 
dobrých her pro mládež. Pořádejte společné návštěvy dětských 
divadel, způsobte dětem radost zakoupením celých představení. 
Dospělí, sami se přesvědčte o poutavých a výchovných dnešních 
hrách pro mládež.

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH 
Sovětská Gruzie | kino Vyšehrad, Trojická ul. 10, Praha II
Lazy sa pohly | kino Sokolovo, Sokolovská 1, Karlín
Haškovy povídky za starého mocnářství | kino Ořechovka, 
č. 250, Praha XVIII
Stalingradská bitva I. a II. | kino Tatra, Táborská 619, Praha XIV
Kubánští kozáci | kino Eden, Branická 8, Praha XV

KONCERTY
13. 02. | Varhanní koncert – Jiří Ropek. Bach, Händel | Dům 
umělců
24. 02. | Slavnostní koncert k únorovým událostem. Ant. 
Dvořák: Slovanské tance, symf. orchestr FOK | Smetanova síň
26. 02. | Milostná dueta a árie, Podvalová – Blachut. Sme-
tana, Dvořák, Puccini, Verdi aj. | Smetanova síň
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Darneyská / Maďarská
Dostálova / V. P. Čkalova
Dunkerská / Raisova
Hřebíkova / Heineho
Challonská / M. J. Lermontova
Charlotty Masarykové / Mickiewiczova
Chesterská / Vietnamská
Kazaňská / Jilemnického
Klecandova / Kovpakova
Kotkova / Götheho
Na Marně / Korejská
Na Piavě / J. M. Sverdlova
náměstí presidenta Dr. E. Beneše / náměstí Říjnové revoluce
Remešská / Glinkova
Setniny Nazdar / N. A. Někrasova
Sibiřská / Štursova
Sommská / Sukova
Targettská / Chittussiho
Terronská / A. A. Ždanova
Tobrucká / Mařákova
Uralské náměstí / Puškinovo náměstí
Vašátkova / kapitána Nálepky
Verdunská / Thälmannova
Wuchterlova / V. V. Kujbyševa

PRAHA 7
dříve / nyní

Malá Šternberkova / Schnirchova (prodloužení)
Schnellova / Keramická

PRAHA 8
dříve / nyní

Klapkova / Vosmikových
Salesiánská / Pod Kynclovkou
Světova / Elsnicovo nám.

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.

PŘEHLED PRAŽSKÝCH VÝSTAV
Česko-ruské hudební styky | Smetanovo museum, Novotného 
lávka, Praha I
Pětiletý plán – výstava o životě v Německé demokratické 
republice | Výstavní dům U hybernů, nám. Republiky, Praha I | 
pro mimopražské návštěvníky 33% sleva na drahách na legiti-
maci Čedoku. Hromadným návštěvám jsou k disposici průvodci. 
U pokladny k dostání brožury a časopisy zdarma.
Za šťastný život mládeže v ČSR | Výstavní síň Vojenského his-
torického musea v Praze na Vítkově | pořádá Čs. svaz mládeže | 
doporučujeme k hromadné návštěvě pražským školám, družinám 
mládeže a rodičovským sdružením

NAVŠTĚVUJME ČASTĚJI SVÁ MUSEA
Podle vzoru sovětských lidí, kteří ve svém volném čase pravidelně 
navštěvují musea, galerie a výstavy, nabýváme i my nový vztah ke 
svým museím. Musea stávají se pro mládež i pro dospělé občany 
živými studovnami ke stále většímu vzdělávání.

NOVÉ POJMENOVÁNÍ ULIC V PRAZE – 
SPĚJÍCÍ K SOCIALISMU

Pro orientaci zveřejňujeme seznam starých a nových ulic. Kro-
mě toho jsou nově pojmenovány také některé ulice, hlavně 
v okrajových obvodech, které dosud byly bez názvu. Tabulky 
přejmenovaných 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 5
dříve/nyní

Clam Martinicova
– část od Prašného mostu k vozovně / Obránců míru (prodlou-
žení)
– část od vozovny na Dlabačov / Myslbekova
Junácká / Olega Koševého
Pod domky I / Pod domky
Pod domky II / Pod Hvězdou
Potockého | Pionýrů
Viléma Výmarského / Valentova

PRAHA 6
dříve/nyní

Ardennská / Albánská
Arraská / Čínská
Bachmačské náměstí / A. V. Suvorova
Bayonnská / Mongolská
Belcrediho / Obránců míru (prodloužení)
Čs. italské domobrany / Bílá
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Vraťte se v čase a užijte si oživlý 
středověk v podzemí Staroměstské 
radnice
V románsko-gotickém sklepení radnice vám 8. února 
od 10:00 do 19:00 řemeslníci předvedou každodenní 
středověké činnosti i specializovaná řemesla. Na 
téměř dvou desítkách stanovišť si budete moci 
na vlastní kůži řadu z nich i vyzkoušet nebo si také 
vyrobit kožený náramek, uplést tkanici nebo vyrazit 
repliku groše Karla IV. Těšit se můžete také na 
podrobné výklady, dobové oděvy a nástroje. 

Prague.eu/remesla



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 ÚNORU 2020

1. 2. / 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 11:00 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 zbývající objekty. Bc. Renáta Kouřilová 
PANENSKÉ BŘEŽANY. Na vycházce si budeme vyprávět o této 
malé obci, kterou ovšem prošly velké dějiny.  Navštívíme také 
zrekonstruovaný horní zámek, kde je od roku 2017 umístěna za-
jímavá expozice Památníku národního útlaku a odboje. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na stanici 
autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí 
ze stanice „Kobylisy“ v ul.Pod Sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč. 
Marie Hátleová

2. 2. / NE

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH. Na vycházce si pro-
hlédneme viniční usedlosti Fišerka a  Špitálka, podíváme se, 

kde si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou 
i kam vedla první trolejbusová linka v Praze. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu 
č. 131 „U Matěje“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice 
metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková 
KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE A JEHO OKOLÍ. Komen-
tovaná prohlídka kostela a jeho nejbližšího okolí. Dozvíme se 
o původu prastaré obce Zderaz a také o jejím začlenění Karlem 
IV. do půdorysu koncipovaného Nového Města pražského. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 u vchodu 
do kostela sv. Václava. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vy-
bírán příspěvek na kostel 20 Kč/na osobu. Alexandra Škrlandová

3. 2. / PO

VLTAVA: POMOCNÍK A CHLEBODÁRCE – PŘEDNÁŠKA. Pokra-
čování cyklu přednášek o Vltavě další samostatnou částí. Vltava 
pomáhala svou energií roztáčet kola mlýnů, pil, brusů, hamrů 
i vodáren, dávala práci pískařům, ledařům, vorařům, byla nezbyt-
ná pro barvíře, koželuhy, jircháře. Byla dobrým sluhou, ale často 
také zlým pánem. Proto bylo zaměstnáno mnoho lidí na stavbách 
přehrad, jezů, propustí, regulace břehů a mostů. Podíváme se na 
obrazovou dokumentaci těchto často už neexistujících profesí. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučuje-
me využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále 
PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). 
Milada Racková 

4. 2. / ÚT

ROMÁNSKOU PRAHOU II. Pokračování lednové vycházky další 
samostatnou částí. Pod dnešní úrovní ulic jsou skrytá bývalá 
přízemí kamenných románských domů, svědků života obyvatel 
ve 12. a 13. století. Většina těchto suterénů je dnes s úspěchem 
komerčně využívána, ale navštěvována spíše turisty než míst-
ními 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 Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková

5. 2. / ST

STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. Komentovaná 
prohlídka unikátní technické památky! Seznamte se v interiérech 
původních prostor s historií, provozem a dobovými technologie-
mi staré čistírny a podzemím pražské kanalizace. Stavbu navrhl 
a vyprojektoval jako součást systematicky v Praze budované no-
vé stokové sítě, sir W. H. Lindley. V rámci prohlídky se projdeme 
také původní (dnes již vyčištěnou) stokou a na závěr nás čeká 
malé překvapení! Výklad bude doplněn obrazovým materiálem 
a dobovým filmem s unikátními záběry provozu čistírny, která 
svou činnost ukončila v roce 1967 a dnes slouží jako významná 

www.kampocesku.cz  pozvánka Prague City Tourism  19



hrnčířském kruhu, výrobu luku či tisk na replice Gutenbergova 
knihařského lisu). Nepůjde jen o ukázky řemesel – na téměř dvou 
desítkách stanovišť si budete moci na vlastní kůži řadu z nich 
i vyzkoušet! Zájemci si budou moci zdarma vyrobit a jako suve-
nýr odnést kožený náramek, uplést tkanici nebo vyrazit repliku 
groše Karla IV. Zároveň každou celou hodinu proběhnou podrobné 
výklady o jednotlivých řemeslech. Jedná se o akční podívanou 
v replikách dobových oděvů s používáním replik dobových nástro-
jů. Akce bude unikátním zážitkem pro dospělé i rodiny s dětmi. 
Délka akce je individuální dle zájmu každého z návštěv-
níků. Program se koná v románsko-gotickém podzemí 
Staroměstské radnice – vstup z mozaikového vestibulu 
v přízemí budovy. Provozní doba: 10:00-19:00 (vstup z mo-
zaikového vestibulu SR). Kapacita: 100 osob každou hodinu. 
Vstupné 150 Kč/90 Kč.

9. 2. / NE

HAVELSKÉ MĚSTO. „Město u kostela sv. Havla“ nebo také „Nové 
město okolo sv. Havla“ jsou jména, která se používala k ozna-
čení části dnešního Starého Města pražského. Toto „město ve 
městě“ bylo založeno před první polovinou 13. století kolem 
farního kostela sv. Havla. Na vycházce si budeme povídat o pří-
činách jeho vzniku, zakladatelích, i o památkách, které se zde 
nacházejí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 před vchodem do kostela sv. Havla. Cena 120/80 Kč (%). 
Marcela Smrčinová
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. 

13. 2. / ČT

ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Navštivte s námi jednu z nejvýznamnějších 
gotických staveb Prahy, založenou ve 30. letech 13. století pře-
myslovskou princeznou Anežkou. Navštívíme obnovenou expozici 
v přízemí kláštera. POZOR! - omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Za-
čátek akce v 16:00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské 
ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

technická památka, společenské centrum a oblíbený cíl českých 
i zahraničních filmařů. Než vyrazíme o sto let zpět, nezapomeňte 
si s sebou pevnou a spolehlivou obuv! POZOR! – omezený počet 
účastníků na 15 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek. Prosíme zájemce, aby si vzali pevnou obuv! Začátek 
akce v 16:00 před vchodem do budovy staré čistírny (Papírenská 
6, Praha 6, 160 00). Jednotná cena 240 Kč. Ing. Šárka Jiroušková 

6. 2. / ČT

NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE PÁNĚ. Komentovaná prohlídka kostela. 
Slovinský architekt Josip Plečnik je v Česku znám především jako 
architekt Pražského hradu. Kromě toho se však na podobě města 
podílel i další výraznou stavbou. Jeho kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se stal neodmyslitelnou domi-
nantou Vinohrad a součástí panoramatu Prahy. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 před vchodem 
do kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč. Mgr. Pavla 
Bartásková, Ph.D.

8. 2. / SO

RUDOLFINUM. V únoru 2020 uplyne 135 let od slavnostního 
otevření této impozantní budovy při vltavském břehu. Dnes 
láká Rudolfinum návštěvníky především k  poslechu vážné 
hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme 
s historií vzniku budovy, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v 
počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předpro-
deje vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním vchodem 
do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dagmar 
Vávrová Čermáková
PRAŽSKÉ OBCHODNÍ DOMY A  JEJICH SLAVNÁ HISTO-
RIE. Centrum metropole je protkáno mnoha zajímavými stavba-
mi obchodních domů. Kdysi představovaly nejen obchodní, ale 
také architektonické unikáty. Během vycházky si připomeneme, 
který obchodní dům byl v Praze vůbec první, jaké zboží bylo 
nejoblíbenější a čím kdysi obchodníci motivovali své zákazníky 
k nákupu. Zjistíme, kde byl Šamota, co se prodávalo v AŘE, jak 
původně vypadala Bílá Labuť a kde byly další nákupní centra. 
Vycházku zahájíme u Bílé labutě a následně se přes náměstí 
Republiky, ulici Na Příkopě i přes Václavské náměstí přesuneme 
na Národní třídu. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 před obchodním domem Bílá labuť (uli-
ce Na Poříčí 23, Nové Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková 
OŽIVLÝ STŘEDOVĚK V  PODZEMÍ STAROMĚSTSKÉ RADNI-
CE. Vraťte se v čase do středověku! Románsko-gotické sklepení 
Staroměstské radnice se spojí s umem lidí, kteří se věnují oživo-
vání řemeslné dovednosti vrcholného středověku. Řemeslníci 
předvedou každodenní středověké činnosti (např. spřádání lnu) 
i  specializovaná řemesla (např. výrobu keramiky na kopacím 

20  pozvánka Prague City Tourism



Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT. Nový Svět je v podstatě křivolaká 
středověká ulička, která kopíruje původní cestu vedoucí podél po-
toka Brusnice k osadě Střešovice. Pohromou pro její obyvatele, byl 
požár v období husitských válek a potom znovu v r. 1541. Stávající 
domy proto nejsou starší než z doby Rudolfa II. a mnohdy se zdá, 
že od jejich výstavby se zde moc ani nezměnilo. Místní obyvatele, 
kterými byli zpočátku chudina a lidé, kteří byli služebně vázaní 
k Hradu, později vystřídali umělci. Nějaký čas zde přebýval i dán-
ský hvězdář Tycho Brahe nebo bratr stavitele Santiniho, kameník 
František Jakub. Během vycházky si připomeneme také příběhy, 
příhody i pověsti, které se k tomuto výjimečnému místu váží. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporu-
čujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce ve 14:00 
na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

16. 2. / NE

MAISELOVA SYNAGOGA A HISTORICKÁ MIKVE. Opakování 
vycházky ze dne 9. 2. 2020. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. 
Začátek akce v 10:00 před vchodem do Maiselovy synagogy (Mai-
selova 10, Praha 1). Jednotná cena 200 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana 
Pavlovská, Ph.D. 
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národ-
ního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Dopo-
ručujeme 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 vcho-
dem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. 
(průvodci PCT) 

14. 2. / PÁ

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historických sálů Stra-
hovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů 
Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před 
Strahovskou knihovnou na Strahovském nádvoří. Jednotná cena 
240 Kč. Milada Racková

15. 2. / SO

 ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu! 
NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM PROSTORU STARÉHO 
MĚSTA A JOSEFOVA. Procházka nás povede historickým cent-
rem, které zažilo výraznou proměnu na přelomu 19. a 20. století. 
V Pařížské ulici a přilehlých ulicích vznikaly „středověké hrady“ 
i domy vskutku moderní, s racionálně řešenými fasádami, velkými 
okny a jemnou geometrickou dekorací průčelí. Při procházce si 
připomeneme historizující díla R. Klenky z Vlastimilu i moderni-
stické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, J. Plečnikem, 
B. Hübschmannem a J. Kotěrou.   POZOR! - omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 na Mariánském náměstí před 
budovou Nové radnice (Magistrát HMP). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová 
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných 
prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde 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. Za-
čátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 
11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová 
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a Beránka. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 na stanici autobusu č. 131 „Dyrinka“ (ve směru na Hrad-
čanskou), (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčan-
ská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 
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. Marcela Smrčinová 
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. Komentovaná 
prohlídka unikátní technické památky! Seznamte se v interiérech 
původních prostor s historií, provozem a dobovými technologie-
mi staré čistírny a podzemím pražské kanalizace. Stavbu navrhl 
a vyprojektoval jako součást systematicky v Praze budované no-
vé stokové sítě, sir W. H. Lindley. V rámci prohlídky se projdeme 
také původní (dnes již vyčištěnou) stokou a na závěr nás čeká 
malé překvapení! Výklad bude doplněn obrazovým materiálem 
a dobovým filmem s unikátními záběry provozu čistírny, která 
svou činnost ukončila v roce 1967 a dnes slouží jako významná 
technická památka, společenské centrum a oblíbený cíl českých 
i zahraničních filmařů. Než vyrazíme o sto let zpět, nezapomeňte 
si s sebou pevnou a spolehlivou obuv! POZOR! – omezený počet 
účastníků na 15 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek. Prosíme zájemce, aby si vzali pevnou obuv! Začátek 
akce ve 14:30 před vchodem do budovy staré čistírny (Papírenská 
6, Praha 6, 160 00). Jednotná cena 240 Kč. Ing. Šárka Jiroušková

23. 2. / NE

NEBYL TO JEN LISTOPAD (9-12 let). Akce pro děti. Více infor-
mací naleznete na konci programu! 
NEBYL TO JEN LISTOPAD (13-19 let). Akce pro děti. Více infor-
mací naleznete na konci programu! 
BETLÉMSKÁ KAPLE. Pojďte s námi na prohlídku budovy, ve 
které byly položeny základy českého reformního hnutí. Dozvíte 
se, kdo kapli na konci 14. století založil a proč právě zde. Povídat 
si budeme o spletité historii této obnovené památky a zároveň 
si prohlédneme její dnešní interiéry. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před vstupem do objektu na Bet-
lémském náměstí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
vstupné do objektu 60/30 Kč. Marie Hátleová 
DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM II. Na 
vycházce poznáme nejen významná domovní znamení na Starém 
Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé historické sou-
vislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší cestě mineme. 
Dozvíme se, kde sídlila nejstarší pražská kavárna nebo kam se 
chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům E. E. Kische 
a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž bohatou historii nene-
cháme bez povšimnutí. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, 
Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

Z PERŠTÝNA NA BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ. Na vycházce si budeme 
povídat o tom, kde byl Odborový dům a jaké funkce plnil, kdo byl 
JUDr. Podlipný a proč bychom si ho měli pamatovat nebo kde 
bývaly Benátky a kde Jeruzalém. Ukážeme si, kudy vedly středo-
věké hradby, co to byl Konvikt, proč je Bartoloměj svatý, kde byla 
první vegetariánská jídelna v Praze nebo kdo byli panímáma od 
Halánků a pan Fingerhut. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 před domem v ulici Na Perštýně 6. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

17. 2. / PO

CIZINCI V PRAZE II. ČÁST – PŘEDNÁŠKA. Pokračování lednové 
přednášky další samostatnou částí. Praha po staletí vzbuzovala 
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 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Za-
čátek akce v 16:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková 

18. 2. / ÚT

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: Z HYBERNSKÉ DO KLI-
MENTSKÉ. Během vycházky půjdeme tentokrát objevovat zákoutí 
z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále na Těšnov. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodej vycházek. Začátek akce v 15:30 v Hybernské 
ulici č. 7 před Lidovým domem. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská 

19. 2. / ST

ROMÁNSKOU PRAHOU II. Opakování vycházky ze dne 4. 2. 2020. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před 
domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 
120/80 Kč. Milada Racková

20. 2. / ČT

PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JA-
NA PALACHA (nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 
2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském 
nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou 
historii si na vycházce připomeneme. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 před hlavním vchodem do budo-
vy Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, Praha 1). Cena 120/80 Kč 
(%). Pavla Lešovská

22. 2. / SO

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II. Tentokrát se podívá-
me, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme 
si vily od předních architektů - Oldřicha Starého, Evžena Linhar-
ta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se u usedlostí Perníkářka 
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počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici tram. č. 9, 
22 „Újezd“ ve směru od Národního divadla. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová
STARÉ STRAŠNICE II. Pokračování listopadové vycházky další 
samostatnou částí. Původně nevelké zemědělské Strašnice zazna-
menaly na počátku 20. století velký stavební rozvoj. Stalo se tak 
díky zlepšující se dopravní dostupnosti s Prahou a vzrůstajícímu 
zájmu středních vrstev o bydlení v této lokalitě. Nárůst počtu 
obyvatel byl značný a tím vyvstala i nutnost výstavby Nové školy, 
dnes známá pod názvem Stará. Rozvíjel se zde i život kulturní, 
sportovní a společenský, jehož dokladem jsou dosud dochované 
stavby. Po rozpadu Rakouska - Uherska, kdy platil absolutní zákaz 
pohřbívání žehem, bylo ve Strašnicích vybudováno nové krema-
torium, které je už více jak 80 let důstojným místem posledního 
rozloučení. Na vycházce si také ukážeme nově zrekonstruovaný 
původně Evangelický německý hřbitov nebo strašnický zámeček 
„Miramare“. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 na zastávce tram. č 7, 26 „Strašnická“ ve směru jízdy 
na Vinohrady a na Nové Strašnice. Cena 120/80 Kč (%). Marie 
Hátleová
ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO V.  Při 
objevování nevšedních míst Karlova Nového Města pražského 
si tentokrát připomeneme, proč máme v Praze Lazarskou ulici, 
jaká překvapení skrývají ulice v blízkosti Karlova náměstí a jak 
vlastně kdysi vypadal Dobytčí trh. Mimo jiné si uvědomíme, 
které osobnosti jsou s těmito místy spojeny. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem 
Diamant na nároží Lazarské a Spálené ulice.  Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme 
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějina-
mi a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé 
reprezentační sály radnice i  její románsko-gotické podzemí. 
Komentovanou 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. Bc. Antonín Baloun

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V ÚNORU 2020

15. 2. / SO

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi 
přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze 
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 

24. 2. / PO

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

26. 2. / ST

VELKÁ PRAHA A JEJÍ VELKÉ OSOBNOSTI – PŘEDNÁŠKA. Přes-
ně před sto lety, v roce 1920, došlo k zásadnímu zvětšení Prahy, 
z níž se stala metropole nového československého státu. Jak se 
vlastně Praha vyvíjela v průběhu staletí a které osobnosti ovlivnily 
její podobu po roce 1920? POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v pří-
zemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková 

27. 2. / ČT

KOSTEL SV. PROKOPA. Na vycházce si prohlédneme jednu z do-
minant pražského Žižkova, římskokatolický kostel sv. Prokopa, 
který vznikl v místech původní kaple sv. Jana Nepomuckého při 
zdejší viniční usedlosti. Jeho základní kámen byl položen roku 
1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa 
I., aby zde mohl být o pět let později vysvěcen novogotický sva-
tostánek. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí (nejbližší 
zastávka tram. č. 5, 9, 15, 26 „Lipanská“). Cena 120/80 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

29. 2. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
DRUHÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci pro-
gramu!
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
TŘETÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu! 
NOVORENESANCE NA JANÁČKOVĚ NÁBŘEŽÍ – DŮSTOJNÝ 
PROTĚJŠEK NÁRODNÍHO DIVADLA. Výrazné novorenesanční 
i secesní činžovní domy na smíchovském nábřeží jsou dílem 
řady významných českých architektů - Josefa Schulze, spjatého 
s dostavbou Národního divadla, Jana Zeyera, aj. a na jejich vý-
zdobě se podílel i J. V. Myslbek. Žili zde J. Zítek, J. Mařák i bratři 
Medkové. Při vycházce se projdeme po nábřeží a nahlédneme za 
zajímavými stavbami i do přilehlých ulic. POZOR! – omezený 
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osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 
70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

23. 2. / NE

NEBYL TO JEN LISTOPAD (13-19 let). Každý zná události z listo-
padu 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 představí reprezen-
tační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. 
Určeno pro mládež ve věku 13-19 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. Jednotná cena 
70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

29. 2. / 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 

do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit 
zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou 
odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově 
opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti 
let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je 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

16. 2. / 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 slav-
nostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

23. 2. / NE

NEBYL TO JEN LISTOPAD (9-12 let). Každý zná události z listo-
padu 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 představí reprezen-
tační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. 
Určeno pro mládež ve věku 9-12 let (v doprovodu dospělé 
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Předprodej na měsíc ÚNOR 2020 bude zahájen v pondělí 27. 
ledna 2020 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních cen-
trech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc BŘEZEN 2020 
bude zahájen  25. února 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

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

  denně 9:00 - 19:00

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

  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

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

OŽIVLÝ STŘEDOVĚK V PODZEMÍ 
STAROMĚSTSKÉ RADNICE

Mimořádná akce v největším pražském podzemí! Dvě desítky 
stanovišť, klasické i specializované řemeslné činnosti a talent 
lidí, kteří se věnují oživování středověkých řemeslných doved-
ností. Vyzkoušejte si na vlastní kůži původní středověké po-
stupy a odneste si domů vlastní suvenýr! Takový bude 8. únor 
2020 v podzemí Staroměstské radnice. Detaily programu na 
prague.eu/remesla.

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.

29. 2. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
TŘETÍ. Třetí zastavení dětského cyklu nás přenese do období 
středověku, do dob největší slávy Království českého, i dob méně 
slavných. Budeme si vyprávět příběh, který se v naší historii 
táhne jak zlatá nit, příběh 14. a 15. století. A to vše na pozadí 
mistrovských děl malíře z největších – Václava Brožíka. A protože 
každý jeho obraz schovává hříčku či vtip, pozvali jsme samotného 
mistra, aby nás zasvětil do těchto jinotajů. Přijďte si pro velký 
příběh českých dějin, pro třetí součást modelu radnice a pro 
třetí list deskové hry. A pro spoustu zábavy! 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 in-
focentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila 
Mandziuková, DiS.
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
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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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