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Kam s dětmi, aby se v Praze
nenudily?
Praha nabízí desítky zajímavých
míst a akcí, které jsou dětem buď
přímo určené, nebo si je užije celá
rodina. A rozhodně si nezapomeňte stáhnout nebo objednat
naši dětskou mapu a brožuru!
Prague.eu/deti

Milí čtenáři,

letošní letní kulturní sezona bude
sice o něco málo ochuzena, ale i přes
velkou nepřízeň osudu se mnohé obvyklé akce uskuteční. Mezi jinými to budou Letní slavnosti
staré hudby nebo divadelní festivaly Letní shakespearovské slavnosti, Metropolitní léto hereckých osobností
či Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Umění se přeneslo
do veřejného prostoru a potkávat se s ním můžete po
celé prázdniny. V červenci proběhne Festival pouličního
divadla Za dveřmi a až do konce září se koná již čtvrtý
ročník Festivalu m3, který kombinuje současné umění
s prostředím pražských ulic.
V červnu bylo zahájeno několik zajímavých uměleckých
výstav, mj. retrospektivní výstava jednoho z nejvýznamnějších současných světových fotografů Antonína
Kratochvíla. Průřez jeho tvorbou pod názvem Fotoeseje
bude k vidění v Domě U Kamenného zvonu až do 18. října
t. r. Další inspirativní expozici najdete od 21. července
ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí.
Vystavena budou díla inspirovaná renesanční osobností
Leonarda da Vinci od našich i zahraničních umělců.
Tváře Vyšehradu – tak se jmenují nové prohlídkové okruhy národní památkou, kterou díky nim můžete poznat
z mnoha úhlů pohledu a navštívit běžně nepřístupné
prostory objektu. Podrobný program najdete v rubrice
Památky nebo Volnočasové aktivity.
Přeji všem našim čtenářům příjemné léto a klidnou dovolenou.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 KNÍŽECÍ SMLOUVA (905 let)
Kladrubský klášter benediktinů díky klášternímu kostelu
dominuje okolní krajině dodnes. Založen byl knížetem
Vladislavem I., pobořen husity, zcela obnoven v 18. století
a zrušen za josefinských reforem.
Západní oblasti knížecích Čech počátkem 12. stol. byly kolonizací
téměř netknuté. Situaci změnil až kníže Vladislav I., který založením
kladrubského kláštera dostal oblast
pod přímý přemyslovský politický vliv.
Tomu předcházela
schůzka na řece Nise,
kde Boleslav III. Křivoústý, Vladislav I., Ota
a Soběslav uzavřeli
přátelskou smlouvu
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
a na její paměť prý
sv. Wolfganga a sv. Benedikta
Vladislav roku 1115
založil klášter v Kladrubech, ke cti Panny Marie a sv. Benedikta. Dle
zakládací listiny jej osídlil řád benediktýnů kláštera ve Zwiefaltenu.
Dnešní optikou viděno, už tenkrát účel dobře světil prostředky.
Josef Grof
 BOHULIBÁ MYŠLENKA (790 let)
Cisterciácké opatství Porta coeli (Brána nebes) v Předklášteří
u Tišnova je jediným ženským fungujícím klášterem tohoto
řádu u nás. Areál s kostelem je památkově chráněn jako
národní kulturní památka.
V červenci roku 1230 se rozhodla královna Konstancie Uherská
s manželem Přemyslem Otakarem I. založit ženský cisterciácký
klášter Porta Coeli v Předklášteří. Myšlenku manželů
uskutečnila až Konstancie
po smrti manžela za podpory svých synů krále Václav I.
a moravského markraběte
Přemysla. Stavba započala
roku 1232, kdy také přišlo
prvních 12 sester. Podepsaná
listina s pečetí královny Konstancie nese datum 6. 2. 1233
Kapitulní síň
a zakládací listina markraběte
Přemysla 31. 10. 1234. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla posvěcena roku 1239. Konstancie zemřela 6. 12. 1240 a byla pohřbena
v bazilice, ale její hrob se dosud nenašel.
Alois Rula

4  kalendárium

 PRAGMATICKÁ SANKCE (255 let)
Známá je ta z roku 1713 v souvislosti s nástupem Marie Terezie po Karlu VI. Méně známá je však ta z roku 1765.
Shodou okolností zde
vystupuje také Marie
Terezie, která 15. července 1765 rozhodla
o restrikci hrdelních
soudů v Čechách.
Mnoha městům odňala hrdelní právo,
a tak učinila významný
krok ve vývoji soudnictví. Nově stanovila jejich počet mimo Prahu
a Cheb na 24 tak, že ve
větších krajích budou
po dvou a v menších po jednom. Nařízení dále stanovilo, že u každého soudu musí být přítomen zkušený právník, aby se zamezilo
zneužití. Nařízení nabylo platnosti 1. ledna 1766.
-liban- ARCHITEKT VLADIMÍR FISCHER (150 let)
Zanechat za sebou rozsáhlé a funkční dílo je sen snad každého architekta. Vladimír Fischer ke své stopě v historii ještě
přidal pedagogickou činnost.
Narodil se 4. července
1870 ve Fryštáku a podědil „stavařské“ geny
po svém otci Antonínovi. Vladimír po studiích
na ČVUT v Praze praktikoval ve Vídni a od
roku 1901 působil na
Státní technické službě
v Brně. Později se stal
vrchním stavebním
radou a přednostou
oddělení pro pozemní
stavby. Na Vysoké škole
technické v Brně předával svoje zkušenosti jako
pedagog, působil také ve funkci děkana a rektora. Mezi jeho díla
patří např. Nová radnice v Ostravě. Byl členem umělecké komise
Ministerstva školství a národní osvěty, Spolku českých inženýrů
a architektů SIA a Sdružení moravských výtvarníků v Hodoníně.
Zemřel 28. 10. v Brně.
-babok-

foto © Wikimedia Commons
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 HAVELSKÉ MĚSTO (755 let)
Nejstarší dochovaná zmínka o novém sídlišti na jihovýchodní
straně tehdejší Prahy pochází z roku 1265. Havelské Město
bylo však založeno mnohem dříve, patrně někdy ve 30.–40.
letech 13. století. Své jméno získalo od románského farního
kostela sv. Havla.
Město u kostela sv. Havla nebo Nové Město okolo sv. Havla založil
mincmistr Eberhard z pověření krále Václava I. Vzniklo tak v podstatě město ve městě, uvnitř opevnění Starého Města pražského,

1. 7. 1415 (605 let)

„Poslední chirograf Mistra Jana Husa datován 1. července.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam
z Veleslavína, str. 600) Hus napsal svůj poslední list
z Kostnice s názvem Poslední osvědčení dané sboru. Hus
dal v odpověď, že odvolati nemůže, aniž chce.
1. 7. 1960 (60 let)

Praha překročila hranici milionu obyvatel, a stala se tak
velkoměstem. Došlo k připojení obce Ruzyně a částí
obcí Ďáblice, Háje, Kunratice a Petrovice. Ke stejnému dni
došlo i k rozšíření Brna připojením obcí Bystrc, Holásky,
Kníničky, Mokrá Hora a části Moravan.
2. 7. 1940 (80 let)

Český country muzikant, klavírista a skladatel Jiří Brabec
se narodil 2. 7. 1940 v Praze († 17. 11. 2003). V roce 1966
založil skupinu Country Beat Jiřího Brabce, s nímž získal na
2 roky angažmá v Divadle Semafor. Byl prvním československým řádným členem Country Music Association.
3. 7. 1940 (80 let)

foto © Wikimedia Commons

Havelská ulice s trhy a kostelem sv. Havla v pozadí v 19. století. Malba Vojtěch
Bartoněk: Rekruti, 1888

které mělo svůj vlastní správní a právní řád. Většina obyvatel
pocházela z jihoněmeckých měst, zejména z Řezna. Jádrem nové
čtvrti bylo rozsáhlé tržiště, které konkurovalo starému tržišti na
dnešním Staroměstském
náměstí. Domy z opuky
vyrostly na pravidelném
půdorysu, náměstí bylo
vydlážděno a samotné tržiště mělo rozlohu přes tři
hektary, délku 560 metrů.
Město se rozkládalo mezi
Petrskou čtvrtí a Újezdem
sv. Martina, přibližně
v místě současných ulic
a náměstí – Rytířská,
Uhelný trh, Havelská,
V Kotcích a Ovocný trh. Ve
14. století se rozšířilo další
Kostel svatého Havla na Starém Městě
zástavbou do dnešních ulic
Melantrichova a Železná.
Palác královského mincmistra Jana Rotleva u Ovocného trhu se
stal základem pro výstavbu univerzitní budovy Karolina. V 17.
a 18. století se rozvinula další kamenná zástavba a byly zrušeny
hřbitovy u kostela sv. Havla a kostela sv. Martina ve zdi. Novými
stavbami byly zejména barokní klášter obutých karmelitánů
v Rytířské ulici a Nosticovo divadlo (dnes Stavovské).
-alba-

Ve Zlíně začal 1. filmový festival Filmové žně s přehlídkou
filmových novinek uplynulého roku. Festival navštívily
tisíce lidí a celá tehdejší filmová smetánka, režiséři a populární herci. Hlavní program hostilo zlínské Velké kino
s tehdy největším kinosálem ve střední Evropě.
3. 7. 1950 (70 let)

Český student Jan Zajíc se narodil 3. 7. 1950 ve Vítkově ve
Slezsku († 25. 2. 1969). Spáchal sebevraždu po vzoru Jana
Palacha. Upálil se na Václavském náměstí v den 21. výročí
komunistického puče v únoru 1948. Studoval na Střední
průmyslové škole železniční v Šumperku.

1860

(160 let)
Alfons Mucha
* 24. 7. 1860
† 14. 7. 1939
český secesní malíř,
autor Slovanské
epopeje

1880

1915

(105 let)
(140 let)
Josef Šebánek
Jan Kubelík
* 22. 7. 1915
* 5. 7. 1880
† 13. 3. 1977
† 5. 12. 1940
český herec, ztvárnil
český houslista
a hudební skladatel roli dědy Homolky
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 MAGICKÁ VĚŽ (640 let)

 BITVA NA VÍTKOVĚ HOŘE (600 let)

Staroměstská mostecká věž, jedna z nejkrásnějších a největších gotických věží a bran Evropy, byla dokončena roku 1380.
Zamýšlena byla jako triumfální oblouk císaře Karla IV. a symbol sepětí královské a duchovní vlády s vesmírným řádem.

Střetnutí bylo jedním z bojů o úplné obležení Prahy kruciátou
Zikmunda Lucemburského. Co čert nechtěl, právě tento střet byl
poslední kapkou, která přiměla Zikmunda výpravu rozpustit.

Gotická věž byla postavena současně s další ikonou středověké Prahy, Karlovým mostem. Autorem sochařské a kamenické
výzdoby je architekt a stavitel Petr Parléř a jeho huť. Otcem
myšlenky a tvůrcem ikonografie či heraldiky byl
sám Karel IV. Stavba má
tvar třípatrového hranolu
s cimbuřím a stanovou
střechou pokrytou břidlicí (původně zlatým
plechem). Na ochoz věže
vede 138 schodů a její výška je 47 metrů nad úrovní
mostu a o deset metrů
více nad hladinou Vltavy.
Po obvodu najdeme ve
výzdobě mnoho symbolických artefaktů, plastik
Staroměstská mostecká věž
a soch, mj. několik desítek
krabů, zobrazení ledňáčka
či pískovcové podobizny Karla IV., Václava IV., sv. Víta, Vojtěcha,
krále Zikmunda a symbolu lva. Na konci třicetileté války a během
roku 1848 utrpěla věž značné škody, proto musela v 19. století

Zikmund si „vymodlil“ na papeži Martinu V. první křížovou výpravu proti husitům (bula Omnium plasmatoris domini), vydanou ve
Florencii 1. 3. 1420 a slavnostně vyhlášenou ve Vratislavi 17. 3. na
říšském sjezdu. Koncem dubna se vojska kruciáty formovaná ve
slezské Svídnici vydala do Českého království a 3. 5. se jim vzdal
Hradec Králové. Poté odtáhli
k Hoře Kutné, kde se formovali
před tažením na Prahu. Mezi
tím husité v Praze přišli o Vyšehrad a zradou purkrabího Čeňka
z Vartemberka 7. 5. i o Pražský
hrad. Po neúspěšném jednání
se Zikmundem zasedání velkých
obcí pražských rozhodlo bránit
se křižákům se zbraní v ruce. Na
pomoc dorazili Táborité (20. 5.)
Jan Žižka z Trocnova
a husité z Žatecka, Lounska
a Slánska (23. 5.). První houfce
kruciáty v čele se Zikmundem dorazily 30. 6., poslední 10. 7. a na
levém břehu Vltavy vznikly tři velké tábory. Stavba dvou opevněných
srubů Žižkou na vrchu Vítkově měla ochránit zásobovací cesty a zamezit obklíčení Prahy ze všech stran. Pražané v obleženém městě
vyhlásili Čtyři artikuly pražské 8. 7., které obsahovaly: I. svobodné

Podoba okolí Karlova mostu v roce 1840, malba František Xaver Sandmann

projít velkou rekonstrukcí pod vedením architekta Josefa Mockera. Na vrcholu schodiště je umístěna jedna z nejzáhadnějších
gotických soch v Praze, nazývaná „Klíčník“ či „Věžník“. V letech
1621–1631 byly na ochozu vystaveny pro výstrahu hlavy popravených účastníků protihabsburského povstání. Věž prý chrání tzv.
„magická past“ v podobě nápisu, tzv. palindromu, který měl za
úkol odvracet démony a zlé síly, které by chtěly stavbu poškodit.
Alice Braborcová
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kázání slova božího; II. podávání svátosti oltářní pod obojí způsobou;
III. odnětí majetku církvi a navrácení kněžstva původnímu apoštolskému životu; IV. žádost, aby „všichni hříchové smrtelní a zvláště
zjevní a jiní neřádové zákonu božímu odporní řádem“ byli trestáni.
Bitva na hřebenu vrchu Vítkova se odehrála 14. července 1420. Posádka srubů v průběhu střetu posílená o 50 střelců a oddíl cepníků
odrazila útoky rakouských a míšeňských křižáků. Zklamaný Zikmund
se dal alespoň 28. 7. 1420 od arcibiskupa Konráda z Vechty spěšně
korunovat českým králem a 30. 7. 1420 chvatně opustil Prahu.
-lgs-

foto © Wikimedia Commons; Adolf Liebscher

Bitva na Vítkově vrchu

Vyučil se zednickému řemeslu a roku 1677 se přestěhoval do
Čech, kde pracoval jako polír u stavitele A. Leuthnera. V roce 1685
se oženil a usadil natrvalo v Praze. Získal povolení provozovat
stavitelskou činnost
a ve svém díle navázal
na generaci italských
mistrů působících v Čechách. Postupně se začal prosazovat a získávat
zakázky, např. na stavbě
zámku v Ostrově u Karlových Varů. Pracoval pro
šlechtu i církev, působil
jako pevnostní stavitel
v Praze i Chebu. Realizoval řadu staveb v západních Čechách pro tepelské
premonstráty. V Praze je
Busta Kryštofa Dientzenhofera, Mnichov
mu připisováno několik
budov, mezi které patří
kostel sv. Mikuláše na Malé Straně nebo kostel sv. Markéty v Břevnovském klášteře, dále barokní areál Na Skalce v Mníšku pod Brdy.
Spolehlivě je však doložen jako stavitel, architektonická činnost

Výroční den upálení M. Jana Husa se stal státním svátkem
a účast prezidenta i vlády na Husových oslavách vedla
ke konfliktu ČSR s Vatikánem. Papežský nuncius
F. Marmaggi opustil na protest Prahu. Konflikt byl ukončen
uzavřením tzv. modu vivendi 17. prosince 1927.
10. 7. 1885 (135 let)

Český grafik, ilustrátor, tiskař, typograf, tvůrce písma, odborný publicista a bibliofilský specialista Method Kaláb
se narodil 10. 7. 1885 ve Veselíčku u Žďáru nad Sázavou
(† 17. 11. 1963). Byl průkopníkem nových směrů české
typografie a autorem řady typů klasicizujících písem.
18. 7. 1410 (610 let)

„Zbyněk Zajíc z Hazmburka, arcibiskup pražský, odjev ...
z Prahy na hrad svůj Roudnici, dal odtud vyhlásiti klatbu
na M. Jana Husa i na ty, kdož spolu s ním podepsali apelací,
již byl se svými přáteli podal papeži.“ (Kalendář historický
národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 649)
21. 7. 1400 (620 let)

„Král Václav dal městu pražskému privilegium, v němž ...
přikazuje všechněm kupcům i formanům, kteříž těžká pití,
vlašská vína, ... vozí, by žádnou jinou cestou aneb silnicí,
... než skrze Prahu, nejezdili, nevozili.“ (Kalendář historický
národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 655)
22. 7. 1900 (120 let)

Historik, básník, esejista, literární kritik a překladatel
Zdeněk Kalista se narodil 22. 7. 1900 v Benátkách nad
Jizerou († 17. 6. 1982). Byl žákem Josefa Pekaře. Zasloužil
se o znovuobnovený zájem o české baroko. Převážně překládal z francouzštiny (Apollinaire či Romains).

foto © Wikimedia Commons

Bazilika svaté Markéty v Břevnovském klášteře v Praze

není u mnoha staveb prokázána. Prováděl též přestavby, např.
Písecké brány pražského opevnění na Brusce nebo domu U Zlaté
lilie na Malém náměstí v Praze. Byl otcem pěti dětí, nejznámějším je syn Kilián Ignác, který se stal významným architektem
a pokračovatelem rodinné tradice. Kryštof Dientzenhofer skonal
20. 6. 1722 v Praze a je pohřben na Malostranském hřbitově.
-aba-

1920

(100 let)
Dana Medřická
* 11. 7. 1920
† 21. 1. 1983
česká divadelní,
televizní a filmová
herečka

1930

(90 let)
Ota Pavel
* 2. 7. 1930
† 31. 3. 1973
český prozaik
a novinář

1990

(30 let)
Václav Havel
5. 7. 1990
v tajných volbách byl
zvolen prezidentem
ČSFR
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text: Pavel Edvard Vančura (redakce@kampoceku.cz)

Český stavitel a architekt německého původu Kryštof
Dientzenhofer byl ve své době jedním z nejvyhledávanějších barokních umělců. Přišel na svět 7. července 1655
v Bavorsku do bohatě rozvětvené rodiny budoucích stavitelů a architektů.

6. 7. 1925 (95 let)

foto © Wikimedia Commons: George R. Lawrence (Alfons Mucha), Ondřej
Sláma (Václav Havel), Archiv Národního divadla, Jaromír Svoboda, (Dana
Medřická)

 POTOMEK SLAVNÉHO RODU (365 let)

 MALÍŘ HISTORIE (205 let)

 AUTOR SVĚTLONOŠE (170 let)

Portrétista, restaurátor a malíř historických témat Karel
Javůrek se narodil 30. července 1815 v Praze. Jeho cesta
k paletě a štětci nebyla vůbec jednoduchá, protože brzy
osiřel a chyběly mu finance na studia.

Jednou z nejvýznamnějších osobností, která se podílela na
výzdobě exteriéru a interiéru Národního muzea v Praze, je
Antonín Popp, který se stal jedním z nejproduktivnějších
novodobých českých sochařů. Jeho patrně nejznámější dílo je
sousoší Světlonoše na budově České národní banky v Praze.

Karel Javůrek byl jedním z nejmladších dětí pražského výrobce
pentlí Františka Javůrka. Po smrti otce se musel nadaný Karel
vyučit kožešníkem a jako tovaryš roku 1835 odešel ke své sestře
do Vídně. Ve volných chvílích navštěvoval Vídeňskou císařskou

Antonín Popp se narodil 30. července 1850 v Praze jako syn sochaře Arnošta Poppa. Roku 1866 absolvoval c. k. vyšší reálku
v Praze, dále se vzdělával u svého otce. Navštěvoval průmyslovou

Karel Javůrek na portrétu Jana Vilímka z roku 1885

galerii a kopíroval vystavené obrazy. Tam si ho povšiml ředitel
obrazárny J. P. Krafft a doporučil ho v roce 1836 na akademii, kde
se nadějného žáka ujal Josef Danhauser. Po roce se ale Javůrek
vrátil do Prahy, kde pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných
umění. V roce 1844 byl přijat do ateliéru Christiana Rubena, který
se stal jeho velkým vzorem. V roce 1855 odjel společně s Jaroslavem Čermákem na roční stáž do dílny Thomase Coutura v Paříži.
V následujících desetiletích žil v Praze a až do pozdního věku tvořil
historické malby. Svá díla každoročně prezentoval v Rudolfinu
na výstavě Krasoumné jednoty. Javůrek patřil k velmi plodným
malířům, ve svých dílech zachytil téměř všechna období českých
dějin. Romantický styl jeho obrazů se velmi dobře prodával a jeho
díla byla často reprodukována v časopisech Světozor a Zlatá Praha.
Malíř Karel Javůrek zemřel 23. 3. 1909 v Praze a obřadu v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí se zúčastnilo mnoho
umělců. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.
František Jehlička
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školu Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách a pražskou
Akademii. Od roku 1892 působil jako učitel modelování na České
polytechnice v Praze a o čtyři roky později se zde stal docentem.
Jeho činnost sochaře začíná v roce 1871 provedením ornamentální výzdoby novorenesanční smíchovské radnice podle návrhů
architekta Josefa Schulze, s nímž spolupracoval na dekorativní
a figurální výzdobě budovy Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze. Nejvýznamnější práce Antonína Poppa jsou umístěny
v Národním muzeu. Jedná se o tři desítky portrétních medailonů
českých králů, busty mecenášů muzea, sochy Františka Palackého
a Jana Amose Komenského v Pantheonu nebo dvě alegorické
postavy v nikách pravé boční fasády (Historie a Archeologie). Své
nejznámější dílo sousoší Světlonoš se lvem vytvořil Popp v roce
1898. Plastika představuje symbol pokroku a liberalizace obchodu. Tvoří ji postava kráčejícího génia v rozevlátém rouše, který
drží ve zdvižené ruce hořící pochodeň. Po boku génia stojí lev,
který svojí pravou přední tlapou drží kouli. Popp je také autorem
řady bust, soch a mnoha náhrobků na Vyšehradě či Olšanských
hřbitovech. Antonín Popp zemřel v Praze 10. června 1915 a byl
pohřben na Vinohradském hřbitově.
Drahomíra Samková

foto © Wikimedia Commons

Sousoší Světlonoše na budově ČNB

 BOHÉMEM AŽ DO KONCE (135 let)

 NEZAPOMENUTELNÝ SAMOUK (95 let)

Emil Artur Longen byl nejen výraznou osobností pražských
kabaretů, ale také hercem, autorem, režisérem a malířem.
Bouřlivým bohémským způsobem života žil až do své předčasné smrti v padesáti letech.

Český výtvarník, animátor a režisér animovaného filmu Zdeněk Smetana se narodil 26. července 1925 v Praze, v úřednické rodině. Po válce začal studovat výtvarnou výchovu
na pedagogické fakultě, ale po prvním roce ho Jiří Trnka
přijal do studia Bratří v triku. Animovaný film ho pohltil
na celý život.

E. A. Longen, vlastním jménem Emil Artur Pittermann, se narodil
29. července 1885 v Pardubicích jako nejstarší ze čtyř synů do
rodiny úspěšného notáře. Vystudoval gymnázium, ale Akademii
výtvarných umění už nedokončil. V Praze se sblížil s bohémou

Výtvarně samouk, který maloval od dětství a získal praxi v rytecké dílně, začínal ve studiu jako každý, kolorováním a fázováním.
Časem se však stal skvělým animátorem a režisérem. Počátkem
60. let je šíře jeho záběru animátor, výtvarník, scenárista, reži-

foto © Wikimedia Commons

Emil Artur Longen na fotografii z roku 1912

a stal se jejím typickým představitelem. V roce 1910 Longena angažoval Karel Hašler do nového kabaretu Lucerna, kde vystupoval
především s vlastními scénkami. V pozdějších letech se podílel
na vytvoření malířské skupiny Osma, provedl první dramatizaci
Osudů dobrého vojáka Švejka s Karlem Nollem v hlavní roli a byl
dramaturgem Divadla E. F. Buriana. O Vlastovi Burianovi napsal
román Král komiků a psal pro něho hry jako C. a k. polní maršálek,
Anton Špelec, ostrostřelec a mnoho dalších. Také jako první nazval Buriana králem komiků. Z Longena se stala přední osobnost
pražských kabaretů, působil v Červené sedmě, Lucerně a Rokoku.
V roce 1920 založil v Praze kabaret Bum, pro který angažoval řadu
známých herců (V. Burian, F. Futurista). Oženil se s herečkou Xenou
Markovou-Longenovou, která však v roce 1928 spáchala sebevraždu. Longen byl nejen nadaný umělec, ale také velký bohém, který
neustále flámoval a holdoval alkoholu. E. A. Longen zemřel 24. 4.
1936 v benešovské nemocnici na perforaci žaludečního vředu
a pohřben byl na pražském Vinohradském hřbitově.
Marcela Kohoutová

sér. Od roku 1968 se zařadil mezi autory nezapomenutelných
televizních večerníčků. Namátkou z jeho tvorby připomínám
Pohádky z mechu a kapradí (1970), Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky (1974), Jak vytrhnout velrybě
stoličku (1983), Jak
Rákosníček chytal
hejly (1987), Štaflík
a Špagetka staví
dům (1991), Malá
čarodějnice (1993)
Křemílek a Vochomůrka (1994) Vodník
Racochejl (1998),
Kubula a Kuba Kubikula (1999) a mnoho
dalších. Za své filmy
Krásné ráno opičko, 1998
získal 50 ocenění na
českých i zahraničních filmových přehlídkách a festivalech, například ceny Lev
sv. Marka, Zlatý medvěd, Cena Britské filmové akademie za
nejlepší evropský film roku. Zdeněk Smetana zemřel v Praze 25.
2. 2016 a pohřben byl na hřbitově v pražské Bubenči.
Antonín Fridrich
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foto © Galerie Kmoch, Luděk Sládek

Zdeněk Smetana

rozhovor
 ROZHOVOR S VLADIMÍREM BIRGUSEM
O FOTOGRAFII
Originalita, rozmanitost, kvalita

Daniela Hušťáka charakterizují fenomén češství. Součástí expozice
však také bude připomenutí děl dřívějších absolventů, kteří už
získali skutečně mezinárodní renomé, jako jsou Dita Pepe, Bára
Prášilová či Rafał Milach, jenž se nedávno stal nominovaným
členem proslulé agentury Magnum.

Vladimír Birgus je propagátor české fotografie v zahraničí,
ale také významný český fotograf a vysokoškolský profesor.
Vede Institut tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě, ze kterého se pod jeho vedením stala největší tuzemská
fotografická katedra. Institut připravil ke svým třicátým
narozeninám výstavu Tři dekády. K vidění na ní bude výběr nejlepších snímků z období let 1990–2020 od studentů
i absolventů školy. Pořadatelem je Uměleckoprůmyslové
museum v Praze, které výstavu až do 27. září představuje
v prostorách kubistického Domu U Černé Matky Boží v Praze.

Vladimír Birgus, foto © Daniel Birgus

Výstava s názvem Tři dekády odkazuje ke třicetiletému
výročí Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Na co vše se
návštěvníci mohou těšit?
Vystavená fotografická díla zachycují rozmanité osobní výpovědi
autorů, kde hlavní roli nehraje styl nebo téma, ale hlavně osobitost a kvalita fotografií. S kolegy z ITF Ondřejem Durczakem
a Michałem Szalastem a s kurátorem fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze Janem Mlčochem jsme se snažili
vybírat práce, které by reprezentovaly širokou tematickou i stylovou škálu volné tvorby na naší škole. Výstava tak zahrnuje třeba
soubor Rezonance od Krystyny Dul, která loni reprezentovala
Lucembursko na nejvýznamnějším fotografickém festivalu v Arles
a která v něm nápaditě a emotivně propojila nové fotografie se
starými výstřižky z novin nebo archivními záběry. Návštěvníky
čekají i téměř formanovské záběry nejistých puberťáků v moravských nočních klubech od Pavla Kopřivy, sugestivní portréty
bangladéšských venkovanů od Hany Connor a Filipa Jandourka
či jemně ironicky pojaté snímky různých předmětů, které podle
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Část expozice jste stihli připravit aktuálně, takže jsou do
ní zařazeny i fotografie, které vznikly během koronavirové
pandemie. Co zachycují?
Z ohromného množství snímků jsme vybrali až přízračně působící
fotografie prázdných ulic Bratislavy od Petera Korčeka, barevné
snímky chodců v různých částech Prahy od Romana Vondrouše,
dokument o lidech uvězněných na balkónech svých domů ve
Vratislavi od Macieje Przemyka a sociologické portréty lidí různých
generací a povolání s rouškami od Ivo Žídka a Jana Langera.
Od roku 1990 vedete Institut tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě, která patří k nejlepším fotografickým
školám ve středoevropském regionu. Jak se vám podařilo
tak úspěšnou školu vybudovat?
Rozhodující bylo, že se nám podařilo sestavit výborný tým pedagogů, v němž jsou lidé různých generací, tvůrčího zaměření
i národností, které však spojují přátelské vztahy. Ty se potom
přenášejí i do přátelské atmosféry, kterou je ITF známý a která
odlišuje naši školu od mnohých jiných.
Jana Bryndová

KAM za
kulturou s...
ANNE-MARIE NEDOMA
generální ředitelkou Národní galerie Praha
Vážení a milí čtenáři,
galerie je ze své podstaty živa uměním a těmi, kteří umění hledají. Abychom mohli existovat a dále se rozvíjet, musíme umění
prezentovat, usazovat v kontextu doby či místa, ale především
v kontaktu s návštěvníkem. Koronavirová krize těžce zasáhla

Umění dlouhého století a První republika, doplněné o čtyři výstavy:
retrospektivu Kurta Gebauera, Ozvěny Benátského bienále – Stanislav Kolíbal, magický Sen ve snu – Edgar Allan Poe, a výlet do světa
architektury NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze. Výstavy byly
zahájeny počátkem března, abychom je byli nuceni uzavřít jen
několik dnů po otevření. A tak prakticky teprve nyní má veřejnost
možnost je navštívit. Je to ale jeden z podstatných důvodů, proč
jsme se je rozhodli neplánovaně prodloužit do konce letošního
roku. Ve Schwarzenberském paláci čekají na návštěvníky Staří
mistři, a to včetně jediného Rembrandta ze sbírek galerie Učenec
ve studovně, který – jak stále doufáme – bude součástí výstavy
Rembrandt – Portrét člověka připravované původně na duben,
nyní na podzim tohoto roku.

Anne-Marie Nedoma

nás i naše příznivce. V době uzavření jsme se s tím vyrovnávali
„online“, tedy nabídkou různých formátů virtuální komunikace,
jejímž prostřednictvím jsme nabízeli umělecký zážitek alespoň
zprostředkovaně. Online formáty se za tu relativně krátkou dobu
tak etablovaly, že se jich nevzdáme ani v běžném provozu. Přesto
jsem nesmírně ráda, že jsme zase zpátky, otevření a přístupní.

NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze, foto © Katarína Hudačinová

V první možný den jsme otevřeli dveře Veletržního a Schwarzenberského paláce a Anežského kláštera, v paláci Kinských na Staroměstském náměstí funguje alespoň naše knihkupectví. Ve Veletržním paláci jsou k vidění dvě stěžejní a dlouhodobé expozice:

www.kampocesku.cz

Děvče na židli, 1980, Kurt Gebauer, foto © Jakub Přecechtěl

V září bychom rádi otevřeli ještě jednu novou a rozsáhlou výstavu
s názvem Mikuláš Medek – Nahý v trní. Jejím cílem je představit
Mikuláše Medka, jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého poválečného umění, jako malíře a současně člověka, který
svým životním postojem a názory ovlivnil mnoho umělců nejen
své generace. Výstava by měla být jednou z neucelenějších v historii vzhledem k šíři Medkova díla, obsáhne prostory Valdštejnské
jízdárny, Kláštera sv. Anežky České i Veletržního paláce.
Na závěr bych rád upozornila na úchvatná zákoutí zahrad Anežského kláštera, která jsou znovu volně přístupná veřejnosti, v létě
dokonce s prodlouženou otevírací dobou. Právě na letní měsíce
zde připravujeme bohatý program pod hlavičkou Anežka LIVE:
sportovní aktivity, akrobatická a divadelní představení, autorská
čtení a besedy, kursy s lektory a workshopy pro děti.
Těšíme se na vás a na naše společné zážitky nejen s výtvarným
uměním.
Anne-Marie Nedoma
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redakce zve
 LÉTO S JIHOČESKÝM DIVADLEM NA
ZÁMCÍCH A VE MĚSTĚ

která bude uvedena u zámku Blatná v poloscénické úpravě. Na
zámku Červená Lhota si můžete užít a zazpívat písně Osvobozeného divadla. Právě tam vás totiž bude čekat Klobouk ve
křoví, večer plný melodií a textů Voskovce a Wericha v podání
Jihočeského divadla.

Jihočeské divadlo ve spolupráci se zámky Blatná, Červená Lhota, Nové Hrady a Ohrada, s městem České Budějovice a s obcí Chřešťovice připravilo srpen plný divadelních
zážitků. Hrát se bude pod širým nebem a s humorem od
4. do 30. 8. 2020.
Dospělé i děti bude bavit a vzdělávat česká legenda pro nejmenší Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel. Pro všechny
malé dobrodruhy a zvědavce bude soubor Malého divadla hrát
příběh O Palečkovi, protože každý by rád věděl, jaké to je plavit
se přes velkou louži a dostat se jedním uchem tam a druhým
ven. S Bruncvíkem a Palečkem se potkáte na zámcích Blatná,
Nové Hrady anebo v Českých Budějovicích.

Představení pro děti Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel

U zámků Blatná a Nové Hrady rozehraje soubor činohry Jihočeského divadla komedii Zavolejte Jeevese. Těšte se na
venkovskou idylku, anglický humor a mnoho průšvihů mladého
pána Edwina, které zachrání jedině sluha Jeeves.
Na závěr zavítáme do Chřešťovic, kde se u kostela sv. Jana
rozloučíme s hraním v plenéru Smetanovou Prodanou nevěstou.

Komedie Zavolejte Jeevese činohry Jihočeského divadla

Pohádka O Palečkovi

Sólisté, sbor a orchestr Jihočeského divadla nezůstanou pozadu
a divákům přinesou nebývalý hudební zážitek. Nenechte si ujít
večer plný operních hitů pod názvem Zámecká noc s operou
nebo nejoblíbenější a nejkrásnější Dvořákovu operu Rusalka,
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Přijďte si i vy užít léto s Jihočeským divadlem. Léto plné divadelních zážitků!
Léto s Jihočeským divadle je uváděno v rámci projektu Jihočeské
divadlo venkovu.
Prodej vstupenek na Ticketportal, GoOut, CB Systém.
Bližší informace na www.jihoceskedivadlo.cz.
-red-

 HVĚZDNÉ LÉTO POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ
STARTUJE 1. ČERVENCE
V malebném prostředí Mahlerových sadů na Praze tři se
opět bude hrát skvělé divadlo a muzika na druhém ročníku
festivalu Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Na jevišti letní
scény se opět prostřídá celá řada atraktivních hereckých
jmen. Repertoár se opírá vedle pořádajícího Divadla Kalich
o inscenace Komorního divadla Kalich, Divadla Palace, Divadla Verze či Činoherního studia Bouře. Pod věž se vrátí rovněž
vyhledávané tituly Caveman, Dva nahatý chlapi a Federer-Nadal. Akustické koncerty tu odehrají Tomáš Klus, František
Nedvěd, Michal Hrůza, Daniel Landa nebo 4TET.
www.hvezdneleto.cz

Mahlerovy sady
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 100 ROKŮ ŘÍŠE LOUTEK
Letos v září oslaví divadlo Říše loutek, jehož zakladatelem
byl akad. soch. Vojtěch Sucharda, 100 let své existence. Při té
příležitosti pořádá Muzeum hlavního města Prahy výstavu
v domě U Zlatého prstenu (9. 6. 2020 – 31. 1. 2021), která
představuje unikátní historické loutky, rekvizity, ukázky
dekorací a kostýmů doplněné dobovými fotografiemi. Výstava připomíná i práci těch, kteří loutkám dávají život,
a představuje veřejnosti řadu materiálů, které doposud
neměla možnost vidět.
Divadlo Říše loutek získalo během doby své existence značné umělecké renomé. Od roku 1928 působí v budově Městské knihovny na
Starém Městě ve světově unikátním prostoru kukátkového jeviště
a hlediště. Během svého trvání hraje nepřetržitě. I když se původně
hrálo jen s marionetami – tedy loutkami voděnými shora – začaly
se časem na scéně objevovat také maňásky a javajky. Vojtu Suchardu vystřídal v principálské funkci akad. sochař Bohumír Koubek
a v poslední době vytváří loutky řada domácích i externích výtvarníků. Česko má jako loutkářská velmoc tradici lidového loutkářství
zapsanou i v seznamu kulturního dědictví UNESCO.

divadlo kalich ê ko mo R n Í d iva d lo ka lic h
d i va d lo Pa lac e ê dva n a h atý c h laP i
ca R m en Y c a R me n ê ta lk s h ow Ja n a k Rau s e
F ed eR e R - n a da l ê cave ma n ê ve lká ze b R a
sat u R n in ê zlo č in v P osá zavs k é m Pac iF iku
daniel landa ê mic h a l hRŮ za
m elo dY ma k e R s ê F R a n t iš e k ne dvě d a další hosté

UŽ VÁS OPĚT BAVÍME, TĚŠÍME

SE NA VÁS

Letošní ročník se ponese také v rytmu šlágrů první republiky,
a to díky inscenacím a koncertům Ondřeje Havelky. Pod hlavičku
Divadla Kalich se tu vrátí trampská hudební retrokomedie Zločin
v Posázavském Pacifiku, kterou divadlo s úspěchem uvádělo pět
let. Ondřej Havelka ji napsal společně s Martinem Vačkářem,
režíroval ji a nyní se také představí v jedné z hlavních rolí vedle
Jaroslavy Kretschmerové, Martina Zbrožka ad. Na pražskou divadelní scénu se během Hvězdného léta vrátí také další Havelkova
úspěšná hudební inscenace, populární Saturnin. A na programu
se objeví i dva koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.
V amfiteátru pod Žižkovskou věží se pochopitelně nebude sázet jen
na dobrou náladu. Jeho prostory budou pravidelně dezinfikovány jak
běžným způsobem, tak rovněž přístroji čistící areál od virů ozónem.
„Dbali jsme na to, aby program Hvězdného léta byl zábavný, pestrý a dokonale naplňoval představu pohodově strávených letních
večerů. Protože pohodu, relax a zábavu podle mého názoru teď
všichni potřebujeme ze všeho nejvíc. Rád bych vám tedy doporučil, abyste s klidem zapomněli na strach a přišli. Hlavně kvůli
sobě. Protože známá pravda říká, že veselá mysl je půl zdraví,“
zve na Hvězdné léto producent Michal Kocourek.
Více informací najdete na www.hvezdneleto.cz.
-redHiTRÁDi
... které hraje
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Divadlo Říše loutek, Tři zlaté vlasy děla Vševěda

Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje nejen loutky, ale
také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků.
I loutky totiž mají svou garderobu a ta vytvořená Annou Suchardovou Brichovou patří k unikátním souborům. Výstava zároveň
připomíná práci těch, kteří loutkám dávají život. Kromě jiného
i proto, že v Říši loutek po celou dobu všichni hrají zadarmo.
Lektorský program k výstavě je zaměřen zejména na skupiny dětí
od 5 do 10 let. Společně s lektorem se projdou výstavou, zaměří
se na různé druhy loutek, způsoby jejich vodění a na nejslavnější inscenace Říše loutek. Na závěr si děti vyzkouší vodit loutky
v malém výstavním divadélku. Programy je možné objednávat
v červenci a srpnu na e-mailu: lektori1@muzeumprahy.cz a jsou
určeny pro skupiny 5–15 dětí. O září 2020 bude možné program
objednat prostřednictvím rezervačního systému na webových
stránkách muzea.
-red-
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 NÁČELNÍK OKIMA
Slavný cestovatel, etnograf, spisovatel a čestný náčelník
indiánského kmene Kikapú Miloslav Stingl (* 19. 12. 1930
v Bílině) odešel do věčných lovišť 11. května 2020. Jeho životním posláním bylo poznávání exotických kultur, navštívil
přes 150 zemí na všech kontinentech, ovládal kolem 17 cizích
jazyků a dialektů.

Miloslav Stingl, 2015

verzitě Karlově a dálkově etnografii. V letech 1962–1972 pracoval
v Akademii věd, kde měl na starosti výzkum mimoevropských
národů a jejich kultur. Po opuštění ústavu se stal spisovatelem
a cestovatelem na volné noze, od roku 1980 žil v Praze. Celý život
věnoval rozsáhlým cestám a expedicím, zvláště do oblíbených
zemí Oceánie a Latinské Ameriky. Jeho hlavním zájmem bylo poznávání místních národů, se kterými dokázal komunikovat nebo

se alespoň částečně domluvit v jejich jazycích. S příslušníky domorodých kmenů se dokázal mimořádně spřátelit a účastnil se jejich
rituálů. Jako jeden z prvních Čechů navštívil Haiti nebo Novou
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Guineu, kde se ještě v té době praktikoval kanibalismu a lov lebek.
Své výzkumy popsal ve více než 40 knihách, které vyšly v téměř
sedmnáctimilionovém nákladu. Mezi nejpopulárnější publikace
patří „Sex v pěti dílech svět“, ve které popsal sexuální zvyky a obyčeje různých národů. Významnými pracemi jsou cizojazyčně vydaná díla „Umění a kultury Indiánů a Eskymáků Severní Ameriky“
nebo „Umění a kultury původních obyvatel Austrálie a Oceánie“.
Na cestách strávil celkem devatenáct let a pořídil na nich rozsáhlé
obrazové a filmové záznamy. Z části materiálu vznikl televizní seriál
„Kolem světa s Miloslavem Stinglem“,
který produkovala
německá veřejnoprávní televize a vysílal se i v Čechách.
Stingl také připravoval mnoho pořadů
pro rozhlas, psal
články pro časopisy
a noviny, povídky,
v roce 1965 založil
měsíčník Latinská
Amerika. Působil na
zahraničních univerzitách a vědeckých
ústavech ve Spojených státech, na Kubě a ve Francii. Krédo Miloslava
Stingla znělo „Nade všechny národy je lidství“. Zásadně odmítal
rasismus a jeho postoj byl výslovně apolitický. V soukromém životě
byl ženatý a měl tři děti.„Ten který vede“ a„Mauglí“, dvě přezdívky
které přesně charakterizovaly jeho osobnost.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons, redakce

Miloslav vyrůstal v Sudetech, které rodina musela opustit po
obsazení nacistickým Německem. Po válce se přestěhovali do
Karlových Varů. Od mládí měl velký zájem o geografii a mimoevropské národy, vystudoval mezinárodní právo a národopis na Uni-
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připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

 JEN JSME ŠLI KOLEM
Jiří Hrabě
Kniha je výběrem inspirativních rozhovorů s významnými
osobnostmi, mistry svých oborů, kteří v ní bilancují své životy
a reflektují svou dobu.
Řada z nich už nežije,
jejich příběhy jsou ale
natolik silné, že by byla
škoda se o ně nepodělit.
Je v nich totiž otištěna
hluboká podstata lidství
a vůle po svobodě, která formovala generace
20. století. Rozhovory
vznikaly během deseti
let pro časopis Vital,
který spojuje generace
tím, že píše i o stáří –
takovém jaké je a jaké by být mohlo. A píše o něm tak, aby to
bavilo i třicátníky. Stáří je totiž zatím jediný známý způsob, jak
se dožít vysokého věku. Daisy Mrázková, Miloš Doležal, Arnošt
Lustig, Lenka Reinerová, Miloš Vojtěchovský, Josef Koutecký, Věra
Nováková, Oldřich Škácha, Vratislav Brabenec, Agniezska Hollan,
Karel Tejkal, Milena Kalinovská, Alexej Kelin, Michael Třeštík, Ivan
Vyskočil.
cena: 329 Kč
www.albatrosmedia.cz
 TAJEMSTVÍ ŘEKY STŘELY
Jiří Fák, Jiří Schierl, Martin Váňa
fotograf Jaroslav Vogeltanz
Kniha volně navazuje na velmi úspěšnou řadu „Tajemství šumavských vod“. Publikace je
zaměřena na řeku Střelu,
která je fenoménem nejenom severního Plzeňska. Popisuje tok řeky od
prameny po soutok s Berounkou, historii chatových a trampských osad
i jednotlivých památek,
například plaského konventu. Střela – řeka s tokem delším než 100 km.
cena: 499 Kč
www.starymost.cz

www.kampocesku.cz

 RAŠENÍ
Alena Vrbová
Završení rozsáhlé historické trilogie Aleny Vrbové. Počátky české
archeologie, dramatický život a náhlá smrt Karla Hynka Máchy, otec
národa František Palacký, revoluční rok 1848, studentské
sny a životní realita v době
Bachovského absolutismu,
vytváření občanské společnosti... Devatenácté století
v našich zemích představuje
plejádu významných jmen
i důležitých dějinných událostí, které formovaly moderní český národ. Období let
1823–1885 se stalo rámcem
pro další historický román
Aleny Vrbové. Rašení představuje životní příběhy několika rodin, na jejichž pozadí sledujeme
nezdolné snahy o jazykový, literární, vědecký, kulturní i společenský
rozvoj českého národa za měnících se podmínek v habsburském
soustátí. Rašení volně navazuje na romány Když kohout dozpíval
a Pod kardinálskou pečetí. Je tak završením rozsáhlé historické
trilogie, která zachycuje vývoj české společnosti od pobělohorského období až do poslední čtvrtiny 19. století. Kniha je doplněna
historicky ověřenými rodokmeny Miltnerů, Kiowských, Mukanů
(Mukenšnáblů) a Jirsáků – Lemberků.
cena: 398 Kč
www.jota.cz
 LILLY – PRÁZDNINY NA KONI
Jitka Komendová
Místo zkažených prázdnin dva týdny plné dobrodružství? V koňském sedle a s dobrým
kamarádem po boku je
to hračka! Devítiletá Lilly
je obyčejná holka z města,
která ve skrytu duše miluje koně. Když ji maminka
pošle na prázdniny k příbuzným na venkov, velkou radost z toho nemá.
Se sestřenicí Janou si nikdy nerozuměly a brzy po
příjezdu zjišťuje, že se na
tom nic nezměnilo. Spíš
naopak. Lilly je nešťastná
a netuší, jak ty dva týdny přežije. Pak se ale objeví David s vlastním
koněm, na kterém jí dovolí tajně jezdit, a všechno je hned jinak...
cena: 229 Kč
www.albatrosmedia.cz
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pražská kultura
před 67 lety
ČERVENEC 1953
Milí čtenáři,
kultura v letních měsících je spíše přizpůsobena oddechovému
trávení volného času, tak v našem výběru najdete tentokrát i pozvání na vycházku či sportovní a kulturní vyžití v Parku kultury
a oddechu Julia Fučíka na pražském Výstavišti v Holešovicích.
Nezapomněli jsme ovšem i na tehdejší výstavy, filmy, koncerty
a divadlo. I socialistický člověk potřeboval po budování lepší
společnosti odpočívat…
Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ,
ČERVENEC 1953
Aby byl co nejlépe, nejpříjemněji a nejradostněji využit sobotní
a nedělní odpočinek po práci, bylo zřízeno středisko kultury
a oddechu na starém výstavišti v Praze 7. Jsou tu nepřetržitě
každému k disposici: gorodky, hřiště pro odbíjenou, košíkovou, lukostřelba, hala s deseti ping-pongovými stoly. Čítárna a knihovna
s bohatým výběrem knih a časopisů je stále přístupna. Šachové
a jiné společenské hry volně k disposici. Instalován je tu televisor
pro veřejný poslech československého televisního vysílání. Pro
zábavu dětí jsou připraveny maňáskové hry, dětské estrády, braný
koutek. Pestré estrádní pořady souborů lidové umělecké tvořivosti
a předních pražských umělců účinkují na programových tribunách
letního kina, malé i velké arény a před fontánou výstaviště. Taneční parket zůstává v provozu až do 23. hodiny.

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Car a tesař | Smetanovo divadlo /dnes Státní opera Praha/
Romance o Oldřichu a Boženě | Realistické divadlo Zdeňka
Nejedlého /dnes Švandovo divadlo na Smíchově/
Kosa na kámen | Divadlo komedie
Postrašení medvídci | Divadlo Dětského domu

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH
Šťastný Sinkiang – Čína | kino Letka
Kubánští kozáci – SSSR | kino Lucerna
Kvetoucí Ukrajina – SSSR | kino Blaník
Kavalkáda džungle – USA | kino Moskva
Kde supi nelétají – Anglie | kino Moskva
Fanfán Tulipán – Francie | kino Paříž
Ústřední předprodej vstupenek do kin má SLUNA, Praha II, Václavské
nám., tel. 232033.
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HUDBA
Starofrancouzská hudba a poesie. Účinkují: Věra Jindřichová,
kol. soprán, zpěv, Karel Höger, laureát státní ceny | Klementinum
O Španělsku si zpívám. Estráda španělské hudby, tance, poesie.
Účinkují: Zd. Bronislavská, D. Horníčková, A. Bartoš, Milan Bláha,
Ota Čermák, Rud. Deyl ml., Břet. Novotný aj. Uvádějí Božena Obrová a Dr. J. Pixa | Valdštejnská zahrada
Tisíciletí milostné písně. Učinkují: J. Snížkov, cembalo, L. Vondráčková, zpěv, Ant. Müller, viola d’amour. Pořad: písně a hudba
o lásce (od antiky až do dneška) | Ledeburská zahrada

VÝSTAVY
Celostátní výstava lidové tvořivosti. Výrobky lidového umění,
obrazy, plastiky, fotografie aj. Výstava bude otevřena do srpna t. r.
denně od 8-21 hodin, kromě pondělí. Vstupné 2 Kčs, pro děti
hromadné návštěvy 1 Kčs. Můžete se tam také zúčastnit denně
probíhajících přednášek o lidové tvořivosti i pořadů pěveckých
a recitačních, plánovaných na večerní hodiny. Každou neděli
dopoledne sehraje tam maňáskové divadlo hodnotné hry pro
děti. Na výstavě bude prodej výrobků lidových umělců: výšivky,
textil, keramika, výrobky ze dřeva a perleti. Podrobný katalog |
Výstavní dům u Hybernů
Výstava nábytku „Bydlíme vkusně a účelně“. Přehled typů
vyrobených v roce 1953 a průzkumová přehlídka nových typů pro
rok 1954. | Praha Holešovice, Průmyslový palác

Karáskova galerie | Praha 1, Malá Strana, Tyršův dům | Galerie
výtvarného umění slovanských národů
Souborná výstava grafiky národního umělce Maxe Švabinského k příležitosti jeho 80. narozenin | Národní galerie,
Kinského palác, Staroměstské nám.

VYCHÁZKY
CELKOVÁ PROHLÍDKA PETŘÍNA
Nejkrásnější panorama našeho hlavního města, které nám skýtá
pohled z Petřína, učinilo tato místa cílem všech výprav a návštěvníků Prahy.
Lanová dráha. Jezdí v jarních a letních měsících od 10. hod.
ráno (v neděli od 9 hod. dop.) do 18 až 20 hodin večer, podle
prodlužujících se dnů v letním období. Intervaly 10minutové.
Pohon elektrický, strojním zařízením v orní části budovy na
vrcholu. Vybudována roku 1933. Bezpečné, nejmodernější brzdící zařízení pro případ poruchy. Délka trati 600 m, doba jízdy
cca 10 min. Trať jednokolejná, uprostřed výhybka pro oba vozy
(systém Obtův). Od roku 1892 až do let 1915 do počátku prvé
světové války jezdila zde lanovka na pohon vodní, tzv. převahou.
Vůz nahoře naplnil nádrž pod vozem vodou a vytáhl spodní vůz,
tj. dole se nacházející, převahou nahoru. Dole byla voda vypuštěna. Pro nehospodárnost tohoto zařízení již v roce 1915 zrušena.
Byla 18 let mimo provoz a Pražané chodili pěšky. Z lanové dráhy
vystoupíme nahoře (konečná stanice) do Fučíkova růžového
sadu. Krásné místo odpočinku pracujícím Velké Prahy. Odtud
jdeme doprava cestou po schodech dolů a navštívíme Bludiště
a dioráma na Petříně.
Vstoupíme nejprve do zrcadlového bludiště, kde vypouklá nebo
prohnutá zrcadla uvádějí návštěvníky v podiv a smích. Zájem
všech upoutá krásný dioramatický obraz prosvětlený denním
světlem a plasticky působící na oko divákovo, znázorňující bitvu
na Karlově mostě roku 1648, kdy vestfálský mír ukončil třicetiletou
válku. Švédové napadli Prahu, obsadili Malou Stranu – Menší
Město a odtud učinili několik výpadů na Staré Město – přes Karlův
most. Byli však odraženi především pražskými studenty. Barevně
působící obraz je dílem bratří Leibscherů. Prohlídka sálu s fotografiemi hrafů a zámků naší vlasti zakončuje tuto zajímavou prohlídku. Nastoupíme k prohlídce památného barokního kostelíka
sv. Vavřince, přestavěného v letech 1725–1770. Uvnitř vzácné
malby a umělecká výzdoba vynikajících malířů. Proti tomuto
kostelíku je okrouhlá stavba, která znázorňuje kopii Božího hrobu v Jerusalemě. V blízkosti je Petřínská železná rozhledna,
vystavěná v roce 1891 podle vzoru pařížské velké Eiffelovy věže,
ovšem menší – výška Eiffelovy věže je 300 m, Petřínské 60 m.
Na vrcholu věže, ve výšce 185 m nad hladinou Vltavy je televisní
antena, která bude sloužiti nejmodernějšímu zařízení radiotelevizního vysílání. Na horním patře (celkem 2 patra) je nadmořská
výška 390 m, dole v přízemí 330 m. Rozhledna má celkem 199
schodů dvojím směrem (dvojité schodiště) takže se shora jdoucí
nepotkávají s jdoucími nahoru. Výhled shora na moře budov za
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příznivě jasného počasí odměňuje naši námahu: pohraniční hory
až 200 km vzdálené vidíme na obzoru. Památný Říp vystupuje nad
úrodnou nížinou Roudnice a v dáli zříme i kouřící hornické město
Kladno, kde naši horníci dobývají z nitra země černé démanty,
tak potřebné pro náš těžký průmysl – uhlí. V přízemí bude zřízen
stánek s informacemi a občerstvením pro návštěvníky. Informační stánek Čedok před rozhlednou poskytne všechny informace
o možnosti dalších prohlídek.
Alpinium – květnice trvalek. Krásné, horské klima milující
trvalky, kvetoucí téměř celé jaro a léto jsou chloubou pracovníků
kom. pod. zahrady hl. m. Prahy.
Vyhlídková věž při hladové zdi. Stálá služba průvodců se
3 dalekohledy a triedry nám umožní se seznámiti blíže se všemi
památnými a budovatelskými objekty hlavního města. Odborný
výklad. Vhodné pro školy a hromadné skupiny. Neobtížný výstup,
krásná vyhlídka.
Památný kostelík podkarpatskoruský v Petřínských sadech
(býv. zahrada Kinských) ukáže nám krásy lidového stavitelského
umění.

TURISTIKA
NAŠE PRAŽSKÉ UBYTOVNY
S rozvojem socialistického cestovního ruchu a nové turistiky, naplněné vlastivědným poznáváním a brannými prvky, nabývají
ubytovny stále většího významu. Vedle hotelového ubytování je
tudíž třeba věnovat zvýšenou pozornost hromadného ubytování výprav školní mládeže, masových organisací a pracujících ze
závodů. Nestačí, jsou-li účastníci zájezdů spokojeni s organizací
přepravy a s kulturní náplní své cesty, včetně průvodcovských služeb. Samozřejmě má jejich uznání zahrnout i možnosti stravovací
a ubytovací. A tak, i když si je vědom toho, že v budoucnosti budou
nároky na tuto část služeb cestovního ruchu ještě vyšší, snaží se již
nyní n. p. Čedok o dobrou úroveň svěřených mu ubytoven – a to
jak jejich vybavením, tak vzornou čistotou a správným dozorem,
zajišťující dobrý ohlas ve veřejnosti.
Naše ubytovna v Praze II, Palackého ulice č. 15
Ubytovna n. p. Čedok v Praze Michli, Leninova tř. 124
Ubytovny v Husově třídě a Liliové ulici v Praze 1
Vydalo Vydavatelství n. p. Čedok (Středisko služeb návštěvníkům Prahy), Praha II, ul. 28, října 6. Vytiskly Středočeské
tiskárny, závod 04. Cena 5 Kčs.

Pražská kultura před 67 lety  17

Poznejte Prahu individuálně
na vycházce šité vám na míru
Připravíme pro vás vycházku s licencovaným
průvodcem jak pro jednotlivce, tak i pro
skupiny či školní, soukromé a firemní akce.
Nyní exkluzivně s 20% slevou!
Inspirujte se v on-line katalogu vycházek
od našeho týmu Prague:Guides&Tours.
w prague.eu/pruvodci

@pragueguidesandtours
f guides@prague.eu
z 775 855 037

pražská
vlastivěda
PRAGUE CITY TOURISM

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

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

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V ČERVENCI A V SRPNU 2020
Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
předprodej na tradiční letní dvojčíslo červenec-srpen 2020
bude zahájen v eshopu i v turistických informačních centrech PCT ve čtvrtek 25. června v 10:03 dopoledne. Osobně si
můžete vstupenky zakoupit v Turistických informačních centrech
na Můstku, Staroměstské radnici a v recepci PCT na Arbesově
náměstí.
V rámci hygienických opatření v souvislosti s nákazou Covid-19
prosíme o trpělivé dodržování aktuálních opatření (např. povinnost nosit roušku), nařízených ministerstvem zdravotnictví tak,
abychom zajistili, co možná největší bezpečnost návštěvníků
a hladký průběh akcí. Dovolujeme si zájemce upozornit, že účast
na vycházkách je na vlastní riziko a organizátor vycházek Pražské vlastivědy neručí za zdravotní stav účastníků skupiny. Pokud
patříte do rizikové skupiny obyvatel, prosíme, zvažte svoji účast
na akci. Pokud pociťujete příznaky nemoci Covid-19, zůstaňte
raději doma.
Z hygienických důvodu nebude do odvolání možné zakoupit vstupenky na místě srazu vycházky v den jejího
konání. Jedinou výjimkou, kde lze případně dokoupit vstupenky
na nevyprodané akce těsně před jejich začátkem, budou vycházky,
konané v objektu Staroměstské radnice. V tomto případě využijte TIC Staroměstská radnice. V případě pozdější hodiny začátku
využijte pokladnu v objektu Staroměstské radnice. Veškerý prodej bude zajištěn předprodejem v eshopu PCT a v Turistických
informačních centrech PCT. Z hygienických důvodů preferujeme
v rámci předprodeje platby kartou, nicméně na TIC je možné platit
jako obvykle i v hotovosti. U akcí Pražské vlastivědy se ruší 50 %
sleva z ceny párové vstupenky na shodnou akci při jejím zakoupení v předprodeji, ať již v rámci Turistických informačních center
Prague City Tourism nebo při zakoupení vstupenek v eshopu. Akce,
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které budou označeny znaménkem (%) se vztahují k věrnostní
akci – bonusové kartičce.
Dále měníme též princip slevy u vybraných vycházek pro
děti. Vybrané akce budou nyní za jednotnou cenu 80 Kč/
za osobu (vstupenku si musí zakoupit každý účastník vycházky). Snížená cena vstupenky pro děti je tedy stále 80 Kč/
osoba a cena vstupenky pro jejich doprovod je nyní zlevněna
na 80 Kč /osoba.
Stálého zájmu návštěvníků Pražské vlastivědy si velmi
vážíme a rádi bychom upozornili, že Kartička 5 + 1 a její
využití zůstávají nadále stejná. Tzn. za každou zakoupenou
vstupenku na akci Pražské vlastivědy, získáte jedno kolečko PCT. Při
nasbírání pěti koleček, máte šestou vycházku zdarma! Uplatnění
šesté vycházky zdarma platí pro akce, které jsou u ceny vycházky
označené znaménkem (%) a nejsou vyprodané. Uplatnit plnou
kartičku můžete v Turistických informačních centrech Prague City
Tourism, kde Vám bude za plnou kartičku vystavena nulová vstupenka. Pokud nemáte možnost dojít si pro nulovou vstupenku
osobně, napište nám na vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji
plnou kartičku. Kolečka při koupi vstupenek na TIC PCT obdržíte při
platbě vstupenky. Pokud objednáváte online, bude Vám kolečko
přiděleno organizačním pracovníkem na místě srazu vycházky.
Kartičky obdržíte vždy na místě srazu u organizačních pracovníků.
Klienti, kteří si zakoupili vstupenky na zrušené březnové
vycházky osobně na TIC, si mohou vyzvednout svoji vratku.
TIC Můstek, Staroměstská radnice a recepce v budově centrály na
Arbesově náměstí jsou již otevřena. Vrácení vstupného je možné
uplatnit do konce června 2020 na pobočce, kde byla vstupenka
původně zakoupena (preferujeme vrácení platby na kartu, ale
vracíme i v hotovosti). Od 1. července 2020 je možné vrátit
vstupné pouze v recepci centrály PCT na Arbesově náměstí.
Nadále platí, že zájemcům, kteří se nemohou dostavit pro vratku na
TIC, je možné platbu poslat přímo na účet. V tomto případě prosíme
o zaslání písemné žádosti na mail vlastiveda@prague.eu
PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V ČERVENCI 2020
1. 7. / ST
KAMPOU ZA VALDŠTEJNEM. Opakování vycházky z června
2020. Od kostela sv. Jana Na Prádle se vydáme na Kampu a odtud zamíříme k Valdštejnskému paláci. Dozvíte se, proč se kostel
sv. Jana jmenuje Na Prádle, odkud má jméno Všehrdova ulice, jak
vznikl ostrov Kampa, proč se tu léčil Dobrovský nebo kde se ženil
malíř Škréta. Vyprávět si budeme také o tom, co všechno musel
Valdštejn zbořit, aby si mohl postavit palác a kam všude se dal
vymalovat. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 u kostela
sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ulice Říční a Všehrdova, Malá
Strana. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
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4. 7. / SO
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti.
Více informací naleznete na konci programu!
KREJCÁREK A KOLONIE DOMOV NA ŽIŽKOVĚ. Za dnešní frekventovanou křižovatkou Ohrada na Žižkově, byla v době vzniku
Československé republiky konečná stanice tramvají a dále jen pole
a pastviny. A právě zde, ve 20. letech První republiky, vyrostla nouzová kolonie Krejcárek a hned v těsné blízkosti kolonie Domov. Ta
byla vystavěna pro členy družstva státních a jiných zaměstnanců.
Urbanistický plán pro výstavbu 63 domků kolonie Domov vypracoval architekt Ladislav Machoň. Několik původních staveb se ještě
zachovalo do dnešní doby. V této části současného Žižkova stojí za
připomínku osudy bývalé usedlosti Pražačka, Ohrada i obytného
domu, dnešního Hotelu Vítkov. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě
bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve
14:00 před budovou hotelu Vítkov (nejbližší zastávky tram. č. 1,
9, 10, 11, 16 „Ohrada“ nebo „Biskupcova“). Cena 120/80 Kč (%).
Marie Hátleová
ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY. Procházka Šáreckým údolím připomene tuto lokalitu nejen jako dějiště známé pověsti, ale i jako
místo osídlené Slovany již v 7. století. Projdeme soutěskou Džbán,
kolem Čertova mlýna a lesního divadla zpět k vodní nádrži Džbán.
Pěší trasa cca 4,5 km. POZOR! - omezený počet účastníků ve
skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce
ve 14:00 na konečné zastávce tram. č. 26 „Divoká Šárka“. Cena
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

v 17:00 na stanici autobusu č. 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena
120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
11. 7. / SO
HLEDÁME LETNÍ BYT. ZN. DOBŘICHOVICE – BRUNŠOV. Nad
nádražím na pravém břehu Berounky začalo v 80. letech 19.
st. vznikat oblíbené letovisko, kde můžeme vidět dílo Osvalda
Polívky, Kamila Hilberta i řady dalších, dnes již méně známých
stavitelů. Mezi obyvatele vil patřil např. Maurice Pellé, Hynek Puc,
F. X. Šalda. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00
před nádražím Dobřichovice (vlak jede ze stanice „Praha-Hl. nádraží“ v 9:18 a ve 13:18, ze stanice „Praha-Smíchov“ jede v 9:25
a ve 13:25). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
12. 7. / NE
NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Poznejte s námi největší židovský
hřbitov v České republice. Na pohřebišti otevřeném v roce 1890
odpočívá řada známých a významných osobností, v čele s Franzem
Kafkou, ale nalezli bychom zde i rodinné hrobky předních židovských rodin. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před hlavní
bránou na hřbitov z ulice Izraelská (nejbližší spoj stanice metra A „Želivského“). Cena 120/80 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.
13. 7. / PO

KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM. Na vycházce
se vypravíme do Kunratického lesa k místu, kde stával Nový hrad,
postavený králem Václavem IV. a povíme si něco o jeho historii.
Pěší trasa cca 5 km. POZOR! - omezený počet účastníků ve
skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve
14:00 u výstupu z metra C „Roztyly“ (směr Kunratický les). Cena
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

PRAŽSKÉ POMNÍKY II. – OD VĚJÍŘE K PALETĚ. Jak udělat pomník dámě, umělci a hrdinům? Jak pomníkem vyjádřit osobní
i nadčasové hodnoty? Jak se vlastně pozná kvalitní pomník?
Během procházky obhlédneme a kriticky či obdivně zhodnotíme např. pomník Žofie Chotkové, Julia Zeyera, Jana Palacha či
Josefa Mánesa. Sraz u Písecké brány ze strany kavárny. POZOR!
- omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude
specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 u Písecké brány ze strany
kavárny. Cena 120/80 Kč (%). Monika Švec Sybolová

8. 7. / ST

15. 7. / ST

5. 7. / NE

STRAHOV A HŘEBENKA. Během procházky projdeme vilovou
čtvrtí, která zde vyrostla v prvorepublikovém období. Na svahu
pod strahovským stadionem mezi staršími usedlostmi byla během 20. století postavena řada objektů, z nichž si připomeneme
vlastní vilu architektů Machoninových, výrazné sídlo sochaře
Vosmíka s romantickou hradní věží, Šaldovu vilu i stavby A. Belady, F. Kavalíra, aj. POZOR! - omezený počet účastníků ve
skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ A JEJÍ OKOLÍ. Vydejte se
s námi objevovat pražskou čtvrť Žižkov. Podíváme se, kde stojí
sokolovna, radnice, kulturní dům nebo kde stávala obecní váha.
Objevíme také poněkud utajenou kubistickou stavbu Betlémské kaple architekta Emila Králíčka. POZOR! - omezený počet
účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce v 15:30 na Prokopově náměstí na Žižkově. Cena 120/80 Kč
(%). Alexandra Škrlandová
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18. 7. / SO
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. TŘETÍ ZASTAVENÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ČTVRTÉ ZASTAVENÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
LETNÍ PETŘÍN. Kdysi byl Petřín nejoblíbenějším místem procházek a setkávání Pražanů. Tyto časy jsou nenávratně pryč, ale
historický význam „Laurenzibergu“ stále zůstává. Připomeneme
si, jak to bylo v dobách dávného středověku, proč právě sem vede
poutní křížová cesta, kdy a proč se budovala lanovka nebo s jakými osobnostmi je Petřín spojován. POZOR! - omezený počet
účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 u petřínského Pomníku obětem komunismu od
Olbrama Zoubka. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
19. 7. / NE
TETÍN ZE SRBSKA PŘES JEDINEČNOU REZERVACI KODA
S ÚDOLÍM DĚSU. Projdeme rezervací s druhově nejcennějším
biotopem u nás a zároveň místem, kde je nejstarší trampská osada v ČR. Ukážeme si místa spojená s první ženou našich dějin,
sv. Ludmilou a připomeneme si její obdivovatele jako Karla IV.,
V. Hájka z Libočan i významné obrozence. Okolo zlatých nalezišť dojdeme k tetínskému hradu a třem kostelům. Trasa cca 5,
5 km. Doporučujeme pevnou a odolnou obuv, případně vlastní
trekingové hole. Autobus do Berouna jede z Tetína ve 14:36. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob
bude specifikován na základě bezpečnostních opatření
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v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční zastávce
„Srbsko“ (vlak jede ze zastávky „Praha-Hl. nádraží“ v 8:48). Cena
120/80 Kč + na místě bude vybíráno cca 40 Kč/za osobu za vstupy
do objektů. Mgr. Vladimír Trnka
23. 7. / ČT
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského
hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost Vám
bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! - omezený
počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován
na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.
Začátek akce v 17:30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském
náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
25. 7. / SO
NEBYL TO JEN LISTOPAD. Akce pro děti. Více informací naleznete
na konci programu!
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami
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 ve skupině. Počet osob bude specifikován na
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou
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Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 19:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského
orloje). Jednotná cena 125 Kč. Bc. Antonín Baloun
26. 7. / NE
VINOHRADSKÝ HŘBITOV. Proč lidé čím dál častěji vyhledávají
genius loci pražských hřbitovů? Míří sem za posvátným klidem,
odpočinkem, relaxací v zeleni nebo rozjímáním, pátrají po hrobech
a příbězích slavných osobností, obdivují funerální památky. To vše
lze objevit i na Vinohradském hřbitově s pseudogotickým kostelem sv. Václava z konce 19. století. Hřbitov sousedí se strašnickým
krematoriem a v současnosti zaujímá, co do velikosti třetí místo
v Praze. Nalezlo zde místo posledního odpočinku mnoho umělců,
vědců i představitelů politického života a významných osobností
českých dějin. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před hlavním
vchodem na Vinohradský hřbitov (nejbližší zastávka tram. č. 5,
26 „Vinohradský hřbitov“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V SRPNU 2020
1. 8. / SO
ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO VIII. Zakladatel Nového Města pražského, český král Karel IV., rozhodně netušil, kolik důležitých staveb bude jednou zdobit oblast A lbertova
a Slupi. Vydáme se právě tam a nemineme ani krásnou zahradu
Ztracenka. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních

opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 u kostela
Zvěstování Přesvaté Bohorodice (Zvěstování Panny Marie Na Slupi), (nejbližší zastávka tram. č. 7, 14, 18, 24 „Albertov“). Cena
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
2. 8. / NE
Z NÁMĚSTÍ KINSKÝCH KE KOSTELU SV. MICHALA. Komentovaná prohlídka zahrady, kterou jako anglický park vybudoval v letech
1827 – 1831 Rudolf Kinský. V rámci vycházky navštívíme také
unikátní dřevěný kostelík sv. Michala, původem z Podkarpatské
Rusi. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet
osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u hlavního vstupu do zahrady Kinských z náměstí Kinských. Cena 120/80 Kč (%).
Alexandra Škrlandová
4. 8. / ÚT
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 Nepomucký splní tajná přání. POZOR! - omezený počet
účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 17:00 na Maltézském náměstí u Brokoffova sloupu
(Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

22  pozvánka Prague City Tourism

5. 8. / ST
BUBENEČSKÉ VILY: HISTORISMUS A SECESE NA STARÉ CÍSAŘSKÉ CESTĚ DO STROMOVKY. Prohlédneme si exteriéry vil
s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené
významnými architekty pro významné osobnosti-vily Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, od architektů J. Zasche, J. Kouly, I. Ullmanna, J. Kotěry. POZOR! - omezený počet
účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce v 16:30 na zastávce tramvaje č. 12, 18, 20 „Chotkovy sady“
(ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
7. 8. / PÁ
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Akce pro děti. Více
informací naleznete na konci programu!
8. 8. / SO
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami 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 ve skupině. Počet osob bude
specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji
vycházek. Začátek akce v 19:00 před věží objektu (vstup vedle
Staroměstského orloje). Jednotná cena 125 Kč. Josefina Jelínková
9. 8. / NE
OD BAROKNÍCH ZAHRAD K MODERNÍMU MĚSTU: SMÍCHOV
V PROMĚNÁCH ČASU I. Smíchov prošel od 17. století několika
převratnými proměnami. Krásu barokních zahrad s letohrádky
vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny továren, aby na jeho konci
ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů. Ani
moderní architektura 20. a 21. století nezůstala bez odezvy. My se
tentokrát společně projdeme Kinského třídou /Štefánikova/ a jejím okolím. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vstupem
do zahrady Kinských z náměstí Kinských. Cena 120/80 Kč (%).
Mgr. Stanislava Micková
12. 8. / ST
OD KAROLINA KE KLEMENTINU. Univerzita Karlova byla slavnostně založena listinou ze dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo
organizováno ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje pro
12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až roku 1366. Pojďte
s námi po stopách univerzitních kolejí od Karolina po pražské Klementinum. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
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opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem
do Karolina z Ovocného trhu. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
15. 8. / SO
STARÁ LIBEŇ A NOUZOVÉ KOLONIE. První písemná zpráva
o osadě Libeň a zároveň o gotické tvrzi pochází z roku 1363. Tvrz
spolu s celou Libní vlastnila patricijská rodina Rotlevů, které patřily i domy na Starém Městě pražském. Během staletí s dalšími
majiteli byla tvrz přebudována na barokní zámek, který hrál několikrát významnou roli v našich dějinách. Libeň byla až do začátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy, s řadou
viničních a zemědělských usedlostí. S bouřlivým průmyslovým
rozvojem prudce stoupl i počet průmyslových podniků a obyvatel.
Na vrchu zvaném Hrádek pak projdeme nouzové kolonie, které
zde kvůli krizi a následné velké nezaměstnanosti v období první
republiky vyrostly. Zlikvidovat tato nouzová obydlí se minulému
režimu nepodařilo a dodnes zde na kopci nad velkoměstem běží
život. Předpokládaná délka trasy cca 5 km (trasa končí v blízkosti
stanice metra B „Palmovka“). POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě
bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve
14:00 na tramvajové zastávce č. 3, 10 „Libeňský zámek“. Cena
120/80 Kč (%). Marie Hátleová
16. 8. / NE
HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE I. ČÁST. Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt
i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra,
Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada
dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! - omezený
počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován
na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.
Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na železniční stanici „Černošice“
(nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice „Praha – Hl.
nádraží“ v 9:18 nebo ve 13:18 nebo ze stanice „Praha-Smíchov“
v 9:25 a ve 13:25). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Poznejte s námi největší židovský
hřbitov v České republice. Na pohřebišti otevřeném v roce 1890
odpočívá řada známých a významných osobností, v čele s Franzem
Kafkou, ale nalezli bychom zde i rodinné hrobky předních židovských rodin. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před hlavní
bránou na hřbitov z ulice Izraelská (nejbližší spoj stanice metra
A „Želivského“). Cena 120/80 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.
22. 8. / SO
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti.
Více informací naleznete na konci programu!
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PRAŽSKÝ HRAD A JEHO ZAJÍMAVOSTI. Kdysi sídlo knížat, králů
a císařů, nyní prezidentská rezidence, ale vždy symbol české
státnosti. Pražský hrad byl v každé z těchto rolí budován i ničen.
Při procházce si připomeneme, kdy vznikla Královská zahrada
a proč byl vlastně postaven Letohrádek královny Anny, jak byl
Hrad rozšiřován nebo kde nalezneme jeho historické hradby.
Upřesníme si také s jakými osobnostmi jsou spjata hradní zákoutí a jejich vývoj. POZOR! - omezený počet účastníků ve
skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. PROSÍME
ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO
HRADU V PŘÍPADĚ OBNOVENÍ KONTROL. Začátek akce v 10:00
u vchodu do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%).
PhDr. Jaroslava Nováková
23. 8. / NE
NEBYL TO JEN LISTOPAD. Akce pro děti. Více informací naleznete
na konci programu!
REZERVACE TETÍNSKÉ SKÁLY. Projdeme nenáročnou, málo
známou cestou z Berouna do Srbska. Uvidíme jeskyně, skály, ale
i zákoutí oblíbená malíři, milenci a rybáři. Uvidíme i nejstarší
brod a pohanskou cestu na Tetín. Sídlo sv. Ludmily si prohlédneme z místa, odkud ji kreslil nezapomenutelný Kája Saudek.
Vycházka připomene i rozsáhlé oratorium A. Dvořáka, sv. Ludmila.
Délka trasy cca 5,5 km. Doporučujeme pevnou a odolnou obuv,
případně vlastní trekingové hole. POZOR! - omezený počet
účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce v 10:00 před nádražím Beroun (vlak jede ze stanice „Praha-Hl. nádraží“ v 8:48). Cena 120/80 Kč. Mgr. Vladimír Trnka
25. 8. / ÚT
ZAHRADY KLÁŠTERA SVATÉ ANEŽKY. Přijďte se podívat do nově
zrekonstruovaných zahrad Anežského kláštera a na propojení
středověkého prostoru a soch z 20. století. Podíváme se na vývoj českého sochařství od secese k postmoderně a nahlédneme
do života kláštera klarisek a menších bratří ve 13. století. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob
bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem
do Anežského kláštera z Anežské ulice. Cena 120/80 Kč. Monika
Švec Sybolová
29. 8. / SO
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. PÁTÉ ZASTAVENÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
NÁMĚSTÍ MALÉ STRANY. Pojďte s námi objevovat vybraná náměstí Malé Strany! Povíme si, odkud se vzala jejich dnešní jména

a kterými významnými budovami a památkami se tato veřejná
prostranství honosí. POZOR! - omezený počet účastníků ve
skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce
v 10:00 na Dražického náměstí u historického kandelábru. Cena
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami
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 ve skupině. Počet osob bude specifikován
na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.
Začátek akce v 19:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 125 Kč. Bc. Antonín Baloun
30. 8. / NE
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 Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české
velikány! POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena
120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.
VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V ČERVENCI A V SRPNU 2020
4. 7. / SO + 22. 8. / 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
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 ve skupině. Počet osob bude specifikován na
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Jednotná cena 80 Kč/za osobu.
Mgr. Renata Lišková + Mgr. Dana Taimrová
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18. 7. / 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! Určeno pro mládež ve věku 8-12 let
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet
účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce ve 14:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná
cena 80 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.
18. 7. / SO
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ
ČTVRTÉ. Za celá staletí se na českém trůnu vystřídalo mnoho
osobností i řada panovnických dynastií. Panovníků velkých,
i těch menších. Vladařů, již drželi ochranou ruku nad českou
korunou, i těch, na jejichž vládu bychom nejraději zapomněli.
Byli to Češi i cizinci, muži na slovo vzatí i třasořitkové, králové
i šašci. Čtvrté zastavení nás zavede do Jiříkovy síně, kde se dozvíme více o životě a kralovaní tří panovníků, kteří přinesli slávu
Praze i celému Království českému. Jeden z nich nás dokonce
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navštíví. Kdo to ale bude? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet
účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce v 16:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná
cena 80 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.
25. 7. / SO + 23. 8. / NE
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 demokracii,
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 reprezentační
prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 13-19 let (v doprovodu dospělé
osoby). POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před
infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč/za osobu.
Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková
7. 8. / PÁ
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Seznamte se se strašidly
a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Zjistíme, kdo se
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v noci potuluje po Černínském paláci, koho vyděsil malostranský
kostlivec nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude
specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22, 23
„Pohořelec“ (ve směru z centra). Jednotná cena 80 Kč/za osobu.
Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková
29. 8. / SO
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ
PÁTÉ. Kdo se bojí, nesmí do… podzemí! To, co je ukryto pod
Staroměstskou radnicí, je tajemné a temné. Přeneseme se do doby
gotické, ba i románské! Naše Páté zastavení nebude ledajaké.
V rámci dobrodružné hry si sami projdete spletité chodby, budete
luštit hádanky a plnit úkoly. A hlavně hledat heslo, abyste se
z podzemí vůbec dostali! Pokud jste předchozí Zastavení promeškali, nesmutněte, tato hra je i pro vás. Tak co, máte dost odvahy?
Určeno pro mládež ve věku 12-18 let (v doprovodu dospělé
osoby). POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině.
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 a v 16:00
před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/
za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.
Vycházky se konají s maximálním počtem 40 účastníků
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou
zakoupenou v předprodeji.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené
vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do
26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP,
účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT.
Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou
označeny znaménkem % u ceny vycházky. Tzn. za každou zakoupenou vstupenku na akci Pražské vlastivědy,
získáte jedno kolečko PCT. Při nasbírání pěti koleček, máte šestou vycházku zdarma! Akce, na které lze uplatnit
nulovou vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny
vycházky a nesmí být vyprodané. Uplatnit plnou kartičku
můžete v Turistických informačních centrech Prague City
Tourism a v recepci PCT, kde Vám bude za kartičku vystavena nulová vstupenka. Kartičky obdržíte vždy na místě
srazu vycházky u organizačních pracovníků. Pokud nemáte možnost vyzvednout si nulovou vstupenku osobně,
napište nám na vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji
plnou kartičku. Při koupi vstupenek na TIC PCT obdržíte
kolečka při platbě vstupenky. Pokud objednáváte online,
bude Vám kolečko přiděleno organizačním pracovníkem
na místě srazu vycházky po předložení vstupenky.
Organizační pracovník je oprávněn kdykoliv během vycházky zkontrolovat platnou vstupenku.

Zaplacené vstupné na vycházky se nevrací, vstupenky se
nevyměňují. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague
City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného
v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě nákupu
online, bude částka automaticky vrácena na účet.
Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně
5 osob.
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
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na letní dvojčíslo ČERVENEC-SRPEN 2020 bude zahájen ve čtvrtek 25. června 2020 v 10:03 v eshopu a v turistických
informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc
ZÁŘÍ 2020 bude zahájen v úterý 25. srpna 2020.
AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBU TIC PCT SLEDUJTE NA WEBU
WWW.PRAGUE.EU
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)

 v červnu denně 10:00 - 19:00,
od 1. 7. 2020 denně 9:00 – 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)

 v červnu denně 10:00 - 19:00,
od 1. 7. 2020 denně 9:00 – 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

 ZRUŠENO

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LETIŠTĚ PRAHA T1

(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)

 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LETIŠTĚ PRAHA T2

CYKLOHRÁČEK

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)

 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO

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
PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO
Pražská univerzita pro každého - nenechte si ujít nové
cykly o Praze plné zajímavostí. V prodeji od června 2020.
Více informací na www.praguecitytourism.cz/univerzita
a eshop.prague.eu

www.kampocesku.cz

Speciální vlaková souprava Cyklohráčku vás při vašich
cestách za výlety doprovází i po celé letní prázdniny. Každou sobotu, neděli i svátky vás vlak opět dvakrát denně sveze
z pražského Hlavního nádraží do královského města Slaný či k železničnímu muzeu ve Zlonicích. Děti dostanou na památku drobné
upomínkové předměty, cyklisté obdrží reflexní pásku a cyklomapu. Pokud nevíte, kam vyrazit, s Cyklohráčkem se dostanete do
malebné přírody kolem zříceniny hradu Okoř.
Více informací přináší web www.pid.cz/cyklohracek nebo
sociální sítě tohoto výletního vláčku.

pozvánka Prague City Tourism  27

