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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

uvádí pohádku

ČERNÉ DIVADLO
TANEC
FILM
ORIGINÁLNÍ HUDBA
OPRAVDOVÁ BOUŘE V DIVADELNÍM SÁLE
Termíny představení a další info najdete na

www.imagetheatre.cz

DIVADLO IMAGE
Národní 25, Praha 1

Milí čtenáři,

na první pohled vše vypadá jako obvykle. Nová kulturní sezona začíná,
divadla hrají, koncerty se konají, výstavy probíhají. Můžeme tedy směle
doufat, že se dění opět nezastaví a neochromí nás žádná
velká omezení. Pokud si všichni budeme přát zdravou
budoucnost, věřím, že se naše přání vyplní.
Právě si čtete zářijové vydání Pražského přehledu a je mou
milou povinností vás pozvat na některé ze zajímavých
kulturních akcí.
Náš přední soubor staré hudby Collegium Marianum uvádí
od září náhradní koncerty původně jarní řady, a máte se
určitě na co těšit. Zazní díla našich i italských barokních
skladatelů v podání zkušených sólistů i celého souboru.
Dále proběhne jeden z nejvýznamnějších hudebních festivalů Dvořákova Praha, jehož program najdete v rubrice
Hudební festivaly, cykly a orchestry.
Národní muzeum v Praze připravilo velkolepou výstavu
mezinárodního významu, která návštěvníky seznámí
s obdobím vlády staroegyptské dynastie tzv. slunečních
králů. Vystavované předměty byly zapůjčeny ze světových
muzeí a dokumentují největší archeologické objevy českých egyptologů v egyptském Abúsíru. Expozice potrvá
až do 7. února příštího roku.
Pro povzbuzení nálady můžete navštívit oblíbené a tradiční vinobraní sv. Kláry v Botanické zahradě v Troji.
Uskuteční se o víkendu 12. a 13. září a jste srdečně zváni
na kvalitní vína a bohatý doprovodný program.
Přeji vám příjemné kulturní zážitky v čase babího léta.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 JEN ASI A SNAD (1085 let)
Ze školy víme, že v pondělí 28. září 935 byl cestou na mši
zavražděn český kníže Václav. A to rukou vrahů, které vedl
jeho vlastní bratr Boleslav.
Co vlastně víme o knížeti Václavu? Že se asi narodil roku
907, asi zemřel 28. 9. 935.
Díky kronice benediktýna
Widukinda z kláštera Corvey
si letos přesto připomínáme
1085 let od Václavovy smrti. Ale mnich nebyl očitým
svědkem, takže co když nešlo
o vraždu? Co když se ráno Václav vydal do kostela, cestou se
bratrsky „poškorpil“ s Boleslavem a jeho věrní Hněvsa, Česta
Lebka sv. Václava
a Tyra si to špatně vyložili, Václava následně dostihli u vrat
kostela a omylem ubili? To však nic nemění na významu tohoto
světce pro nás i naše dějiny.
Josef Grof
 ZASE PŘEMYSLOVCI (1025 let)
Vyvraždění Slavníkovců 28. září 995 v Libici přežili Soběslav,
sv. Vojtěch a jejich nevlastní bratr Radim. Mylně se však domníváme, že tak vznikl český stát. Ten už tu byl.
Šlo spíše jen o epizodu
v jeho utváření, protože
podobných incidentů bylo
v té době více, jen nejsou
zapsány, ale archeologicky mapovány. Proto i kdyby 28. září 995 Slavníkovci
na Libici neslavili mylné
datum 60 let od smrti
sv. Václava, stalo by se to
jindy. Hradiště a vesnice
fungovaly dál, jen rod
Slavníka zanikl. Pachatelé či objednatel masakru
Sousoší Vojtěcha a Radima v Libici
jsou předmětem bádání,
od Vojtěcha Adamce
ale jisté je, že motivem
mohlo být bohatství Slavníkovců a jejich hrady Libice a Malín
na obchodních cestách do Slezska, na Moravu a do Malopolska.
Alois Rula
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 PROMĚNY HRADU (885 let)
Přestavbu přemyslovského hradiště na vrchu Opyši na
opevněný sídelní hrad s kamennými hradbami zahájil roku
1135 kníže Soběslav I. Během přestavby nahradily někdejší
dřevěné knížecí paláce kamenné stavby.
Západní hradby probíhaly
mezi dnešním druhým a třetím nádvořím, ze západní
části se stalo předhradí. Po
smrti Soběslava I. (1140)
pokračoval v přestavbě jeho
synovec Vladislav II. Z této
doby je zachováno přízemí
knížecího paláce a část prvního patra, z opevnění Černá
věž a Bílá věž. Kamenné hradby zahrnovaly území dnešníPražský hrad, Černá věž, pohled z Jiřské ul.
ho třetího nádvoří a vedly až
k Černé věži, která je jedinou
zcela dochovanou věží z původního románského opevnění.
-aba KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ (880 let)
Král Vladislav II. a olomoucký biskup Jindřich Zdík založili
v roce 1140 premonstrátský klášter s kostelem Panny Marie na Strahově. Patří mezi nejstarší doposud provozované
kláštery premonstrátského řádu na světě.
Roku 1143 přišli na Strahov premonstráti z porýnského Steinfeldu
a začali rozvíjet život řeholního společenství. Nejdříve zbudovali
dřevěné stavení kláštera a započali se stavbou románské baziliky.
Pravděpodobně již od roku 1149 zde stál kamenný kostel, či ales-

Královská kanonie premonstrátů na Strahově

poň jeho chór. Po dokončení stavby baziliky pokračovala stavební
aktivita vybudováním kamenných klášterních budov, které byly
v roce 1182 téměř hotovy. Po požáru roku 1258 byl klášterní objekt znovu obnoven. Hmotný a duchovní rozvoj kláštera přerušili
husité v roce 1420, kdy byl klášter vypleněn.
-alba-

foto © Wikimedia Commons
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 POČÁTEK CECHŮ ČECHŮ (710 let)
Kvalitu kupovaného zboží si lidé hlídali odnepaměti. Proto
tento tlak na řemeslníky, ale také ochrana jejich zájmů stály
u vzniku cechů.
Počátky snah o organizaci řemesel v Čechách spadají do druhé půlky
13. století. Leč věrohodné doklady o jejich existenci pocházejí až ze
století následujícího,
od roku 1310. Cechy
pak několik staletí
tvořily základ ekonomiky měst. Hierarchii
tvořili cechovní mistři,
tovaryši, učedníci a cechovní čeleď. Cech hájil práva a zájmy svých
členů, dohlížel na jakost
a cenu výrobků, výchovu učedníků a skládání
Pregéř a dobová mincovní lavice pro ražbu mincí mistrovských zkoušek.
Soumrak cechů nastal
s nástupem průmyslové revoluce v 18. a 19. století.
-babok ČESKÉ CÁCHY (670 let)
Císař Karel IV. vydal 18. září 1350 zakládací listinu pro
vybudování rozsáhlého klášterního komplexu s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého. Stavba kostela ideově i architektonicky navazovala na cášský
korunovační chrám.
Výstavba komplexu na Karlově probíhala od roku 1351 a podílela se
na ní stavební huť Matyáše z Arrasu. Ještě nedokončený kostel byl vysvěcen roku 1377 arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi za přítomnosti
Karla IV. a jeho syna Václava IV. Na počátku husitských bouří byl klášter

foto © Wikimedia Commons

Kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově

vypleněn a opuštěn, augustiniánští kanovníci se na Karlov vrátili roku
1437 a zůstali zde až do období reforem Josefa II., kdy byla v roce 1785
kanonie zrušena. Kostel tvoří spolu s dalšími čtyřmi novoměstskými
kostely založenými Karlem IV. pravidelný kříž.
-baal-

7. 9. 1775 (245 let)

Byl vydán robotní patent Marie Terezie pro Moravu (pro
Čechy již 13. 8.). Patent ulevil sedlákům, jimž ubyla až
polovina robotních povinností. Patent rozdělil poddané do
11 tříd dle majetku. Stanovil délku robotního dne na 8 hodin v zimě a 12 v létě. Robotu zkrátil na 3 dny v týdnu.
9. 9. 1340 (680 let)

Král Jan Lucemburský dal vyhotovit svou poslední
vůli. Z řady vykonavatelů vypustil svého prvorozeného
syna a hlavního dědice a nástupce Karla a nevěnoval
mu jediný sebemenší projev. Markrabě Karel se měl stát
pouze vládcem Čech, Budyšínska, Zhořelecka a slezských
knížectví.
12. 9. 1920 (100 let)

Od 12. do 28. 9. 1920 se na výstavišti v Královské oboře
uskutečnil první Pražský vzorkový veletrh. Veletrhy
byly pořádány pravidelně dvakrát ročně, od roku 1925 ve
Veletržním paláci a na Novém výstavišti. Byly určeny pro
velkoobchodní jednání a uzavírání obchodů podle vzorků.
14. 9. 1860 (160 let)

Vydavatel Josef Richard Vilímek se narodil 14. 9. 1860
v Praze († 6. 11. 1938). Byl majitelem pražského nakladatelství J. R. Vilímek, které založil jeho otec v roce 1884
a které sám převzal v roce 1885. Vydával J. Vernea, K. Maye
a A. C. Doyla. Mnoho knih ilustroval Z. Burian.
15. 9. 1420 (600 let)

„Pražané (s orebskými, žateckými, lounskými a táborskými) … položivše se blízko sv. Pankrací, oblehli Vyšehrad,
na němž byl lid zbrojný císaře Zigmunda, a založivše děla
i praky na Botiči, silně k němu stříleli i kamením házeli.“
(Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína,
str. 805)

1575

(445 let)
Rudolf II.
* 22. 9. 1575
v Chrámu sv. Víta
korunován českým
králem

1830

(190 let)
Tomáš Seidan
* 6. 9. 1830
† 4. 12. 1890
český sochař
a pedagog

1890

(130 let)
Vladimír Slavínský
* 26. 9. 1890
† 16. 8. 1949
český herec,
průkopník české
kinematografie
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„Pro spásu duše svého otce“ Přemysla Otakara II. založil roku
1285 král Václav II. klášter obutých augustiniánů s kostelem
sv. Tomáše na Malé Straně v Praze. Při klášteru vznikl roku
1358 dnes známý pivovar.
Současný klášter má svého předchůdce v kostelíku z poloviny
13. století, který patřil benediktinům z Břevnova. Na pozvání krále
Václava II. přichází do
Prahy Řád poustevníků
sv. Augustina a břevnovský opat Kristián se vzdal
pozemku a patronátního
práva ve prospěch nového
řádu. Mezi nejstarší části
dnešní stavby náleží kaple sv. Doroty a část severní
stěny kostela v presbytáři.
Stavba kostela, pojatého
jako trojlodí, pokračovala
od východu, tj. od presbytáře. Ten byl dokončen
Klášter agustiniánů s kostelem sv. Tomáše,
a vysvěcen roku 1315.
Vojtěch Kubašta 1942
Jeho gotický ráz setřely
přestavby v dalších staletích. V průběhu 14. století se stavělo trojlodí s řadou kaplí. Vysvěceno bylo roku 1379 papežským legátem
kardinálem Pileem za účasti pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna,
mohučského arcibiskupa
Ludvíka a olomouckého
biskupa Jana ze Středy.
Další stavební úpravy
probíhaly v 15. a 16. století. Za husitských bouří se
roku 1420 stal cílem útoku
radikálních Pražanů sympatizujících s husitstvím.
Klášter byl vyrabován, vypálen a řeholníci vyhnáni.
Obnova proběhla po návratu augustiniánů v pol.
15. století. Roku 1603 byla Hlavní oltář s kopiemi Rubensových obrazů,
J. A. Quitainera, F. M. Brokoffa
vybudována knihovna, sochami
a jeho žáka
kterou však vykradlo za
třicetileté války švédské vojsko. Po roce 1728 proběhla barokní
úprava kláštera podle projetu K. I. Dientzenhofera, která dala objektu dnešní podobu. Klášter plnil svou funkci do jara 1950, kdy byla
činnost řeholníků násilně ukončena komunisty. Řád se vrátil až po
roce 1990. Nyní zde funguje malá komunita augustiniánů, která
provozuje aktivity pro veřejnost. Objekt s kostelem je chráněn jako
kulturní památka a část kláštera slouží jako luxusní hotel.
Marie Petrušková
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 FANDA, PEPÍK ČI DALIMIL? (710 let)
Dodnes není jasné, kdo je autorem Dalimilovy kroniky. Od
středověku se tak nějak přisuzuje autorství jakémusi boleslavskému kanovníku Dalimilu Meziříčskému. Existoval
ale vůbec?
Když se to tak vezme kolem a kolem, jasně prokazatelné autorství
není nakonec tak důležité. Podstatné je to, jak dokázala oslovit
v průběhu staletí čtenáře, přispěla k jejich národnímu uvědomění, sounáležitosti s historií české země a pozvednutí jazykové

Dalimilova kronika, únos Jitky ze Svinibrodu Břetislavem I. z kláštera

kultury. Nejedná se navíc o padělek jako v případě známých rukopisů královédvorského a zelenohorského. Kronika je nejstarší
svého druhu v českém prostředí a její vznik kladou odborníci na
počátek 14. století. Končí totiž roku 1314 v období vlády Jana
Lucemburského. K původnímu obsahu přibylo několik dodatků
v letech 1315 a 1316, ale ty už nejsou přisuzovány původnímu
autorovi. Kronika obsahuje 106 kapitol ve verších s chronologicky
vykládaným dějem z Čech, počínaje osídlením našeho území praotcem Čechem, pověstmi o Libuši a jejím proroctví, o Přemyslu
Oráčovi či Dívčí válce. Obsahuje také známý příběh o Oldřichovi
a Boženě. Stylisticky se jedná o čtivé, prosté sdělení, které autor
prokládá řadou přirovnání, rčení a lidových výrazů. Autorovy rady
nejsou však příliš mravokárné, naopak. Jsou v souladu s popisovaným dějem. Někteří škarohlídi by dnes asi namítli, že je příliš
nacionalistická a protiněmecká. Rozumný člověk ale ví, že je spíš
vlastenecká, což je rozdíl.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

 NEJSTARŠÍ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ
(735 let)

foto © Jenský kodex

Přesto je Jan Hus právem považován za jednu z největších
osobností českých dějin. Většinu svého života usiloval o nápravu církve a společnosti a za svou pravdu byl ochoten
položit i život.
O datum Janova narození se historikové dodnes přou. Patrně se
však narodil v září roku 1370 (1371 nebo 1369) v Husinci u Prachatic. Roku 1393 získal na Karlově univerzitě titul bakaláře
a za tři roky titul mistra svobodných umění. Vysvěcen na kněze
byl roku 1400,
od roku 1402
kázal v Betlémské kapli v Praze
a rektorem Univerzity Karlovy
se stal léta Páně
1409. Proslul
coby největší
český reformátor křesťanské
církve a společnosti. Byly mu
blízké myšlenky
anglického
myslitele Johna
Viklefa, od kterého převzal část
Mistr Jan Hus na hranici, iluminace z Jenského kodexu
učení o zbavení
(kolem roku 1500)
církve majetku.
Stavěl se proti prodeji odpustků, kázal česky a česky napsal
i některé své knihy. Jan byl však také reformátorem českého
pravopisu, zasloužil se o překlad Bible do češtiny a o vydání
Kutnohorského dekretu. Jeho postoje, kázaní a učení neunikly pozornosti katolických špiček. Na Prahu byl uvalen druhý
nejtěžší církevní trest kanonického práva po exkomunikaci,
interdikt (klatba), zákaz účasti na svátostech roku 1412. Jan
tedy odešel z Prahy a žil na Kozím Hrádku, v Sezimově Ústí
a poté na hradě Krakovci u Rakovníka. To vše díky podpoře
vlivných kruhů, včetně předních osobností královského dvora.
Roku 1414 odjel na „pozvání“ císaře Zikmunda do Kostnice,
kde se konal tzv. kostnický koncil (5. 11. 1414 – 22. 4. 1418)
a kde mu nabídli obhájit své učení. Byl však prohlášen za
nebezpečného heretika (kacíře), zbaven kněžské hodnosti
a vydán světské spravedlnosti. Ta jej odsoudila k smrti na
hranici. Své učení ani tak neodvolal. Jan Hus byl upálen
6. července 1415 a jeho popel byl vhozen do řeky Rýn, aby
po něm nezbyla žádná památka. Jeho smrt však nedosáhla
zamýšleného výsledku. Naopak! Rozpoutala v českých zemích
reformní hnutí, které přerostlo v peklo husitských válek.
František Jehlička

16. 9. 1715 (305 let)

Byl dokončen a vysvěcen v pořadí třetí kostel
Klementinské koleje na Starém Městě, zasvěcený
sv. Klimentu, jehož stavba byla započata v roce 1711.
Jednolodní kostel vyniká náročným barokním interiérem,
jehož nejcennější částí je soubor dřevořezeb z dílny M. B.
Brauna.
23. 9. 1875 (145 let)

V 15:15 byla zahájena doprava na koňské tramvajové
dráze od Poříčské brány přes Příkopy a Národní třídu
k Řetězovému mostu. Stavba byla zahájena 3. 5. 1875.
Majitelem pražské koňky, která nahradila dosavadní omnibusy, se stal na 51 let bruselský průmyslník a podnikatel
Édouard Otlet.
24. 9. 1815 (205 let)

V Královské oboře, dnešní Stromovce v Praze-Bubenči,
předvedl mechanik pražské polytechniky Josef Božek jako
první na našem území svůj vlastní parní vůz. Inspirací mu
byl nezprovozněný Trevithickův parní stroj přivezený v roce
1811 hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem
do Čech.
27. 9. 1865 (155 let)

Český technik, podnikatel a průmyslník Václav Laurin
se narodil 27. 9. 1865 v Kameni u Pěnčína († 4. 12. 1930).
Vyučil se zámečníkem v Mladé Boleslavi, kde později v roce
1895 společně s Václavem Klementem založil firmu Laurin
& Klement, dnešního výrobce automobilů Škoda Auto.
28. 9. 1945 (75 let)

V Praze proběhly tzv. Tyršovy hry. Šlo o první společné
vystoupení československého tělocviku uskutečněné na
Strahovském stadionu. Poslední všesokolský slet proběhl
v roce 1938, po 2. světové válce byl další slet až v roce
1948, který byl zároveň poslední před tzv. spartakiádami.

1905

(115 let)
Vladimír Holan
* 16. 9. 1905
† 31. 3. 1980
český básník a
překladatel

1910

(110 let)
František Hrubín
* 17. 9. 1910
† 1. 3. 1971
český básník,
spisovatel a dramatik

1945

(75 let)
Petr Novák
* 6. 9. 1945
† 19. 8. 1997
český zpěvák
a skladatel
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text: Pavel Edvard Vančura (redakce@kampoceku.cz)

 NEBEZPEČNÝ HERETIK (650 let)

 MARIÁNSKÝ SLOUP (370 let)

 JOSEF JÜTTNER (245 let)

Sloup na Staroměstském náměstí v Praze vznikl dekretem
císaře Ferdinanda III. 22. 4. 1650. Vzorem mu byl mariánský
sloup mnichovský (1638), postavený jako dík za záchranu
města před Švédy a morem. Ve Vídni vztyčil sloup za ochranu
města před Švédy roku 1647, v Praze 1650 a v Prešpurku na
památku porážky Wesselényiho spiknutí (1675).

Kartograf a generálmajor rakouské armády byl slezským
Němcem, který se narodil v Bernarticích a zemřel v Praze
v nedožitých sedmdesáti třech letech. Vystudoval matematiku v Ingolstadtu a spojení s vojenstvím předznamenalo
jeho vztah ke kartografii.

Pražská Madona byla znázorněním nové protireformační Panny Marie Neposkvrněné s podobou mladé ženy, 12 hvězdami
svatozáře, stojící na přemoženém drakovi. Drak symbolizoval
porážku zla a v dobovém katolickém pojetí protestantského
kacířství. Vztyčen byl v místě šibenice, kde v březnu 1632 přibil

V roce 1811 začal tvořit trigonometrickou síť Prahy. O rok později císař František I. vydal příkaz k vytvoření plánu Prahy. Již
započaté zaměřování Prahy dokončil
Josef Jüttner v roce
1815. Celý rok trvala tvorba rytin
a německých popisků objektů a jejich
číselné označení.
Plán byl z vojensko-strategických
důvodů tajný, neboť obsahoval znázornění pražského
opevnění. Vznikla
Josef Jüttner a jeho žena (portrét od F. G.
tedy i druhá verze,
Waldmüllera, 1830)
bez opevnění, která
byla již veřejná. Plán byl vytvořen v měříku 1 : 4 320. Původně
měl první plán Prahy vytvořený na geodetickém základu zahrnovat i dvoumílové okolí Prahy. Z Jüttnerova plánu vycházel

na pranýř saský velitel staroboleslavské Palladium. Základní
kámen byl položen 23. 5. 1650. Dřík 6 m byl vztyčen 26. září
a socha Panny Marie osazena na 15 m vysoký sloup 30. září. Autory sochařské výzdoby byli Bendl, Heidelberger, Goldschneck
a Melber. Stavební dozor měl Miseron, jen architekt je neznámý.
Povrch sloupu nesl imitaci červeného mramoru a 2 m vysoká
socha Panny Marie Immaculaty byla pozlacena. V nárožích soklu
stáli čtyři andělé symbolizující moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost. V podnoží sloupu byl uložen gotický deskový
ochranný obraz Panny Marie Rynecké z počátku 15. století.
V kartuši na podstavci byl nápis: „Virgini genitrici sine originis
Labe Conceptæ propVgnatæ et Liberatæ Vrbis ergo Cæsar pivs
et IvstVs hanC statvaM PonIt“, který v chronogramu uváděl rok
1650 (česky „Panně Rodičce bez poskvrny prvotní počaté za
obhájení a osvobození města zbožný a spravedlivý císař tuto
sochu postavil“). Posvěcení sloupu se konalo 13. 7. 1652.
Antonín Fridrich
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Jüttnerův plán Prahy (1811–1816)

Antonín Langweil při tvorbě svého papírového modelu Prahy
(1826–1837), který je dnes k vidění v Muzeu hlavního města
Prahy.
Pavel Edvard Vančura

foto © Wikimedia Commons

Vánoční trh na Staroměstském náměstí, Jaromír Stretti – Zamponi

 DŮSTOJNÝ STÁNEK UMĚNÍ (120 let)

 ŽIL VŽDY ZÁSADOVĚ (80 let)

Už 120 let uběhlo od otevření důstojného stánku pro uchování hmotných dějin Prahy, které se uskutečnilo 27. září roku
1900. O přístavbě městského muzea, dnes Muzeum hl. města
Prahy, se uvažovalo mnoho let.

Petr Čepek byl herec s uhrančivým pohledem a silným charakterem. Nebýt legendárních filmů, jako je Vláčilovo Údolí
včel nebo Herzovy Petrolejové lampy, už bychom možná ani
nevěděli, jak geniální to byl umělec.

Nejstarší plánová dokumentace pochází z prosince roku 1889.
Městská rada se v srpnu 1895 usnesla, že vyhotovení plánů
zadá architektu Antonínu Balšánkovi, a vyzvala jej k jejich
zhotovení. Balšánkovy plány pak schválil sbor obecních star-

Petr Čepek se narodil 16. září 1940 v Praze. Vyrůstal v Hrabůvce
v Beskydech a později v Ostravě. Byl přijat na DAMU v Praze a studoval v ročníku s Ladislavem Mrkvičkou a Josefem Abrhámem.
Po studiu, které nedokončil, účinkoval v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. Ladislav Mrkvička měl být totiž ze školy vyhozen
a o jeho vyloučení museli spolužáci hlasovat. Jen Petr Čepek řekl

Muzeum hlavního města Prahy dnes

ších na samém konci roku 1895. Na jaře 1896 konečně stavba
nové neorenesanční budovy mohla začít. Od poloviny března do
poloviny května roku 1899 byla budova Pražanům přechodně
otevřena posmrtnou výstavou děl Luďka Marolda. Až do vzniku
a následného otevření nové muzejní budovy nemělo muzeum

foto © Muzeum hlavního města Prahy

Budova muze v roce 1902

ani dost reprezentativní a vyhovující prostory pro prezentaci
a uložení sbírek a v souvislosti s tím se mu ze strany mnohých,
a to i důležitých představitelů města, nedostávalo plného
uznání a respektu. Konečně 27. září byla nová budova s nově
instalovanými sbírkami otevřena veřejnosti definitivně. Stavba
Balšánkovy budovy v letech 1896–1898 a její slavnostní otevření v roce 1900 dovršily více než dvacetiletý proces formování
Městského musea pražského.
-ak-

ne a jako jediný z fakulty rovněž předčasně odešel. Roku 1965
se stal členem Činoherního klubu v Praze, kde působil až do své
smrti. Na svých postavách pracoval důkladně, a snad právě proto
je jeho herectví tak nezapomenutelné. Nadaného herce si brzy
všimli i ve světě filmu. Role syfilitika v Petrolejových lampách
patří asi k tomu nejlepšímu, čím se může naše kinematografie
pochlubit. Dokázal také jako jeden z mála herců odmítnout roli
v normalizačním seriálu o majoru Zemanovi, i když věděl, že si pak
moc nezahraje. V době sametové revoluce stál u zrodu Občanského fóra. Počátkem 90. let vyučoval herectví na DAMU. V roce 1993
se u něho začala projevovat těžká nemoc. Jeho poslední rolí byl
Faust ve filmu Lekce Faust. Mezi herci panuje pověra, že kdo hraje
Fausta, zemře. Bohužel pověra se vyplnila. Petr Čepek zemřel 20.
9. 1994 v nemocnici ve Vrchlabí a je pohřbený na hřbitově v Dolní
Kalné, kde měl svou oblíbenou chalupu.
Marcela Kohoutová
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foto © archiv Činoherního klubu

Petr Čepek ve hře Ödöna von Horvátha Povídky z Vídeňského lesa (duben 1981)

rozhovor
 VDECHNOUT HUDBĚ A POSTAVÁM DUŠI

dřeň, jsem přijela domů, a normálně jsem asi hodinu koukala do
bílé stěny, jak jsem byla fyzicky i psychicky vyčerpaná. Zároveň
jsem ale měla pocit, že se to musím pořád učit, jenže jsem byla
tak hotová, že jsem nebyla schopná otevřít scénář.

Pěvkyně Dagmar Pecková už dávno není jen „operandou“,
třebaže ji média stále takto škatulkují. V klasickém zpěvu
se věnuje vedle oratorií a písní také jazzovým skladbám
Kurta Weilla a blízko má i k herectví. Poslední zmiňovanou
disciplínu naplno rozvine v Městském divadle Mladá Boleslav, kde se 11. září poprvé promění v operní divu Marii
Callas v činoherní inscenaci Mistrovská lekce.

Vždy mi přišlo, že to operní pěvci či tanečníci mají oproti
činohercům těžší, protože musí cvičit mnohem intenzivněji a hlavně každý den.
Sice se každý den rozezpíváváme, ale oproti tanečníkům nebo instrumentalistům tolik nedřeme. Pokud vás totiž večer čeká náročná role, kterou pak hrajete ob den, tak většinu dne mlčíte. To je velká řehole. Slavná
zpěvačka Christa Ludwig dokonce v den představení ani netelefonovala.
Dnes se už i po operních pěvcích vyžaduje větší herecká průprava.
Tento přístup mi byl odjakživa bližší. Pokaždé jsem ráda spolupracovala
s režiséry, kteří chtěli na operním jevišti ztvárnit postavu a netoužili jen
potom, aby se zpěváci postavili na rampu, rozkročili se a řvali do lidí. Už
samotná Maria Callas učila své žáky vdechnout hudbě a postavám duši
a obsah. O to samé se na svých mistrovských lekcích snažím také já.

Jaké jste měla prázdniny? Byly pracovní, anebo jste více
odpočívala?
Přestože jsem na prázdninách víceméně od března, tak mám
pořád co dělat. Se souborem Musica Bohemica a dirigentem Jaroslavem Krčkem jsme se zavřeli do studia a podařilo se nám natočit
druhé vánoční cédéčko, které ponese název Exaltatio a vydáme ho
koncem října. V Městském divadle Mladá Boleslav jsem se vrhla
do zkoušení inscenace Mistrovská lekce a na letní scéně Divadla
Kalich jsem měla štěstí odehrát představení Carmen y Carmen.
V červnu jste skončili první etapu zkoušek k Mistrovské
lekci a od konce srpna v nich opět pokračujete. Opakovala
jste si během dvouměsíční pauzy text?
Když si má manažerka přečetla první část textu hry, tak mi řekla,
že jsem se zbláznila a jak se to chci všechno naučit. V tu chvíli jsem
sama ještě netušila, jak všechno zvládnu, ale od prosince minulého roku na tom pracuji a teď si text každý den opakuji i během
jiných aktivit. Stává se pak, že jdu třeba na nákup, bloudím mezi
regály a najednou se přistihnu, že mluvím s moukou. Anebo si
takhle začnu sama se sebou povídat nahlas v metru. (smích)
Nastala u Vás během zkoušení nějaká krize?
Během posledních červnových zkoušek, kdy se šlo už opravdu na
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Máte s Callasovou nějakou společnou vlastnost? Případně je
něco, co na ni obdivujete, anebo Vás něčím naopak irituje?
Fascinuje mě na ní její cílevědomost a přesnost. Vždycky jsem si myslela, jaká jsem strašná puntičkářka a k tomu ještě našprtaná, a jak
všude chodím včas. Callas je ale v tomto směru nedostižná. Asi to bylo
zapříčiněno i tím, že byla téměř slepá. To já občas spoléhám na přehršle svého talentu a to pochopil na zkouškách už i Mikeska. (smích)
Slyšela jsem, že jste zkoušky zpestřovala rovněž svým
kulinářským umem.
Když byl čas, tak jsem kolegům něco uvařila či upekla, protože mě
to hodně baví. Vaření vnímám jako určitý druh meditace a navíc
má s divadlem mnoho společného. Pořád totiž něco přihazujete,
potom mícháte, anebo to naopak necháte deset hodin v troubě
a přečtete si u toho nějakou knížku. Nakonec ale ze sebe vydáte
úplně všechno, aby o pět minut později na talíři nic nezbylo. Stejně je tomu i s divadelním představením. Proto alespoň doufám,
že naše inscenace diváky pořádně zasytí.
Tereza Blažková

foto © Martina Venigerová

Dagmar Pecková jako Maria Callas

Kde se zrodil nápad obsadit Vás do takto velké a poměrně
náročné činoherní role?
To jsem jela do divadla v Mladé Boslavi na talkshaw, kterou moderoval
vstřícný a velmi dvorný umělecký šéf Petr Mikeska. Hned jsme si padli
do oka a za tři dny nato mi v mailu přistála tato nabídka. Když jsem
si pak přečetla scénář, tak jsem asi hodinu usedavě brečela, ačkoli je
to místy velmi vtipné. Přišlo mi, že život je leckdy krutý a velikost jednoho člověka bývá velmi hořce vykoupena. Bylo to strašně bolestivé
a říkala jsem si, že tohle přeci nemohu hrát. Vzalo mě to natolik, že
jsem následně ještě dvě hodiny tak naplno zpívala, že bych mohla jít
z fleku do Metropolitní, a proto jsem Petrovi zatelefonovala, že roli
beru. Uvědomila jsem si totiž, že mě Pánbůh musí mít hodně rád,
protože mi pokaždé strčí do cesty lidi či situace, které mě posunou dál.

KAM za
kulturou s…
MICHALEM KOCOURKEM

je podepsána režisérka inscenace Lída Engelová a nádherných
hereckých výzev se v ní chopili Barbora Hrzánová, Radek Holub,
Klára Cibulková, Radek Zima a Zbigniew Kalina. Tento výjimečný
titul sděluje prosté, ale moudré poselství, které nás velice silně
oslovilo: Každý kámen na světě má smysl, stejně tak každý člověk,
i ten nejubožejší.

producentem a majitelem Divadla Kalich
Vážení čtenáři,
nová sezóna Divadla Kalich, kterou právě zahajujeme, bude hodně pestrá a nebude v ní nouze o překvapení. Její přípravu jsme
samozřejmě podřídili celospolečenské situaci, takže jsme zavedli
řadu nezbytných hygienických a bezpečnostních opatření, abyste

Michal Kocourek, foto © Lenka Hatašová

se u nás mohli bavit bez obav. Prostory divadla dezinfikujeme speciálními prostředky a navíc jsme pořídili ozónové čističe vzduchu
od virů, dezinfekce rukou je vám k dispozici hned na několika
místech... Zkrátka na bezpečí diváků nám velmi záleží, ale stejně
důležité mi přijde divákům pomoci se vrátit zpátky do normálního
života. A kultura je pro mě právě symbolem návratu společnosti
k normálu. Věřím, že budete chtít v hledištích divadel zrelaxovat,
zase se pobavit. Známá pravda říká, že veselá mysl je půl zdraví.
A my vám v tomto smyslu nabízíme opravdu účinnou „medicínu“.

Taneční muzikál Horečka sobotní noci, foto © Richard Kocourek

S první premiérou nové sezóny přijdeme 1. října, kdy vám představíme cirkusáckou romanci Silnice, tedy divadelní hru na motivy slavného oscarového filmu Federica Felliniho. Pod adaptací
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Silnice, v hl. rolích Bára Hrzánová a Radek Holub, foto © Richard Kocourek

V listopadu vyjdeme vstříc mnoha přáním diváků a vrátíme na
repertoár Divadla Kalich na omezený počet 30 repríz slavný taneční muzikál Horečka sobotní noci s nesmrtelnými hity skupiny
Bee Gees. Horečky v režii a výtečné choreografii Jána Ďurovčíka
jsme odehráli 250 nadšeně aplaudovaných repríz, psalo se o ní
jako o „strhující show, která divákům bere dech“. Proto jsem rád,
že můžeme divákům vyhovět a přivést ji znovu na naše jeviště
v původním obsazení.
Ani v nové sezóně nebudou chybět osvědčené muzikálové hity
jako Krysař Daniela Landy, legendární Vlasy, Voda (a krev) nad
vodou s hity Elánu nebo Pomáda, Robin Hood, Johana z Arku
a Mauglí. A stejně tak i prvotřídně obsazené činoherní komedie
například s Ivou Janžurovou, Janou Paulovou, Jiřím Bartoškou,
Jiřím Lábusem, Oldřichem Kaiserem, Pavlem Zedníčkem či
zmíněnými Bárou Hrzánovou a Radkem Holubem. A aby těch
respektovaných hereckých jmen nebylo v souvislosti s Divadlem
Kalích málo, dojde v této sezóně k jednomu velkému přestupu do
našeho týmu. Totožnost našeho nového kolegy zatím tajíme, ale
dlouho si ho pro sebe nenechám, to vám slibuji.
Michal Kocourek, producent a majitel Divadla Kalich
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redakce zve
 FESTIVAL OPEN HOUSE PRAHA 2020
POŠESTÉ OTEVÍRÁ BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÉ
BUDOVY A PROSTORY
„Architektura pro všechny“ je mottem letošního festivalu
Open House Praha, který zve návštěvníky o víkendu 5. a 6. září
na prohlídku 73 běžně nepřístupných budov a prostorů
v 10 městských částech. Festival navíc nabídne v týdnu od
1. září bohatý doprovodný program. Open House Praha je
dnes již tradičním architektonickým svátkem, který umožňuje zdarma prozkoumat skryté poklady města a užít si neopakovatelnou atmosféru pospolitosti a nadšení z poznávání míst.
Letos si přijdou na své nejen fanoušci urbexu, ale také například technických nebo rezidenčních staveb. Program představí
rekonstrukce i oceňované novostavby, které jsou navrženy
s ohledem na estetiku, ale také na kvalitu vnitřního prostředí.
Prahu jako na dlani si návštěvníci užijí z pobytových teras
a střech a budou moci prozkoumat i starobylá podzemí. Od
1. září se rovněž pro návštěvníky otevře infocentrum v domě
Radost na Žižkově.

Palác ARA, sídlo coworkingu HubHub, exteriér, foto © Tomáš Sysel

Bývalý Palác kultury, dnes Kongresové centrum Praha,
který zdobí hlavní festivalový vizuál, je jednou ze 30 novinek.
Kromě budov se letos organizátoři zaměřili i na představení historie a plánů revitalizace významných areálů ve vlastnictví
města. Běžně nepřístupné prostory bývalé jateční burzy, stájí,
sklepů či vodárenské věže, postavené na konci 19. století, budou
zpřístupněny v areálu Pražské tržnice. Výstaviště nabídne
návštěvníkům prohlídku technického zázemí Malé sportovní
haly, plaveckého bazénu nebo Divadla Spirála. Úspěšné konverze technických objektů, které si upravili architekti sami pro sebe,
představuje dílna Braasi Factory v Holešovicích nebo kanceláře
Machine House v Karlíně. Bohatou industriální minulost má také
Nuselský pivovar, jehož revitalizace se aktuálně připravuje.
Kompletní rekonstrukcí prošla nedávno zkolaudovaná budova
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radnice Úřadu MČ Praha 7 v Holešovicích. Z novostaveb pak
festival ukáže například projekt rezidenčního bydlení Prachnerova, nominovaný na Cenu České architektury, nebo Kampus ČSOB
v Radlicích (budovy SHQ i NHQ), který je ukázkou šetrné architektury. I letos program doplní designové administrativní prostory.
Návštěvníci se mohou podívat do několika coworkingových center
a designových kanceláří – například centra HubHub sídlícího ve
funkcionalistickém paláci ARA, Sněmovní 7 a do NN IT Hubu
na Smíchově pyšnící se titulem „Nejatraktivnější kanceláře 2019“
soutěže Art of Space Awards. Své sídlo otevře i kreativní agentura
DDB Prague, jejíž prostory získaly ocenění „Kanceláře 21. století“.

Kovařovicova vila, exteriér, foto © Tomáš Sysel

Festival také připomene několik významných výročí letošního
roku. U příležitosti 140. výročí narození architekta Josefa Chochola
se návštěvníci mohou podívat do Kovařovicovy vily na Rašínově
nábřeží, postavené v kubistickém stylu. Do budovy ředitelství
Národní kulturní památky Vyšehrad (NKP) bude možné nahlédnout k oslavě výročí 50 let existence instituce NKP. Letos si
také připomínáme 175 let od příjezdu prvního vlaku do Prahy a od
otevření Masarykova nádraží pro cestující. Kulaté výročí 125 let
od vzniku slaví také areál bývalých Ústředních jatek královského
města Pražského, dnešní Pražská tržnice.
Tématem letošního roku jsou budovy ožívající. V programu k nim
patří například Kasárna Karlín, Jatka78, Pragovka, Krenovka na Žižkově či vozovna Orionka. K tématu bude připravena
2. srpna v domě Radost i debata.
Festival nezapomíná ani na rodiny s dětmi, pro které je připravena
například otevřená lego dílna v domě Radost nebo speciální
komentované prohlídky a další aktivity ve vybraných budovách.
Ve spolupráci se Světluškou, projektem Nadačního fondu Čro,
letos nově nabízí speciální komentované prohlídky budov
pro lidi se zrakovým postižením. Pro osoby se sluchovým
postižením jsou pak určené prohlídky tlumočené do českého
znakového jazyka doplněné o simultánní přepis.
Festival by se nemohl uskutečnit díky zapojení stovek dobrovolníků, kteří pomáhají s otevíráním budov.
Více informací k dispozici na www.openhousepraha.cz
-red-

 NOVÁ SEZONA V YPSILONCE

 REMBRANDT BUDE

Ani zavření divadel Studiu Ypsilon nezabránilo v nazkoušení nové hry Ivy Peřinové Národní tragédie aneb Překrásný
nadhasič pražský v režii Petera Oravce, jejíž předpremiérou
2. července symbolicky (víceméně domácky) ukončilo sezonu minulou a premiérami 10. a 14. září nadějně zahajuje
sezonu novou.

Národní galerie Praha uskuteční dlouho očekávanou výstavu Rembrandt: Portrét člověka, která své zahájení posunula
z jara na 25. září. Půjde o rozsáhlý výstavní projekt. Představí více než 110 děl z významných tuzemských i zahraničních
institucí a soukromých sbírek, také jedinou Rembrandtovu
malbu na našem území Učenec ve studovně, který je aktuálně
vystaven v expozici Staří mistři ve Schwarzenberském paláci.

Příběh je inspirován skutečnou událostí, požárem Národního divadla. Tragédie! Co čert nechce, vznikla z toho znamenitá komedie,
ve které se zřetelně zrcadlí i česká povaha. Zároveň hodně muziky!

Režie a úprava: Peter Oravec, výprava: Ondřej Zicha, hudba a nastudování: Miroslav Kořínek, hudební spolupráce a nastudování:
Dominik Renč, pohybová spolupráce: Jan Onder, dramaturgie:
Jaroslav Etlík.
Hrají: Jiřina Vacková, Václav Helšus, Kryštof Mende, Miroslav Novotný, Martin Janouš, Lenka Loubalová, Renata Rychlá, Martin
Bohadlo, Lumíra Přichystalová, Veronika Soumarová, Jan Bradáč,
Jan Večeřa, Dominik Renč.
-red-
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Rembrandt van Rijn, Učenec v pracovně, 1634, Národní galerie Praha

Ústředním dílem výstavy je portrét Učence ve studovně ze sbírek
Národní galerie Praha z roku 1634, tedy z období pro Rembrandta
naplněného úspěchem jak v profesním, tak v soukromém životě.
Portrét však nezobrazuje jen fyzickou podobu neznámého muže.
Rembrandtovi se v něm mistrně podařilo zachytit dramatický
duchovní život portrétovaného starce a díky výrazu tváře tak
vyprávět bohatý příběh, čímž samotnou malbu staví na úroveň
malby historické. I přesto však v sobě toto výjimečné dílo skrývá
do dnešní doby více otázek než odpovědí.

„Výstava se tak s pomocí dalších Rembrandtových děl, i s pomocí
prací jeho současníků i následovníků (Jan Lievens, Gerrit Dou, Ferdinand Bol, Govaert Flinck či Christopher Paudiss) pokusí přiblížit
vnitřní život zachycený ve výrazu portrétovaného, ať už jím byl neznámý člověk či Rembrandt sám“, říká kurátorka Lucie Němečková.
Poznání Rembrandtovy tvorby nikdy nemůže být úplné bez grafiky a kresby, jelikož zejména grafice se Rembrandt věnoval se
stejnou intenzitou a invencí jako malbě, a právě proto je pracím
na papíře věnována stejná pozornost jako plátnům. Epilog výstavy
potom nabídne moderní pochopení Rembrandtova díla v tvorbě
předních současných umělců.
Projekt vznikl ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud v Kolíně nad Rýnem. Výstava proběhne v paláci
Kinských na Staroměstském náměstí. Pro veřejnost bude otevřena
25. 9. a potrvá do 31. 1. 2021. Doplní ji reprezentativní katalog
a bohatá nabídka veřejných a vzdělávacích programů.
-red-
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 NADŠENÝ HISTORIK UMĚNÍ
Pedagog, historik umění a památkář Jiří Tomáš Kotalík
(* 14. února 1951) se velkou měrou zasloužil o propagaci
nejen českého umění, ale hlavně české architektury. Narodil
se do rodiny, která jeho zájmy podporovala.
Otcem mu byl jeden z největších českých odborníků na moderní
výtvarné umění Jiří Kotalík, člen Skupiny 42 a ředitel Národní
galerie, matka Helena pocházela z moravského rodu Graubnerů.

kurátor a organizátor
mnoha kulturních
akcí již v době normalizace. Podílel se
např. na uspořádání
legendární výstavy
Malostranské dvorky (1981), která ve
své době vzbudila
velký zájem veřejnosti. Kotalík byl
také kurátorem řady
uměleckých výstav a
zasadil se o záchranu
a obnovu mnoha památek. Mezi jinými
Jiří T. Kotalík s rodiči na Karlově mostě, rok 1953
zachránil s přáteli
kubistický kiosek ve
Vrchlického sadech, jehož autorem je pravděpodobně architekt
Pavel Janák. Po roce 1989 se zapojil do organizování kulturního
života, byl členem řady vědeckých a uměleckých komisí, pomáhal
při obnovení Spolku výtvarných umělců Mánes, kterému také
předsedal. V letech 2003–2004 byl generálním ředitelem Národního památkového ústavu. Stal se jedním z kurátorů rozsáhlé
výstavy Deset století architektury. Pořádal proslulé komentované prohlídky a procházky po architektuře. Je autorem řady

Jiří T. Kotalík, 2010

S otcem Jiřím v Praze, 1971
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odborných článků, publikací a katalogů, mezi významnější patří
Pražský barok, Letem českým světem, Deset století architektury,
Architekti Mánesa, Jaroslav Fragner, Josef Gočár a knihy Kapitoly
z dějin české architektury a Drobné perly české architektury. Za
celoživotní dílo obdržel v roce 2018 medaili Josefa Hlávky. Byl
ženat s historičkou umění Janou Fialovou a má syna Matěje. Jiří
T. Kotalík zemřel 2. července 2020 v Praze.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons

Studoval dějiny umění a historii na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně
(nyní Masarykova univerzita) a dějiny umění na Univerzitě Karlově
v Praze. Pracoval v pražské památkové péči, začal externě přednášet na Akademii výtvarných umění, kde působil čtyři desítky
let a školu v letech 1997–2003 a 2010–2014 vedl jako rektor.
Vedle výuky dějin umění a architektury na sebe upozornil jako

knižní tipy

připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

 TAJEMSTVÍ VRCHOLŮ ČESKÉHO LESA I.
Jan Hajšman, fotografové Jaroslav
Vogeltanz, Jan Hajšman
Populární ediční řada „Tajemství vrcholů“ tentokrát mapuje na
obou stranách česko-německé hranice 17 vrcholů nádherného, tajemného a zatím turisty příliš nevyhledávaného pohoří
Českého lesa. Vrcholy v této
knize: Čerchov, Haltrava, Havran, Liščí hora, Nad Rašelinami, Na Skalkách, Sádek,
Starý Herštejn, Svatá Anna,
Škarmanka, Velký Zvon,
Dieberg, Ebene, Entenbühl,
Fahrenberg, Kreuzfelsen
a Stückstein.
cena: 599 Kč
www.starymost.cz
 ZABÍJENÍ NEMOŽNÉHO
Reinhold Messner
Nejlepší lezci světa diskutují o hranicích horolezectví. V roce
1968 došlo k zásadní proměně hodnot, jejíž důsledky ovlivnily
i skalní lezení. Reinhold
Messner uspěl ve svém
nejobtížnějším prvovýstupu na střední pilíř Sassa dla Crusc v Dolomitech
a ve stejné době Royal
Robbins z Yosemitského
údolí vyzval horolezce,
aby se vrátili k čistému
horolezectví (clean climbing). Od padesátých let
svět ovládalo technické
lezení, v době studentských nepokojů však Reinhold Messner svým článkem Zabíjení
nemožného vybídl lezce, aby se při svých výstupech zřekli všech
technických pomůcek. A tímto okamžikem se horolezectví opět
vydalo směrem k volnému stylu lezení. Jeho výzvu vyslyšeli především začátečníci, nikoliv však pokročilí lezci. Editoři v knize
shromáždili eseje nejlepších horolezců světa (mezi jinými i Adama
Ondry či Igora Kollera), kteří se zamýšlejí nad vývojem tradičního
a také volného horolezectví, nad tezemi Royala Robbinse a nad
článkem Reinholda Messnera, a vyprávějí čtenářům o umění
zdolat ty nejobtížnější hory a skalní stěny světa.
cena: 398 Kč
www.jota.cz

www.kampocesku.cz

 TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY
Jitka Suchá
Prevence nemocí i zábava v jednom. Kniha je zaměřená na tématiku cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí, jako je slovní
zásoba, koncentrace
pozornosti, kreativita,
zrakově-prostorové
schopnosti a další.
Předkládá konkrétní
úlohy k procvičování,
které obsahují mnoho
barevných fotografií
a ilustrací, aby procvičování bylo ještě příjemnější a zábavnější
a s knihou se dobře
pracovalo. Kniha je
určena zejména pro
seniorskou populaci
jako možnost určité prevence případných kognitivních poruch.
cena: 156 Kč
www.knizniklub.cz
 KLASICKÉ MOUČNÍKY
Zdenka Horecká, Vladimír Horecký
Kdo by nemiloval
opojnou vůni
sladkých dobrot
linoucí se z kuchyně? Úžasně zpracovaná barevná
kuchařská kniha
nabízí bohatý
výběr receptů nejen na vynikající
koláče, zákusky,
moučníky a moučná jídla, dorty
a dezerty, ale i na
slané pečivo, chuťovky a jiné slané
delikatesy. Inspirujte se několika stovkami receptů, kterými potěšíte
nejen své blízké, ale snad i všechny návštěvy a příbuzné. Uvidíte,
budou jim zaručeně chutnat.
cena: 279 Kč
www.knizniklub.cz
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pražská kultura
před 67 lety
ZÁŘÍ 1953
Milí čtenáři,
je tu září a s ním další kulturní výběr z doby před 67 lety. Je s podivem, že i v této době fungovalo objednávání pořadů podle zájmu
občanů, jak je vidno z pozvánky na výstavu níže uvedenou. Jinak
programová náplň divadel, hudebních pořadů, přednášek a besed
stále podléhala politické a společenské situaci té doby. Občas ale
pronikla do programu i zřejmě nezávadná exotická témata, která
zpestřila jinak někdy dosti monotónní výběr.
Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ,
ZÁŘÍ 1953
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Čekáte v Praze asi hodinu na vlak? Zajděte do Kulturního střediska Gramofonových závodů, n. p. , které je 3 minuty pěšky od
Hlavního nádraží a asi 5 minut pěšky od nádraží Praha-Střed. Je
tam od 11. září kulturně-historicky zajímavá výstava „Od fotografie k mikrodesce“ v prostředí zcela nového typu kulturního
domu národního podniku. Po prohlídce výstavy, která je přístupna
prakticky celý den (od 9 do 21 hodin), bez placení vstupného od
9 do 18 hodin, v neděli od 14 do 18 hodin, si můžete odpočinout
v pohodlných křeslech v připojeném buffetu, nebo vyslechnout
některou z besed, které se tam konají denně pro školy, kluby
a nejrozmanitější skupiny posluchačů. Jestliže je vás víc, můžete
si objednat takovou besedu s programem podle svých zájmů,
sami. Informace telefonem 22-25-62.

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
ARMÁDNÍ UMĚLECKÉ DIVADLO

Na Poříčí 26, Praha 1

Matka – Karel Čapek, režie: F. Štěpánek, výprava: V. Nývlt, kostýmy: K. Cmíral
Pan Kobkán vdává dceru – J. Hašek, dramatisace a režie.
E. F. Burian, hudba: V. Pinkas, výprava: V. Nývlt, kostýmy: K. Cmíral
| Armádní umělecké divadlo / dnes Divadlo Archa
Psohlavci – Alois Jirásek – dramatisace: Z. Kočová, režie a hudba:
E. F. Burian, výprava: V. Nývlt, kostýmy: K.Cmíral
Sloky lásky – Štěpán Ščipačev – výbor z poezie – režie: F. Štěpánek
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Divadlo Archa, dříve divadlo D34, Armádní umělecké divadlo
a Divadlo E. F. Buriana

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH
Tajná akta o Solway – NDR | kino Paříž
Věrný Džulbars – SSSR | kino Vyšehrad
Ruy Blass – Francie | kino Bořislavka
Pod jařmem – Bulharsko | kino Pasáž
Kavalkáda džungle – USA | kino Radost
Anna Susanna – NDR | kino Dukla
Tankista Andráš – Maďarsko | kino Odboj

Ústřední předprodej vstupenek do kin má SLUNA, Praha II,
Václavské nám., tel. 232033.

HUDBA
LEDEBURSKÁ ZAHRADA
Příroda v hudbě a poesii. Účinkují: Ilja Hurník, klavír, Marie Benešová, člen ND, recitace, Dagmar Horníčková, zpěv. Pořad: L. van
Beethoven, F Schubert, S. S. Rachmaninov, E. Grieg, V. Smetana.
Mluvené slovo: verše o přírodě a kráse rodné země (Vrchlický,
Neumann, Wolker, Nezval, Seifert, Hanuš).
SMETANOVA SÍŇ
Zahajovací koncert Symfonického orchestru hlav. města
Prahy. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra. Dvořák: Symfonie
Z Nového světa. Fibich: V podvečer. Suk: Praga.
Dva večery italské opery. Sólisté: M. Tauberová, Beno Blachut, Hynek Maxa, členové Národního divadla v Praze. Na pořadu:
Don Pasquale, Bohéme, Rigoletto, Madame Butterfly, Maškarní
ples atd. Symfonický orchestr hlav. města Prahy řídí Bohumír
Liška.
DIVADLO HUDBY
Písně černého lidu. Nové pásmo černomořských spirituálů
a plantážních písní, doplněné obrázky, filmem a poesií černošského básníka Langstona Hughese. Zpívají: Paul Robeson,
Mahalia Jackson, známé pěvecké černošské skupiny Golden-Gate-Quartet, Spirit of Memphis Quartet, Pontiac Quartet, dále Louis
Amstrong, Bunk Johnson, Sidney Bechet, H. Ledbetter aj. Připravili
Jiří Cikhart a Miroslav Pavlík.
Jihoamerické písně. Pásmo populárních písní států Latinské
Ameriky: Peru, Equadoru, Venezuely a Columbie. Doplněno filmem, mnoha obrázky a verši Připravil a hovoří Richard Falber.
Žebrácká opera. Satirický obraz anglické společnosti za burské
války, Volně zpracováno podle „Třígrošového románu“ nositele
Národní ceny NDR, spisovatele Bertolda Brechta s použitím části
slavného filmu G. W. Pabsta a písní K. Weilla z pařížské a berlínské
inscenace „Žebrácké opery“. Zpívají a mluví: A. Préjean, M. Lion,
J. Hanley, K. Gerron, W. Trenk-Trebisch, L. Lenja, E. Pont, E. Helmke.
Připravili Karel Boušek a Přemysl Cipra.

LIDOVÁ ZÁBAVA
ALHAMBRA

Praha II, Václavské nám. 5

Artisticko-satirické pásmo „Kolo štěstěny“ a „Z Makotřas do
vesmíru“

Alhambra, Praha, zdroj: Český svět, 1913

Z PRAŽSKÝCH OBVODŮ
Městský dům osvěty a Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí v Praze:
O charakterových rysech nového člověka – Dr. Jaroslav Engst
Julius Fučík – Dr. Václav Růt
Pokroky v těžbě nerostného bohatství naší země – Ing. Karel Rosa
Podniky I. osvětové besedy v Praze 12:
Beseda s doc. Frant. Běhounkem, účastníkem výpravy
gen. Nobile vzducholodí „Italia“ k severnímu pólu před 25 lety
Pásmo pohádek a tanečních scén pro děti „Jede, jede
poštovský panáček“. Taneční a rytmická skupina T. J. Spartak
A. Z. K. G. Praha, vedoucí Květa Černá
Besedy pod širým nebem – letní formy práce, Praha 10
Strašnice:
Začátek II. světové války, přepadení Polska. – Do služeb
boje za udržení světového míru. – Krátké projevy, film, aktuality, hudba, recitace a zpěv.

VÝSTAVY
Souborná výstava národního umělce Dr. h. c. Maxe Švabinského pořádaná k výročí jeho 80. narozenin | Slovanský
ostrov
Lid slovanských zemí v obrazech Ludvíka Kuby | Mánes
Krajinářské studie v malířství 19. století | Alšova síň Umělecké besedy

www.kampocesku.cz

Vydalo Vydavatelství n. p. Čedok, Praha 3 – Karlín, Pobřežní 2. Prodej, předplatné a informace ve Středisku pro
vlastivědnou práci při Městském domu osvěty ÚNV hl. m
Prahy., Praha 2, ul. 28, října 6. Vytiskly Středočeské tiskárny,
závod 04. Cena 1 Kčs.
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Staňte se
licencovaným
průvodcem!
•

zcela nová koncepce

•

výuka formou přednášek, vycházek
a prohlídek objektů

•

odborní lektoři

•

zahájení v říjnu 2020

více informací:
praguecitytourism.cz/kurzy

pražská
vlastivěda

vyprodané. Uplatnit plnou kartičku můžete v Turistických informačních centrech Prague City Tourism, kde Vám bude za ni 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 některém z TIC, si mohou vyzvednout svoji vratku pouze v recepci centrály PCT na Arbesově náměstí.
Nadále platí, že zájemcům, kteří se nemohou dostavit osobně pro
vratku na TIC, je možné platbu poslat přímo na účet. V tomto případě
prosíme o zaslání písemné žádosti na mail vlastiveda@prague.eu

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.

1. 9. / ÚT
PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V ZÁŘÍ 2020
Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
předprodej na září 2020 bude zahájen v eshopu i v turistických informačních centrech Prague City Tourism v úterý
25. srpna v 9:03 dopoledne.
V rámci hygienických opatření v souvislosti s nákazou Covid-19
prosíme o trpělivé dodržování aktuálních opatření (např. držet
bezpečný rozestup a používat hygienické roušky tam, kde to
situace vyžaduje), 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 důvodů opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 není již
možné zakoupit vstupenky na místě srazu vycházky v den
jejího konání. Veškerý prodej je zajištěn předprodejem v eshopu
PCT a v Turistických informačních centrech PCT. Jedinou výjimkou,
kde lze případně dokoupit vstupenky na nevyprodané akce těsně
před jejich začátkem, jsou akce, konané v objektu Staroměstské
radnice. V tomto případě využijte TIC Staroměstská radnice. V případě pozdější hodiny začátku akce využijte pokladnu v objektu
Staroměstské radnice. Z hygienických důvodů preferujeme v rámci
předprodeje platby kartou, nicméně na TIC je možné platit jako
obvykle i v hotovosti.
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
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LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. 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, jak dopadla první transplantace
v dějinách, co se zdálo Luitgardě, proč je nad sv. Křížem židovský
nápis, jak Kryštof málem neunesl batole a kdo všechno poslouchal
kázání Antonína Paduánského. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce v 16:30 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 120/80 Kč.
Mgr. Dana Kratochvílová
3. 9. / ČT
SMÍCHOVSKÝ HŘBITOV MALVAZINKY. Hřbitov byl založen na
konci 19. století na pozemcích usedlosti Malvazinka jako centrální
hřbitov pro Smíchov i přilehlé obce a projektován známým architektem A. Barvitiem. Při procházce malvazineckým hřbitovem se
seznámíme s hroby mnoha osobností, které zde nalezly poslední místa odpočinku – spisovatelé Jakub Arbes, historik umění
Emanuel Poche, sochař Čeněk Vosmík, herci Antonie Nedošinská,
Eman Fiala a Ferenc Futurista, průmyslník a konstruktér Josef
Walter, objevitel krevních skupin Jan Janský a nejnověji i zpěvák
Karel Gott. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 17:00 na stanici
autobusu č. 137 „Urbanova“ (ve směru jízdy od Knížecí). Cena
120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
5. 9. / SO
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti.
Více informací naleznete na konci programu!
KLÁNOVICE – MINULOST A SOUČASNOST. Vycházka nás zavede
do míst, která byla pojmenována po zakladateli původní osady,
písaři zbraslavského okresního soudu, Václavu Klánovi. Rozsáhlá
lesní lokalita se postupně přeměnila na vyhledávanou lázeňskou
a rekreační zónu. Dnes je významnou pražskou přírodní lokalitou
s nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy.

pozvánka Prague City Tourism  19

Předpokládaná délka trasy cca 4 km (vycházka končí v blízkosti
zastávky autobusu „Smržovská“). POZOR! - omezený počet
účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na železniční zastávce „Praha – Klánovice“
(vlak jede ze stanice „Praha - Masarykovo nádraží“ ve 13:30, autobus č. 221, 303 jezdí od stanice metra B „Černý most“). Cena
120/80 Kč (%). Marie Hátleová
6. 9. / NE
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Akce
pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
8. 9. / ÚT
ZA HISTORIÍ HOSTIVAŘE. Stará Hostivař představuje dochovaný
soubor původní zástavby statků, mlýnů i bydlení domkářů. Zdejší,
původně románský kostelík, byl až do roku 2007 považován za
běžný venkovský kostel. Restaurátorský průzkum však přinesl
mimořádně cenný objev doposud neznámých fresek s hodnotou
evropského významu. POZOR! - omezený počet účastníků.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce
v 16:00 na stanici autobusu č. 177, 181 „Hostivařské náměstí“.
Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
9. 9. / ST
PROFESORSKÉ DOMY V BUBENČI. Československo na samém
prahu své existence poskytlo nový domov mnoha emigrantům
z revolučního Ruska. Tito emigranti se v rámci integrace do české
společnosti začali sdružovat do stavebních a bytových družstev.
Česko‑ruské profesorské stavební a bytové družstvo vybudovalo
v Praze‑Bubenči rozsáhlý obytný dům. Ačkoliv jeho obyvatelé
z řad ruské inteligence z něj byli násilně vystěhováni hned po
r. 1945, zachovala se v objektu do dnešních dnů velmi působivá
pravoslavná modlitebna. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce ve 14:00 před objektem (ul. Rooseveltova 29, Praha 6). Cena
120/80 Kč. Alexandra Škrlandová
10. 9. / ČT
PRAŽSKÉ POMNÍKY III. – OD KARLA K HUSOVI. Projdeme se po
Starém a Židovském Městě a podíváme se, kde všude se skrývají
pomníky, pamětní desky či jen volně stojící sochy ve veřejném
prostoru. Uvidíme dobu barokní, klasicistní i současnou obtisknutou v kameni. Položíme si otázky, jak udělat kvalitní pomník
historické osobnosti či intelektuálovi. Jak uctít svatého či jak vzdát
poctu živlům. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu. Cena
120/80 Kč. Monika Švec Sybolová
12. 9. / SO
NORDIC WALKING: KRÁLOVSKOU OBOROU. Jsme rádi, že Vás
můžeme pozvat na jubilejní 10. ročník Nordic Walking! Letošní
zkrácenou sezónu opět zahájíme tradičně procházkou Královské

obory, která se poprvé veřejnosti otevřela v roce 1804. Královská
obora, Pražany zvaná Stromovka, prošla a stále prochází v posledních letech velkou obnovou. Po skončení oprav Šlechtovy
restaurace se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce
významného místa v parku a oživí se kulturní a společenský život ve Stromovce. Během vycházky naší pozornosti neuniknou
ani další památky, např. o kousek opodál na návrší renesanční
Místodržitelský letohrádek. Naše cesta od Císařského mlýna povede dále podél „Malé říčky“, slepého ramena Vltavy, abychom se
vrátili k výchozímu bodu naší trasy. Zájemci, kteří si zakoupí
vstupenku (v eshopu nebo osobně v jednom z Turistických
informačních center PCT) obdrží na místě srazu vycházky
dárek od Prague City Tourism! POZOR! - omezený počet
účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.
Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži
před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného
provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí
nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí
na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč
pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji. Začátek akce v 10:00 u fontány před vstupem do areálu
Výstaviště (nejbližší zastávka tramvaje č. 6, 12, 17 „Výstaviště
Holešovice“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
MINULOST A SOUČASNOST MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ. Po mnoha letech váhání a diskusí byl
obnoven Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Souvislosti
jeho vzniku, zničení a obnovy si připomeneme u příležitosti 370.
výročí jeho instalace. POZOR! - omezený počet účastníků.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce
v 10:00 před Husovým pomníkem na Staroměstském náměstí.
Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ - OD FLORENCE K HOTELU IMPERIAL.
Na vycházce projdeme centrální ulicí bývalé osady Poříč od Florence k náměstí Republiky s historickými názvy Halířová a Slaměná
kolem tzv. Zázraku Na Poříčí. Povíme si o málo známých místech,
kde pobývali L. Janáček, G. Apollinaire nebo B. Němcová. V místech starých kabaretů vzpomeneme na O. Nového, A. Longena,
E. Basse, J. Vojtu a další herce. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce ve 14:00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Florenci. Cena
120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka
13. 9. / NE
JAK PETSCHEK Z PEČEK KE JMĚNÍ PŘIŠEL. O historii bohaté
a rozvětvené rodiny Petschků si budeme vyprávět mezi jejich
bubenečskými vilami. Cestou se ale nevyhneme ani jiným zajímavostem, podíváme se na Lannovu vilu, vilu Bianca a Místodržitelský letohrádek. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na
stanici autobusu č. 131 „Sibiřské náměstí“ (jede od stanice metra
A „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
MEZI HVĚZDOU A VĚTRNÍKEM. Prohlédneme si několik významných architektonických počinů 2. poloviny 20. století.
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Povídat si budeme o architektech i o slavných chemicích. Například se dozvíte, co měli společného Leonardo da Vinci a Otto
Wichterle a co předcházelo vynálezu silonu. V závěru vycházky si
připomeneme osobnost Kryštofa Dientzenhofera a jednu z jeho
méně známých staveb. POZOR! - omezený počet účastníků.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve
14:00 na konečné zastávce tram. č. 1, 2 „Sídliště Petřiny“. Cena
120/80 Kč (%). Šárka Semanová
14. 9. / PO
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. Tentokrát prozkoumáme
pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme
především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už
dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak se
tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. POZOR! – omezený
počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.
Začátek akce v 16:00 před budovou Burzovního paláce (Rybná 14,
Staré Město). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
15. 9. / ÚT
STAROMĚSTSKÝ UNGELT. Vycházka s výkladem o historickém
objektu, nacházejícím se mezi Týnskou a Štupartskou ulicí na
Starém Městě pražském. Poznáme zajímavou historii původně
opevněného kupeckého dvora, který se ve středověku stal pražským střediskem mezinárodního obchodu. POZOR! – omezený
počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.
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Začátek akce v 16:00 před kostelem sv. Jakuba v ulici Malá Štupartská. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
16. 9. / ST
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY I. Jak rostly Královské Vinohrady a proč
jsou dodnes půvabně dochovanou částí metropole, jejíž podoba se
téměř vůbec nezměnila. Prohlédneme si zajímavá zákoutí v oblasti mezi Vinohradskou vodárnou a náměstím Míru. Zjistíme,
kde byly usazeny významné firmy či jaké osobnosti patří k této
lokalitě. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 u Vinohradské vodárny. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
18. 9. / PÁ
ULICEMI HRADČAN PO STOPÁCH SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ. Na
vycházce si budeme vyprávět o osudech těch, kteří ovlivnili nejen
samotné Hradčany a Prahu, ale často i celé dějiny. Věnovat se budeme Čechům i cizincům, kteří na Hradčanech pobývali a působili
zde v dobrém i ve zlém. POZOR! - omezený počet účastníků.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce
v 16:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra).
Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
19. 9. / SO
DO HOLEŠOVIC NEJEN ZA BROUKEM A BABKOU. Na vycházce
pražskou čtvrtí Holešovice se seznámíme s její historií, zajímavými
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stavbami renomovaných architektů i krásnou výzdobou zdejších
obytných domů. Dozvíte se, kde bývala první ze sítě moderních
prodejen zvaných „broukárny“, co se označuje termínem „Molochov“ a nezapomeneme samozřejmě ani na slavné obyvatele
čtvrti a jejich životní příběhy. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce v 10:00 před vchodem do budovy Veletržního paláce. Cena
120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová
NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ IX. V místech, kde se vytvářené Nové
Město dotýkalo hradeb, vznikla řada monumentálních staveb,
jejichž reprezentační účel je patrný dodnes. Připomeneme si, jak
kdysi vypadalo náměstí Republiky, kde byl hotel Modrá hvězda,
kde sídlili piaristé a mnoho dalších zajímavostí. Nezapomeneme
ani na osudy těch, kteří zde žili či pracovali. POZOR! – omezený
počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.
Začátek akce ve 14:00 na náměstí Republiky před OD Kotva. Cena
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
20. 9. / NE
RADNICE DOKOŘÁN 2020. Speciální prohlídka k výročí založení
Staroměstské radnice – prohlédneme si její historické interiéry,
středověké podzemí i běžně nepřístupné svatební síně. Výklad
doplní hudební i dramatická vystoupení, projekce historických
snímků, ukázka svatebního obřadu a řada zákulisních informací
z pořádání svateb a jejich historie. Netradiční prohlídku završí
zábavný kvíz o věcné ceny a poukaz na prohlídku běžně nepřístupného mechanismu orloje. Akci pořádá Prague City Tourism
ve spolupráci s MČ Praha 1. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek
akce v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
a 17:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Délka prohlídky
160 minut. Jednotná cena 30 Kč. Průvodci PCT.
ZE SRBSKA PŘES BÝVALÉ BUBOVICKÉ VODOPÁDY NA KARLŠTEJN. Vycházka povede malebnými místy Českého krasu, kudy
chodil Vojta Náprstek a kudy vedla první značená cesta pro turisty
u nás. V Srbsku si připomeneme nadcházející jubileum sv. Ludmily
i sv. Ivana. Projdeme okolo přírodní zajímavosti tzv. Bubovických
vodopádů, Karlovy studně a dubu sedmi bratří do obce Karlštejn.
Trasa cca 5 km. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00
na železniční zastávce „Srbsko“ (vlak jede ze zastávky „Praha – Hl.
nádraží“ v 8:46). Cena 120/80 Kč. Mgr. Vladimír Trnka
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy
prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky
pouze v předprodeji 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
21. 9. / PO
VINOHRADSKÉ VILY. Během vycházky se projdeme kolem
nejvýznamnějších vinohradských vil a připomeneme si slavné

české osobnosti, které si tuto zahradní čtvrť vybrali za svůj domov.
Povíme si také něco o historii výstavby rodinných domů a trendu
zahradních měst. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00
na zastávce tram. č. 10, 16 „Orionka“ ve směru z centra. Cena
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
23. 9. / ST
ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH.
Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých
barokních bastionů byly před první světovou válkou postaveny
i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily podle projektu J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R.
Stockara, E. Králíčka a dalších. A připomeneme si též pozůstatky
oněch barokních hradeb i už neexistující vojenský kostelík Panny Marie. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 u Bílkovy
vily (Mickiewiczova ulice 1). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila
Škochová
26. 9. / SO
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ČTVRTÉ ZASTAVENÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. PÁTÉ ZASTAVENÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE II. 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. 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, ze stanice „Praha‑Smíchov“ v 9:25
a ve 13:25). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA
KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne
18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému
a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká
na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, kterou
nám předkové zanechali. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce
v 11:00 před vstupem do kostela. Cena 120/80 Kč (%) + na místě
bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová
RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes
láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku,
s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé
republiky. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 13:00 před
bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč.
Marcela Smrčinová
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27. 9. / NE
OD BAROKNÍCH ZAHRAD K „PRAŽSKÉMU MANCHESTERU“ –
SMÍCHOV V PROMĚNÁCH ČASU II. 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 centrem Smíchova
kolem nám. 14. října a křižovatky Anděl. POZOR! - omezený
počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela sv. Václava ze
Štefánikovy ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi!
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české
velikány! POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:30 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena
120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
30. 9. / ST
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VII. I na Novém Městě najdeme
řadu průchodů. V těchto místech vedou činžovními domy, které
v průběhu 19. a 20. stol. nahradily původní zástavbu. Pohybovat se budeme v okolí ulic Vodičkova, Spálená a Jungmannova.
POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před budovou
Myšák Gallery ve Vodičkově ulici. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V ZÁŘÍ 2020
5. 9. / 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.
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
6. 9. / NE
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Přijďte
se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních
pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo
v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo
s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený
počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem U Kamenného zvonu
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(Staroměstské náměstí 13). Jednotná cena 80 Kč/za osobu.
Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková
26. 9. / 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 ochrannou 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 navštíví. Kdo to
ale bude? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu
dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00
před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za
osobu. Kamila Mandziuková, DiS.
26. 9. / 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
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promeškali, nesmutněte, tato hra je i pro vás. Tak co, máte dost
odvahy? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu
dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00
před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za
osobu. Kamila Mandziuková, DiS.
• V ycházky se konají s maximálním počtem 20 - 40 účastníků ve skupině (neurčí‑li průvodce jinak). Přednost mají
klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
• V stupné 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.
• A kce, 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. 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
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přiděleno organizačním pracovníkem na místě srazu vycházky po předložení vstupenky. Kartičky obdržíte vždy
na místě srazu vycházky u organizačních pracovníků.
• O rganizační pracovník je oprávněn kdykoliv během vycházky zkontrolovat platnou vstupenku.
• Z aplacené 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 zpět na účet.
• Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně
5 osob.
• U vedená 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 vycházek na ZÁŘÍ 2020 bude zahájen v úterý
25. srpna 2020 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních
centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc ŘÍJEN 2020
bude zahájen v pátek 25. září 2020.
AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBU TIC PCT SLEDUJTE NA WEBU
WWW.PRAGUE.EU

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LETIŠTĚ PRAHA T1

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

 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO

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
PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO
Nenechte si ujít nové cykly o Praze plné zajímavostí. Předprodej byl zahájen v červnu 2020. Více informací a dostupnost
volných míst na www.praguecitytourism.cz/univerzita
a eshop.prague.eu
KURZY PRŮVODCE PRAHOU
V říjnu otevíráme nově koncipované Rekvalifikační kurzy průvodce
Prahou a cestovního ruchu. Více informací najdete www.prague
citytourism.cz/kurzy nebo na tel. č. 221 714 125
CYKLOHRÁČEK

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
MŮSTEK

I po letních prázdninách se výletní vlak Cyklohráček prohání malebnou krajinou kolem zříceniny hradu Okoř z Prahy do Slaného
a k železničnímu muzeu ve Zlonicích. Každou sobotu i neděli máte
i nadále možnost navštívit vlak plný her a zábavy a zkrátit si tak
čas cestou na výlet. K Cyklohráčku patří i dopravní akce pořádané
Pražskou integrovanou dopravou, a tak v sobotu 12. září proběhne na pražském Masarykově nádraží další ročník oblíbeného
Pražského železničního dne. Více informací nejen o Cyklohráčku
najdete na www.pid.cz/cyklohracek.

 denně 9:00 - 19:00

OPEN HOUSE 2020

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

Již 6. ročník festivalu Open House Praha proběhne od 1. do
6. září 2020 a opět veřejnosti zpřístupní desítky budov a unikátních prostorů. Pro zájemce o architekturu je připraven po
celý týden bohatý doprovodný program. Více informací na
www.openhousepraha.cz

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

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

(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)

 ZRUŠENO
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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

