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

eshop.prague.eu
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ČERNÉ DIVADLO      TANEC       FILM      ORIGINÁLNÍ HUDBA 
OPRAVDOVÁ BOUŘE V DIVADELNÍM SÁLE

uvádí pohádku

DIVADLO IMAGE
Národní 25, Praha 1

Termíny představení a další info najdete na

www.imagetheatre.cz
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Petr Vacek



Milí čtenáři, 

náš boj s neviditelným nepřítelem 
evidentně nekončí, ale nesmíme se 
vzdávat. Kultura je nedílnou součástí 

našich životů a nenecháme ji zahynout. „Přežije-li kultura, 
přežije národ“. Citát Jana Viktora Mládka bychom si měli 
stále připomínat.
Pořádání kulturních akcí je dnes o mnoho obtížnější než 
v minulosti a bylo by správné tuto snahu ocenit a pod-
pořit. Proto, prosím, navštěvujte, kupujte vstupenky 
a myslete na kulturu. Prolistujte říjnové vydání Pražského 
přehledu a inspiraci určitě najdete.
V kinech na vás čeká několik filmových premiér, mj. do-
kumentární snímek o tvorbě a životě našeho předního 
surrealisty režiséra Jana Švankmajera Alchymická pec, 
nebo Svět podle Muchy, představující osud jednoho z nej-
slavnějších českých umělců.
Unikátní cyklus šesti koncertů Hudba mezi lokomotivami 
proběhne v netradičním prostředí Národního technického 
muzea a nabídne hudbu v podání  špičkových umělců. 
Mezi jinými vystoupí Pavel Šporcl, Jana Šrejma Kačírková 
nebo Lukáš Sommer. Podrobný program najdete v rubrice 
Hudební festivaly, cykly a orchestry. 
Ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie Praha začala 
dlouho očekávaná retrospektivní výstava malíře Mikuláše 
Medka. Rozsáhlá expozice představuje dosud největší 
počet jeho děl, některá z nich jsou umístěna tematicky 
v Anežském klášteře a ty rozměrově největší ve Veletržním 
paláci. Zvu vás na fascinující zážitek.
Přeji vám příjemné dny a pevné zdraví.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  ČESKÉ BRAKTEÁTY (760 let)

Brakteát, z latiny braktea – plíšek, byla stříbrná jednostran-
ná mince z tenkého střížku. U nás byly raženy od počátku 
13.  století a nahradily v té době znehodnocené denáry. 
Předlohou jim byly brakteáty míšenské.

První české brakteáty měly průměr asi 40 mm a vážily 1 g. Říkalo 
se jim denarius a jako „němé mince“ nenesly jména panovníků. 

Devalvací bylo zmenšo-
vání jejich velikosti, sni-
žování ryzosti i  lámání 
pro lepší vážení. O jejich 
revalvaci 1. 10. 1260 se 
pokusil mincovní refor-
mou Přemysl Otakar  II. 
Upravil jejich váhu a zvý-
šil hodnotu. Měnová re-
forma Václava II. (1300) 
ukončila jejich ražbu 
a nahradila je pražskými 

groši. České brakteáty razili Přemysl Otakar I. (1210–1230), Vác-
lav I. (1230–1253), Přemysl Otakar II. (1253–1278), Václav II. 
(1278–1305), moravské pak Přemysl Otakar II. (1253–1278) 
a Václav II. (1278–1305). 

Antonín Fridrich

  SŇATEK S UHRY (635 let)

Ožeň se a budeš mít celé království. Příběh jako z pohádky? 
Kdepak, promyšlený kalkul Zikmunda Lucemburského.

Že se Zikmund ožení s Marií, dcerou uherského krále Ludvíka Ve-
likého, bylo jasné už od jeho pěti let. Její matka Alžběta Bosenská 
tomu ale moc nepřála. Zásnuby v roce 1379 v Trnavě vše potvrdily, 

ale smrt Ludvíka v roce 1382 
vše urychlila. Sedmnáctiletý 
Zikmund pochopil, že je třeba 
jednat, a sám „tlačil“ na pilu. 
Svatba proběhla 15. listopadu 
1385, a Zikmund tak získal 
uherský trůn, který si nechal 
potvrdit korunovací v roce 
1387. Toto manželství vydrželo 
jen deset let, protože Marie ze-
mřela po pádu z koně. Zikmund 
byl jediným Lucemburkem na 
uherském trůně, ale udržel se 
na něm dlouhých 50 let.

-babok-

Brakteát Václava II.

Zikmund Lucemburský (portrét 
od Pisanella)
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  VOJENSKÝ KOSTEL (300 let)

Stavba barokního kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradča-
nech byla zahájena položením základního kamene 15. října 
1720. Chrám byl původně součástí kláštera voršilek, které 
hrály důležitou roli při kanonizaci svatého Jana.

Původní projekt stavitele Kryštofa Dientzenhofera přepracoval 
a realizoval jeho syn Kilián Ignác. Kostel se tak stal prvním 

samostatným dílem 
tohoto významného 
barokního architek-
ta. Vysvěcen byl 21. 8. 
1729. Klenba kostela 
je zdobena freskami 
Václava Vavřince Re-
inera, znázorňujícími 
výjevy ze života sv. 
Jana Nepomuckého. 
Po zrušení kláštera 
roku 1784 přestal 
kostel sloužit svému 
účelu a stal se skla-
dištěm. V roce 1861 
začali kostel opět 
využívat věřící, kdy 
se stal evangelickým 

chrámem pražské vojenské posádky a od roku 1902 kato-
lickým stánkem kadetní školy. V důsledku událostí v únoru 
1948 a postupné-
ho rušení vojenské 
duchovní služby 
byl kostel uzavřen 
a později převe-
den do vlastnictví 
pražského arcibis-
kupství. V září 2001 
byl dán do užívání 
Duchovní službě 
Armády České re-
publiky a od roku 
2002 zpřístupněn 
veřejnosti jako 
místo modliteb za 
padlé a zemřelé vo-
jáky. Chrám se také 
stal centrem komu-
nity Kříže z hřebů, 
která vznikla za 
2. světové války v Anglii a má za cíl přinášet smíření do míst 
nejrůznějších konfliktů.

-aba-

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Hradčanech, 2017

Interiér kostela s nástropní freskou V. V. Reinera, 
2009

4  kalendárium
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1770 (250 let)
Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena 
mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní 
Ameriky. V roce 1858 bylo patentováno její připojení 
na konci tužky. J. Priestley vynalezl i sodovku a jako 
amatérský chemik objevil kyslík, dusík a řadu jiných prvků 
a sloučenin.

1. 10. 1860 (160 let)
Nakladatelství Ignáce Leopolda Kobera vydalo I. svazek 
první české encyklopedie – Riegrova slovníku naučné-
ho. Tento rozsáhlý slovník o 11 svazcích má kolem 80 000 
hesel. Vycházel v letech 1860 až 1874. Od 3. svazku byl 
spolu s F. L. Riegrem redaktorem lexikograf Jakub Malý.

2. 10. 1860 (160 let)
Alois Krása, novinář, politik a poslanec Českého zemského 
směnu a Říšské rady, zahájil v Praze vydávání prvních čes-
kých politických novin po pádu bachovského absolutismu, 
deníku Čas. Redaktory spojoval odstup od politiky F. L. 
Riegra a F. Palackého. Noviny vycházely do 31. 1. 1863.

2. 10. 1935 (85 let)
V Praze začalo působit divadlo pro děti a mládež, 
první svého druhu v Československu, pozdější Divadlo 
Jiřího Wolkera. Bylo založeno a řízeno českou herečkou 
a režisérkou Mílou Mellanovou. Šlo o první profesionální 
dětské divadlo, založené podle vzoru Moskevského divadla 
pro děti.

10. 10. 1520 (500 let)
Na sjezdu v Praze byl obnoven branný svaz králov-
ských měst. Spojená městská vojska zahájila tažení proti 
zemským škůdcům a loupežným rytířům, kteří narušovali 
obchod a ohrožovali majetek měst a měšťanů. V čele svazu 
29 královských měst z roku 1502 byla pražská města.

1435
(585 let)

Jan Rokycana
21. 10. 1435

zvolen pražským 
arcibiskupem 

katolíků a kališníků

1765
(255 let)

Jakub Jan Ryba
* 26. 10. 1765

† 8. 4. 1815
český skladatel, autor 

České mše vánoční

1765
(255 let)

Jan Šimon Václav 
Thám

* 26. 10. 1765
† okolo 1816

český básník, herec 
a režisér

  OBLÍBENÝ PORTRÉTISTA (245 let)

Antonín Machek byl český malíř období klasicismu a bie-
dermeieru, zejména portrétista a malíř historických žánrů. 
Stýkal se s vlasteneckou společností a namaloval podobizny 
mnoha význačných osobností. 

Narodil se 31. října 1775 v Podlažicích v rodině krejčího a hu-
debníka. Když v osmi letech osiřel, ujal se ho kanovník Venuta 
a upozornil na jeho nadání královéhradeckého biskupa J. L. 

Haye. Ten ho přijal do 
svých služeb a dal do 
učení k biskupskému 
malíři V. Zittovi. S ním 
se Machek dostal roku 
1792 do Prahy, kde se 
učil u mistra Václava 
Bluma a pak pracoval 
v  dílně malíře fresek 
a dekoratéra A. Tuvory. 
Po smrti biskupa Haye 
se živil příležitostnými 
pracemi a po večerech 
docházel k malíři 
L. Kohlovi, který si ho 

velmi oblíbil. Nový hradecký biskup mu svěřil výzdobu zámku 
v Chrasti, kde jsou i jeho dva obrazy v zámecké kapli. V listopadu 
1799 odchází Machek studovat malířství na akademii do Vídně. 
Od roku 1813 žil převážně v Praze, kde se oženil a získal si jako 
portrétista vynikající 
pověst. Seznámil se 
s českými vlastenci, 
které také portré-
toval, a tak vznikly 
podobizny českých 
lékařů, spisovatelů 
a herců. Machek se 
zabýval i litografií 
a  od roku 1822 vy-
dával „Dějiny české 
v obrazích“. Namalo-
val množství obrazů 
náboženských i his-
torických, nejcennější 
jsou však právě jeho 
portréty. Z významných osobností portrétoval J. Dobrovského, 
V. Hanku, J. Jungmanna, J. S. Presla, rodinu F. Palackého a mno-
ho dalších. Velká sbírka jeho obrazů je v Národní galerii v Praze. 
Oblíbený malíř zemřel 18. 11. 1844 v Praze a byl pohřben na 
Olšanských hřbitovech. 

Helena Jehličková

Vlastní podobizna Antonína Machka (Národní 
galerie v Praze)

Portrét dámy z rodiny Patočků z roku 1835

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  HORKOVZDUŠNÁ MONTGOLFIÉRA 
NAD PRAHOU (230 let)

To by člověk nebyl člověkem, kdyby se nesnažil pochopit a poz-
ději i použít fyziku v praxi k tomu, aby mohl vzlétnout. Touha 
létat znamenala mnoho úspěšných, ale také neúspěšných 
pokusů, abychom dnes vzduchoplavectví měli za samozřejmé.

Kdy přesně člověk s létáním začal, není úplně přesně známo. Dokud 
nepoložili základní kámen v balonovém létání bratři Montgolfi-

érové, průkopníci 
rozvoje moder-
ního vzduchopla-
vectví. Proto se 
horkovzdušným 
balonům říká také 
montgolf iér y. 
První let balonem 
s  lidskou posád-
kou v Evropě, kte-
rý trval dlouhých 
25 minut, proběhl 
21. listopadu 1783 
a balon urazil 
vzdálenost devět 

kilometrů. Jak to bylo s létáním u nás? První balon „montgolfiérov-
ského typu“, vypuštěný cestovatelem Tadeášem Hankou, se vznesl 
k nebi roku 1784. Neměli bychom však zapomenout na první let 
balonem s lidskou 
posádkou u nás, 
uskutečněný fran-
couzským průkop-
níkem balonové 
vzduchoplavby 
Jeanem-Pierrem 
B l a n c h a rd e m . 
Svůj 37. let, his-
toricky první let 
v Praze, uskuteč-
nil 31. října 1790 
spolu se svým 
společníkem hra-
bětem Jáchymem 
Š t e r n b e r k e m . 
Vzlétli v pražské 
Královské oboře 
(dnešní Stromovka) 
a přistáli  v Bubenči. 
Let ve výšce asi 1 700 metrů trval jednu hodinu. Druhý let nad Pra-
hou podnikl Jean-Pierre Blanchard 11. září roku 1791 u příležitosti 
korunovace císaře Leopolda II. českým králem.

Lucie Sládková

J. P. Blanchard, 1870

Přelet kanálu La Manche – Blanchard a Jeffries, 
7. ledna 1785

  SOCHAŘ POMNÍKŮ (210 let)

Česko-německý sochař, autor monumentálních soch, pomní-
ků a portrétů Emanuel Max se narodil 19. října 1810 v Ja-
nově u Sloupu v Čechách do kamenické a řezbářské rodiny. 
Byl mladším a úspěšnějším bratrem sochaře Josefa Maxe. 

Studia absolvoval na pražské Akademii a ve Vídni, v roce 1839 
získal stipendium Klarovy nadace a odešel do Říma. Seznámil 
se s antickým sochařstvím a tvořil díla z kararského mramoru. 

Po návratu do Prahy 
roku 1849 začal spo-
lupracovat s bratrem 
Josefem a po jeho 
smrti převzal dílnu 
a pokračoval v pracích 
na Karlově mostě. Ten 
zdobí jeho sousoší sv. 
Františka Serafin-
ského, sv. Kryštofa, 
Piety a sochy P. Marie 
a sv. Jana na sousoší 
sv. Kříže. V Čechách 
najdeme další jeho 
sochy, např. na zám-
cích Sychrov a Orlík, 

v Litomyšli, Kuksu, náhrobky pak v Jindřichově Hradci, Kame-
nickém Šenově, České Lípě. Nejvýznamnější dílo – pomník mar-
šála Radeckého – vytvořil spolu s bratrem, který byl autorem 
soch vojáků, nesoucích maršála na štítu. Sousoší bylo odhaleno 
v listopadu 1858 na 
Malostranském ná-
městí v Praze, v roce 
1919 přesunuto do 
Lapidária Národního 
muzea. Bratři Maxo-
vé patří mezi nejvý-
znamnější sochaře 
19.  století a jejich 
sochy vytesané do 
kvalitního nehvizd-
ského pískovce zdobí 
náměstí, parky, kos-
tely a  hřbitovy do 
dnešních dnů. Ema-
nuel Max se dožil 90 
let, jeho talent a píli 
ocenila rakouská vláda povýšením do rytířského stavu s přídom-
kem von Wachstein a udělením několika řádů. Zemřel 22. 2. 1901 
v Praze a spočinul pod vlastním náhrobkem s alegorií Víry na 
Olšanech (III-10-82), spolu s bratrem Emanuelem.

Alice Braborcová

Portrét Emanuela Maxe z vlastní životopisné 
knihy, před r. 1901

Pomník maršála Radeckého na Malostranském 
náměstí v Praze, 1859
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12. 10. 1720 (300 let)
Český sněm schválil za nízké účasti stavů pragmatickou 
sankci. Císař přijel kvůli tomu v červenci do Prahy. 17. října 
byla pragmatická sankce přijata na Moravě a 21. října byla 
schválena slezským sněmem. Do konce roku 1722 byla 
uznána všemi zeměmi rakouské monarchie.

16. 10. 1310 (710 let)
Vznikla nejstarší zachovaná městská kniha Starého 
Města pražského, nejstarší kniha statut a jiných pamě-
tihodností. Nejstarší zachovaná kniha Nového Města je 
z roku 1377, nejstarší kniha města Hradčan z roku 1350 
a nejstarší kniha Malé Strany pochází teprve z roku 1403.

27. 10. 1585 (435 let)
Dvorská kancelář dekretem nařídila Pražanům, aby nebrá-
nili Židům v prodeji kupeckého zboží a kožešinových 
oděvů. Dosud nepovolený židovský obchod byl nařízením 
legalizován a začal vážně konkurovat křesťanským obchod-
níkům. Do té doby se Židé mohli věnovat jen podřadným 
živnostem.

27. 10. 1945 (75 let)
Dekretem E. Beneše č. 127 byla v Praze zřízena Akademie 
múzických umění. V roce 1946 byl otevřen filmový 
odbor, šlo o pátou filmovou školu na světě. AMU je největší 
umělecká vysoká škola v ČR. AMU se skládá ze tří fakult – 
Filmové a televizní, Hudební a taneční a Divadelní.

30. 10. 1755 (265 let)
V Praze byla otevřena první státní zastavárna. Půjčovala 
proti zástavě peníze na 8% úrok. Pro zajímavost již ve 
13. století vydal Přemysl Otakar II. privilegium Statuta 
Judeaorum, které mimo jiné stanovovalo pravidla pro 
židovské zastavárenství. Tuto listinu potvrdil Karel IV.

1815
(205 let)

biedermeier 
umělecký směr 

a životní styl 
1. poloviny 19. století

1900
(120 let)

Jaroslav Moravec
* 1. 10. 1900

† 31. 10. 1974
zakladatel 

nakladatelství 
Toužimský & Moravec

1905
(115 let)

Emil Hoff
* 26. 10. 1905
† 28. 10. 1944

český spisovatel 
naučné literatury pro 

mládež
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 MALÍŘ ŽÁNROVÉ MALBY (190 let)

Emil Zillich, někde také uváděný jako Emilián nebo Ema-
nuel, byl český malíř a ilustrátor. Tvořil především žánrové 
malby s náměty z historie i současnosti. V jeho díle se často 
projevoval smysl pro humor. 

Narodil se 11.  říj-
na 1830 v Praze 
do velmi dobře 
situované rodiny. 
Na pražskou aka-
demii nastoupil 
v roce 1844 v době, 
kdy ji vedl Chris-
tian Ruben. V roce 
1851 nastoupil na 
belgickou akade-
mii v Antverpách 
a procestoval celou 
Belgii. Po návratu 
do vlasti se trvale 
usadil v Praze. 
Během života se 

ocitl v hmotné nouzi, která mu nedopřála se více rozvíjet. Maloval 
s oblibou žánrové náměty z historie i současnosti, zároveň ilustro-
val historické romány, knihy pro mládež a články v časopisech 

(Světozor). Často se účastnil různých výstav. Několik let žil také 
v Přešticích, ale v roce 1894 se vrátil do Prahy. Emil Zillich zemřel 
22. ledna 1896 v Praze a byl pohřben na Olšanských hřbitovech. 

Drahomíra Samková

Portrét Emila Zillicha někdy před rokem 1896

Obraz Hudebník
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  REŽISÉR LYRIČNOSTI A POETIKY (120 let)

Režisér Václav Krška, kterému se přezdívalo básník filmové-
ho obrazu, svého uměleckého vrcholu dosáhl v nelehké době 
temných padesátých let. Velký lyrik a poeta se s totalitním 
pohledem na svět ovšem jen těžko mohl ztotožnit. 

Narodil se 7. října 1900 v Písku v rodině řezníka a uzenáře. Po 
smrti otce se matka provdala za vlastníka Benešovského mlýna 
kousek od Heřmaně. Od dětství miloval divadlo. V Heřmani 
založil v roce 1920 Kroužek divadelních ochotníků Heyduk. 
Jako zahajovací představení hráli Čapkova Loupežníka. Jednu 

z velkých divadelních událostí prožila Heřmaň v létě roku 1936, 
kdy ve hře Král Oidipus vystoupil Eduard Kohout v hlavní roli. 
Poslední Krškovou realizací pak byla jeho vlastní hra Nesmírný 
štít. V roce 1937 Krškovi umřela matka a on se přestěhoval do 
Písku. V roce 1939 byl zfilmován jeho román Odcházeti s podzi-
mem pod názvem Ohnivé léto. Na tomto filmu již sám pracoval 
jako pomocný režisér společně s Františkem Čápem. Pět let po 
svém debutu režíroval v Písku poetickou komedii Kluci na řece. 
K tomuto městu se vztahují i jeho umělecky nejcennější filmy 
Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr.
Ve svých snímcích Krška projevoval kultivovaný smysl pro ly-
ričnost, básnický výraz, poetiku a stylizaci. Opíral se o špičkové 
české hudební skladatele (Jiří Srnka), kameramany (Ferdinand 
Pečenka) a nejlepší české herce. Václav Krška zemřel 17. 11. 
1969 v Praze. Jeho ostatky jsou uloženy na heřmaňském hřbi-
tově v hrobce s bustou od sochaře Jana Kodeta.

František Jehlička

Václav Krška na fotografii z roku 1930

  VYŠEHRADSKÝ TUNEL (115 let)

Centrum města prakticky na dosah, a přece tak nedostupné. 
Skalní masiv tvořil pro Podolí léta neprostupnou překážku. 
Vše vyřešil tunel skrz vyšehradskou skálu.

Doprava mezi Podolím, Podskalím a centrem Prahy byla léta 
možná buď jen čluny po vodě, nebo složitě po souši přes kopec 
na Pankráci. Situace si vyžádala přímočaré řešení v podobě tu-
nelu, který pronikne vyšehradskou skálou. Práce na tunelu začaly 
26. května 1902 pod vedením inženýra Kindla. Odborníci připravili 
následující projekt. Samotný tunel bude 30 m dlouhý, bude ho 

tvořit vyvýšený polokruh o poloměru 4,5 m a pro vlastní vyu-
žití nabídne šířku 9 m a výšku 6 m. Na podskalské straně bude 
ukončen portálem ve tvaru staré hradní brány s kulatou věží pro 
mýtného. Zajímavostí je, že do plánů zahrnuli i stoku vejčitého 
tvaru o výšce 2 m a šířce 1,2 m. Odborníci se museli při stavbě 
vyrovnat s mnoha problémy včetně vysoké tvrdosti skály, kdy 

v některých případech postupovali jen o 20 cm denně. Ražba 
probíhala v obou směrech proti sobě po dobu téměř 16 týdnů. 
Na ražbu tunelu navazovala na straně v Podolí stavba velkorysého 
nábřeží s násypem v délce 553 m a výškou 7 m nad hladinou řeky. 
Oficiální uvedení do provozu proběhlo chvatně ještě 11. prosince 
1904, ale tunel byl zcela dokončen až v následujícím roce. Dnes 
funguje jako důležitá spojnice mezi centrem města, Podolím 
a Braníkem a dále. Od roku 1910 tunelem jezdí i tramvaje.

-liban- 

Vyšehradský tunel na dobové pohlednici, cca 1907

Vyšehradský tunel, 2011
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  NEZAPOMENUTELNÝ ČESKÝ GABIN 
(100 let)

Dobrosrdečný voják Švejk, který svým nenapodobitelným 
šaškováním projde nástrahami c. k. mocnářství i zákopy 
1. světové války, ale zároveň i ďábelský Karel Kopfrkingl, 
který nám jako spalovač mrtvol vždy naháněl hrůzu. To vše 
byl geniální herec Rudolf Hrušínský starší. 

Jeden z našich nejlepších herců se narodil 17. října 1920 v tehdejším 
Novém Etynku (dnes Nová Včelnice), a to doslova za jevištěm. Byl 
potomkem významného hereckého rodu Červíčků a Budínských 

(matka Hermína Červíčková, otec Rudolf Hrušínský – vlastním 
jménem Rudolf Böhm). Jako dítě cestoval s kočovnou společností 
své babičky Anny Budínské Červíčkové a samozřejmě hrál divadlo. 
Později se rodina usadila v Praze, kde budoucí herec studoval na 
gymnáziu, odkud byl ale vyloučen. A tak v patnácti letech zahájil 
profesionální hereckou dráhu. Jeho prvním působištěm se stala 
holešovická Uranie a později Burianovo Déčko. Právě E. F. Burian měl 
na jeho herectví velký vliv. Dále působil v Městských divadlech praž-
ských, v Divadle na Vinohradech a v Národním divadle. Hrušínského 
herecký rejstřík byl opravdu překvapující – od komediálních posta-
viček až po ďábelsky strnulé záporáky, kteří nezmění výraz tváře, 
ale přesto z nich jde strach. Za své geniální herectví bez přehnané 
mimiky byl často přirovnáván k francouzskému herci J. Gabinovi. 
Po podpisu článku 2000 slov v roce 1968 byl několik let bez práce 
a měl zakázanou činnost. Po převratu v roce 1989 se krátce zapojil 
i do politiky. Když ale po dvou letech z parlamentu odcházel, byl 
údajně velmi zklamán aktivní politikou. V jeho hereckých stopách 
pokračují synové Rudolf a Jan a také vnoučata. Rudolf Hrušínský 
zemřel 13. 4. 1994 a je pohřbený na Olšanských hřbitovech v Praze. 

Marcela Kohoutová

  LEGENDÁRNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO (75 let)

Divadlo S + H bylo založeno roku 1930 v Plzni, ale většinu 
života jeho hlavní protagonisté Spejbl a Hurvínek strávili 
v Praze. Prof. Josef Skupa otevřel 12. října 1945 stálou scénu 
v Hasičském sále v Praze na Vinohradech.

Do roku 1943 divadlo hrálo jako zájezdová scéna se sídlem v Plz-
ni. V lednu 1944 byl prof. Skupa zatčen a vězněn gestapem, po 
útěku z drážďanského vězení a skončení 2. světové války se roz-

hodl přesídlit s divadlem do Prahy. Po Skupově smrti v roce 1957 
převzal jeho činnost žák Miloš Kirschner. Divadlo pokračovalo 
úspěšně ve své tradici zobrazovat groteskní a humorně satirický 
svět, který představovaly dvě hlavní loutky, jež pan Kirschner 

namlouval a vedl dlouhá 
léta. Byl také autorem 
her, režisérem a ředitelem 
divadla, zavedl tradici ci-
zojazyčných představení. 
Postavy Spejbla a Hurvín-
ka doplnily loutky Mánič-
ky, psa Žeryka, bábinky 
paní Kateřiny a  občas 
i  některé další. Třetím 
otcem hlavních loutek se 
stal Martin Klásek. Hlas 
Máničky a paní Kateřiny 
patří tradičně jedné he-
rečce, první interpretkou 
byla Anna Kreuzmannová, 
následovala Božena Wele-
ková a Helena Štáchová, 

která byla i ředitelkou divadla. V roce 2017 nastoupila již čtvrtá 
generace interpretů. Divadlo hraje převážně na domácí scéně, ale 
podniká i zájezdy do zahraničí, doposud hostovalo v 34 zemích 
a svá představení odehrálo ve 22 jazycích, mj. i v japonštině či 
vietnamštině. Roku 2013 byla Divadlu S +H h udělena zvláštní 
Cena Thálie za celoživotní mistrovství v oboru loutkového divadla.

-ala-

Geniální herec Rudolf Hrušínský starší

Jedna z nejstarších (ne-li nejstarší) fotografií Žeryka a Máničky ze hry „Revue 
z donucení“, hrané v Praze v květnu 1930

Božena Weleková s Máničkou, 1952, 
fotografie pochází z rodinného archivu 
Heleny Hesselbarthové, dcery Boženy 
Welekové
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  FILMY JSEM MĚL RÁD ODMALIČKA
Rozhovor s Rudolfem Havlíkem 

Koncem září vstupuje do kin filmová adaptace bestselleru 
Radky Třeštíkové Bábovky, za kterou ve velké míře stojí ne-
uvěřitelně kreativní tvůrce Rudolf Havlík (1976), jenž své 
nadání uplatňuje v mnoha oborech. Vedle filmové režie se 
totiž věnuje i scenáristice, cestování, grafice a v neposlední 
řadě také spisovatelské činnosti.

V čem se budou lišit filmové Bábovky od těch knižních?
Bábovky se liší v mnoha věcech. Museli jsme si vybrat postavy, 
kterým dáme ve filmu prostor, protože v knize jich zkrátka bylo 
příliš mnoho. Soustředili jsme se tedy na méně charakterů a závěr 
filmu, stejně jako jeho finále jsme napsali s Radkou tak, aby se 
více hodil k našemu filmovému vyprávění. Postavy samotné se 
ale drží pevně knižního zpracování.

Se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou spolupracujete na 
filmové látce již podruhé. Jak vypadá vaše společné tvoření?
Radka má skvělé nápady a navzájem se doplňujeme. Vzhledem 
k tomu, že jsme oba do jisté míry velmi ambiciózní a egoističtí, tak se 
při tvorbě dohadujeme poměrně často a pokaždé to vyhraje argumen-
tačně někdo jiný. Vyhovuje nám to, protože to není příliš často a většinu 
času se při práci spíše bavíme, snažíme se tvořit a užívat si. Bábovky 
jsme připravovali čtyři roky a popsali stohy elektronického papíru.

Vaše filmy jsou orientované převážně na ženské publi-
kum. Proč se právě ženy staly Vaší cílovou skupinou?
Ženské publikum mě baví, avšak výběr svých nápadů mu nutně 
nepodřizuji. Je ale pravda, že po takových filmech je velká poptávka 
a složitější témata nebo žánrové věci se mnohem hůře prosazují 
a trvá mnohem déle, než se jim vdechne život, takže prozatím 
odpočívají v šuplíku a věřím, že na ně jednou taky třeba dojde řada.

K režii a scenáristice jste se dostal velkým životním ob-
loukem. Čím Vás okouzlil filmový svět natolik, že jste se 
chtěl stát jeho součástí?

Filmy jsem měl rád odmalička, a když byla po ruce kamera, třeba 
ta otcova, kterou měl na natáčení dovolených, vzal jsem ji a nato-
čil s ní na sídlišti western. Dost jsem za to tenkrát dostal, protože 
jsem přeexponoval už natočený film. Hodně jsem maloval příbě-
hy, které se mi líbily a v dospělosti mi došlo, že se nemám čeho bát 
a můžu zkusit dělat něco, co jsem dělat vždycky chtěl, a tak jsem 
to zkrátka zkusil. Podařilo se mi to a teď už jsem tak daleko, že si 
mohu vybírat témata, která chci dělat a pomalu jsem odvážnější 
a odvážnější a mohu si dovolit točit to, čemu věřím, protože se mi 
povedlo přesvědčit okolí, že dokážu dostat lidi do kina.

Jste také autorem několika knih, které vznikly na základě 
Vašich cest po Asii a Americe. Co bylo tím prvotním pod-
nětem k sepsání zážitků a zkušeností?
Takové věci vznikají spontánně. Měl jsem potřebu popsat život 
a události, které jsem zažil, a tak jsem to začal dělat. Knihy měly 
úspěch a teď, po deseti letech, jsem dostal nabídku a využil ji. Na 
podzim vyjde můj první román Zítra je taky den v nakladatelství 
Motto a já jsem na tu knížku moc pyšný, protože jsem na ní pra-
coval tvrdě a snažil se, aby byla napínavá, vtipná a zábavná. Je 
to pro mě velký krok do nového světa, který mám rád stejně jako 
ten filmový. Ten knižní dává větší prostor fantazii a můžu si v něm 
dělat, co se mi zlíbí, protože potřebuju jen čtenářovu představivost 
a to je báječná možnost.

Máte ještě čas věnovat se grafickému designu, který jste 
původně vystudoval?
Grafiku dělám pořád. Spolupracuje se mnou má kamarádka 
Marcela, se kterou se teď nejvíce věnujeme grafickým pracem 
na filmových plakátech a promo materiálech. Naposledy jsme 
vytvořili celou kampaň pro film Šarlatán a já jsem na film i naši 
práci moc pyšný. Všechny své filmy graficky řešíme také, a když 
nám zbyde nějaký čas, pomáháme charitám s weby, kamarádům 
s prezentacemi a těch zakázek máme tolik, že nevíme, čemu se 
věnovat dřív.

Na čem momentálně pracujete? 
Je toho dost, tak to vezmu telegraficky. Píšu pokračování filmu 
Po čem muži touží, připravujeme film, který se pracovně jmenuje 
Ostrov a celý se odehrává na opuštěném ostrově. Ten scénář se 
nám moc povedl a je o něj extrémní zájem, takže doufáme, že 
budeme moct brzy vycestovat a točit, protože takové věci se často 
nepovedou. Připravuji celovečerní pohádku Krakonoš, pracuji na 
scénáři ke Vzpouře mozků, dopsali jsme scénář k životopisnému 
filmu o Zdence Fantlové, která přežila holocaust, píšu film o Aloisi 
Musilovi, českém arabistovi, který objevil pouštní zámeček Amra 
a kterému se říkalo Lawrence of Moravia. A také dopisuji komedii 
o mimozemšťanovi, který omylem havaruje místo v New Yorku na 
Jižní Moravě a tam zjistí, jak to na naší planetě doopravdy chodí. 
No, a to jsou jen ty hlavní věci, kterým věnuji nejvíce energie. 

Tereza Blažková

Rudolf Havlík s Ondřejem Vetchým diskutují o postavě
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KAM za KAM za 
kulturou s...kulturou s...

TOMÁŠEM PŘENOSILEM
ředitelem marketingu a PR divadla  
Studio DVA

Milí čtenáři, 
jak už bývá zvykem, podzim možností, kam se vydat za kulturou, 
nabízí tradičně spoustu. A důvodů, proč se za ní vydat letos, je 
snad ještě více. Nejen abyste třeba dohnali jarní nucenou pauzu 
či viděli své oblíbené umělce naživo nebo prožili neopakovatel-

ný zážitek, ale v neposlední řadě určitě i proto, že je to potřeba 
mnohem víc než kdy jindy. Je nepopíratelnou pravdou, že divadla, 
kina, koncertní sály, galerie bez návštěvníků nedávají smysl, a to 
nejen ekonomicky. Aby kultura, zvlášť ta, která za vámi nemůže 
sama přijít, ale potřebuje, abyste vy přišli za ní, mohla úspěšně 
fungovat, musí mít své posluchače a diváky. Ono to zní jako samo-
zřejmost, vždyť chodit za kulturou patří k normálu, ale když právě 
těch obyčejných normálních věcí se nám v poslední době tolik 
nedostává. Myslím si, že nejde ani o to, kam dnes jít za kulturou, 
jako spíš vůbec nezdráhat se za ní vydat. 

Já osobně si vážím každého z diváků, který k nám v nové sezóně 
zavítá, ať už na přeložené představení anebo si koupí vstupenku 
na nové. Díky vám můžeme v naši práci pokračovat. 
Rád bych vás na tomto místě upozornil na dvě blížící se novinky. 

5. listopadu ve světo-
vé premiéře uvedeme 
komedii z  prostředí 
bulváru, kterou pří-
mo pro naše divadlo 
chystá Petr Zelenka. 
Pod hrou Beckham je 
podepsán nejen jako 
autor, ale v jeho režii 
se v roli šedé eminen-
ce britského bulváru, 
a především vášnivé-
ho podvodníka, před-
staví Karel Roden. Dále 
v  příběhu, točícím se 
kolem fotbalové hvěz-
dy Davida Beckhama 
a jeho údajné nevěry, 

účinkují Kryštof Hádek, Elizaveta Maximová, Bob Klepl, Zuzana 
Mauréry, Miroslav Hanuš a mnoho dalších. 
Na naší Malé scéně se pak na 19. listopadu chystá divácky oblíbe-
ná komedie od nejhranějšího chorvatského autora Miro Gavrana. 
V novém nastudování hry Vše o mužích se v režii Jany Janěkové 
těší, nejen na ženy, které chtějí vědět vše o mužích, Ján Jackuliak, 
Peter Pecha a Tomáš Novotný. 

V prosinci pak můžete přijít třeba na naši Vánoční koledu, kterou 
máme na repertoáru již od roku 2011. Pro řadu rodin se stala 
součástí tradičního adventního zastavení. K tomu pomáhá nejen 
vánoční příběh inspirovaný pohádkou z pera Charlese Dickense, 
ale i akrobaté či skvělá hudba Kryštofa Marka v podání živého 
orchestru.
Těším se na shledání s vámi na některém z našich představení.

Tomáš Přenosil 

Tomáš Přenosil, foto © Lenka Hatašová, divadlo Studio DVA

Čtená zkouška hry Beckham, foto © Jaromír Háša, divadlo Studio DVA

Autor a režisér Petr Zelenka, foto © Jaromír Háša

Vánoční koleda, foto © Lenka Hatašová, divadlo Studio DVA

www.kampocesku.cz Kam za kulturou s...  11
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  SILNICE NA JEVIŠTI DIVADLA KALICH

Místy dojemný, místy humorný, každopádně v každé vteřině 
neobyčejně silný příběh slavného filmu Federica Felliniho Sil-
nice, oceněného Oscarem, nyní ožívá na jevišti Divadla Kalich. 

Inscenace tímto filmovým skvostem volně inspirovaná se může 
pochlubit výtečnými hereckými výkony Barbory Hrzánové a Rad-

ka Holuba v hlavních rolích 
dvou potulných komedi-
antů, ale i Kláry Cibulkové, 
Zbigniewa Kaliny a Radka 
Zimy v  rolích ostatních. 
„Myslím, že hlavním té-
matem je tajemství vztahu 
dvou lidí, na první pohled 
zcela odlišných. Přesto mezi 
nimi vzniká vztah, silnější 
než smrt. Fellini napsal ve 
svých vzpomínkách, že po 
shlédnutí filmu se řada 
rozkmotřených manželů 
smířila a odpustila si. Kéž 
by,“ prozrazuje spoluau-

torka divadelní adaptace a dramaturgyně Johana Kudláčková. 
„Náš divadelní scénář byl vytvořen výhradně pro inscenaci v Diva-
dle Kalich a je vázán na obsazení a fantazii celého tvůrčího týmu 
bez předpokladu, že by mohl být použit v jiném divadle. V pod-

titulu se naše inscenace nazývá cirkusáckou romancí. S Fellinim 
máme společnou lásku k prostředí cirkusu a základní příběh,“ 
vysvětluje druhá autorka hry a režisérka Lída Engelová. Cirkusácká 
romance Silnice se snaží divákům předat vedle silných emocí a di-
vadelního zážitku jedno prosté a moudré poselství: Každý kámen 
na světě má smysl. Stejně tak každý člověk, i ten nejubožejší.
Premiéra se uskuteční 1. října 2020 v Divadle Kalich.

-red-

Barbora Hrzánová, foto ©  Richard 
Kocourek

Barbora Hrzánová a Radek Holub, foto © Richard Kocourek

  ŘÍJEN V DIVADLE POD PALMOVKOU

Dorazte v říjnu do Divadla pod Palmovkou na novou hru 
autora i režiséra Tomáše Dianišky 294 Statečných s podtitu-
lem „akční béčko o hrdinech operace Anthropoid“, ve které 
uvidíme například Gabrielu Míčovou, Dennyho Ratajského, 
držitele Ceny divadelní kritiky za mužský herecký výkon 2019 
Jakuba Albrechta nebo Jiřího Panznera. 

Těšit se můžete také na Laskavé bohyně v hlavní roli s Janem 
Teplým, který za svůj herecký výkon v této hře nominován 
na šiřší Ceny Thálie 2016. Na programu bude také Bezruký 
Frantík, který má vlastní digitální soundtrack ke stažení na 
Spotify, I-tunes apod. Chybět nebude také skvělá komedie 

Pusťte Donnu k maturitě, bestseller naší scény Žítkovské bo-
hyně. Viděli jste oblíbený oscarový film Zamilovaný Shake-
speare, romantickou komedii o lásce a divadle? Zde ho můžete 
prožít na divadelních prknech. A nejen to, přijďte dne 16. října 
na koncert hudební skupiny Zvíře jménem podzim, která je 
držitelem dvou letošních cen Anděl 2019. Předprodej a další 
informace najdete na www.podpalmovkou.cz.

-red-

Představení 294 Statečných

Divadelní hra Bezruký Frantík
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společně koncertní cyklus. Výjimečné prostory muzea a unikátní 
exponáty mě již dlouho fascinují a myslím, že komorní hudbě vy-
tvoří důstojný rámec. Lokomotiva pro mě vždy znamenala vůni 
dálky a dobrodružství cesty, na jejímž konci mě čeká překvapení 
a nová zkušenost. A návrat do dětství. Vždyť můj dědeček byl stroj-

vedoucí a amatérský houslista v jedné osobě. Neslyšel jsem ho sice 
nikdy hrát, ale i díky němu se ve mně spojuje umělecká duše s tou 
technickou.  Věřím, že spolu s dalšími umělci ŠPORCL ARTS Agency, 
kteří v tomto koncertním cyklu vystoupí, připravíme návštěvníkům 
muzea potěšení a radost z krásné hudby“.

Program celého cyklu koncertů „Hudba mezi lokomotivami“ na-
jdete v rubrice Hudební festivaly, cykly a orchestry.

-red-

  HUDBA MEZI LOKOMOTIVAMI

Národní technické muzeum ve spolupráci s hudební agen-
turou Pavla Šporcla ŠPORCL ARTS Agency zve na cyklus kon-
certů do unikátního prostoru Dopravní haly NTM. Špičkoví 
čeští umělci vystoupí v šesti večerech prostředí plném histo-
rických dopravních prostředků, které je známé svou skvělou 
akustikou. Jedná se o jedinečnou příležitost zažít krásnou 
hudbu v netradičním prostoru. Cyklus zahájí houslista Pavel 
Šporcl s klavíristou Petrem Jiříkovským programem Láska 
a nenávist 5. října 2020.

Patrony cyklu koncertů „Hudba mezi lokomotivami“ jsou generál-
ní ředitel NTM Karel Ksandr a houslista Pavel Šporcl. 
Karel Ksandr podotýká: „V Dopravní hale Národního technického 
muzea se nachází velice významná kolekce historických doprav-
ních prostředků, místo má úžasnou atmosféru a současně skvělou 
akustiku, jak mohou potvrdit návštěvníci koncertů Pražského jara, 
které se zde každoročně konají. Nyní chceme dát prostor širšímu 
publiku a věříme, že koncerty v Dopravní hale se stanou novou 
tradicí muzea. Děkuji za spolupráci hudební agentuře Pavla Šporcla 
a těším se na umělecký zážitek.“

Pavel Šporcl uvedl: „S velkou ctí jsem přijal nabídku generálního 
ředitele Národního technického muzea Karla Ksandra uspořádat 

Pavel Šporcl, foto © archiv ŠPORCL ARTS Agency

Barbora Šporclová Kodetová, foto © Vojtěch Vlk
Jana Šrejma Kačírková a M. Nostitz Quartet, foto © Vojtěch Vlk

Vojtěch Szabó, foto © Lenka Hatašová

Lukáš Sommer, foto © archiv umělce
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  REŽISÉR HUMANISTA

Proslavil český film ve světě, získal Oscara a natočil několik 
zásadních děl naší kinematografie. Herec a režisér Jiří Men-
zel byl jednou z nejdůležitějších postav českého i světového 
filmového umění.

Narodil se 23. února 1938 v Praze do rodiny spisovatele, novináře 
a dramaturga animovaných filmů Josefa Menzela. Vystudoval režii 
na FAMU a patřil do generace československé nové vlny. Svým 
založením a tvorbou se však od ostatních tvůrců lišil. Menzelovy 
snímky vynikaly humanistickým přístupem k filmovým hrdinům, 

diváky si získal laskavým a smířlivým přístupem ke svým po-
stavám. Těžiště jeho filmů spočívalo především v nostalgických 
a humorných adaptacích literárních děl Bohumila Hrabala (Ostře 
sledované vlaky, Slavnosti sněženek, Postřižiny, Obsluhoval jsem 
anglického krále ad.). Dále točil podle předloh Vladislava Vančury 
(Rozmarné léto, Konec starých časů) nebo Vladimíra Vojnoviče 
(Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Čonkina). Za první celo-
večerní snímek Ostře sledované vlaky z roku 1966 získal Oscara za 
nejlepší zahraniční film. Další z jeho filmů Vesničko má středisková 
(1985) byl na Oscara nominován. Trezorový snímek Skřivánci na 
niti obdržel v roce 1990 cenu Zlatý medvěd na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Berlíně. Od počátku 60. let se začal objevovat 
i jako herec ve filmech a divadelních inscenacích. Díky své subtilní 

postavě ztělesňoval především nesmělé mladé muže, ale schopné 
i odvážnějších a zásadních činů. Jako herec se uplatnil i v evrop-
ské kinematografii. V letech 1977–1979 byl členem Divadla Járy 
Cimrmana. Vyučoval na pražské FAMU, spolupracoval režisérsky 
s Činoherním klubem a Divadlem na Vinohradech, kde byl dva 
roky uměleckým ředitelem. 

Od roku 1987 byl členem americké Akademie filmových umění 
a věd a zakládajícím členem European Cinema Society. Jako diva-
delní režisér působil i v zahraničí, například v Bulharsku a bývalé 
Jugoslávii. Jiří Menzel je nositelem vysokého francouzského titulu 
Řád umění a literatury a za celoživotní dílo a umělecký přínos 
mu byla udělena řada dalších mezinárodních i našich ocenění. 

Téměř po celý život zastával svobodnou existenci bez závazků, ale 
v roce 2004 se oženil s novinářkou a producentkou Olgou Kelyma-
novou, se kterou vychovával dvě děti. V listopadu 2017 podstoupil 
náročnou operaci hlavy. Jiří Menzel odešel do režisérského nebe 
5. září 2020 ve věku 82 let. Řečeno filmovou klasikou: „Tento konec 
léta zdá se mi poněkud nešťastným.“

Alice Braborcová

Jiří Menzel, 2017

Jiří Menzel převzal na 44. mezinárodní filmovém festivalu v Indii v Panaji cenu 
za celoživotní přínos kinematografii, 2013

Jiří Menzel na 33. Mezinárodním filmovém festivalu v San Francisku, 1990
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  NA VLNÁCH S PETREM VOLDÁNEM
Petr Voldán

Kniha Petra Voldána vás zve k rozhovoru. V publikaci se zrcadlí 
šestadvacetiletá zkušenost s rozhlasovým mikrofonem, okouz-

lení zvukem a provoka-
tivní nutkání objevovat 
zajímavosti jak doma, 
tak ve světě. Vydáte se 
s ním na cesty, na kterých 
budete společně hledat 
klíče k příběhům lidí ne-
známých i světem obdivo-
vaných. Dozvíte se, jak se 
přestupuje z ledoborce na 
ledoborec, kde se vzal na 
polici autorovy knihovny 
Hurvínek, kterého přivezl 
kdysi do Moskvy profesor 

Josef Skupa, kolik druhů chleba po světě autor upekl, kam až 
vedlo setkání s Dagmar Peckovou při nákupu brambor v Londýně 
nebo proč se chodil učit správnou rozhlasovou řeč do Stavovské-
ho divadla v Praze. Řádky z pera tohoto ostříleného rozhlasáka 
budete nejen číst, díky zvláštní zvukové linii vyprávění je možná 
v duchu i uslyšíte.
cena: 348 Kč
www.jota.cz 

  HRDINKY. PŘÍBĚHY VÝZNAMNÝCH 
ČESKÝCH ŽEN
Kateřina Tučková, Renáta Fučíková, kolektiv

Byly odvážné. Mnohdy předběhly dobu. Šly si za svým a někdy 
za odvahu zaplatily cenu nejvyšší. Ale svým příběhem inspiro-

valy tisíce a miliony dal-
ších žen, které dnes díky 
nim mohou žít svobodně 
a  podle svých představ. 
Strhující vyprávění o šede-
sáti výjimečných a leckdy 
zapomenutých hrdinkách 
z české kotliny od těch 
nejdávnějších dob až po 
současnost doprovází 
originální portréty od 

studentů plzeňské „Sutnarky“, textové medailony Kateřiny Tuč-
kové a historické vstupy Renáty Fučíkové, které ukazují, jak se 
žilo ženám v různých obdobích dějin.
cena: 359 Kč
www.knizniklub.cz

 MALÁ SIBIŘ
Antti Tuomainen

Meteorit, který váš dosavadní život převrátí totálně naruby. 
Bývalý polní pastor Joel Huhta se dovídá novinku, která od 

základů změní celý jeho ži-
vot. Současně dostane úkol 
hlídat drahocenný meteorit, 
který dopadl do malého 
města, v němž žije. V jed-
nom okamžiku se všechno, 
na co spoléhal, obrátí vzhů-
ru nohama – a nepřítelem 
může být kdokoli v jeho oko-
lí. Malá Sibiř je detektivní ro-
mán a černočerná komedie 
o víře a pochybách, lásce 
a smrti i o otázkách větších, 
než je sám člověk.

cena: 369 Kč
www.albatrosmedia.cz

  BRDY
Tomáš Makaj, fotograf Jaroslav Vogeltanz 

77 romantických, dobrodružných a tajemných míst. Nová kni-
ha brdského historika Tomáše Makaje přináší čtenářům tipy na 

netradiční výlety 
brdským pohořím. 
Oblíbený autor vy-
hledává atraktivní 
místa, která z části 
leží mimo tradiční 
turistické trasy, obje-
vuje lokality s velmi 
zajímavou historií 
i přírodní krásy. 
Provádí čtenáře po 
stezkách, na kterých 
chodili turisté před 
více než sto lety. Vy-
hledává místa spjatá 
s brdskými osobnost-

mi i pozapomenuté památky od gotických dob do 20. století. Ne-
zapomíná ani na celkem nedávnou vojenskou historii Brd. Kniha 
zapadá do stejné ediční řady z naší produkce, která se ve dvou 
dílech věnovala Šumavě a Bavorskému lesu – Šumava a Bavorský 
les a Šumava, Bavorský les, Mühlviertel.
cena: 299 Kč
www.starymost.cz
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pražská kultura pražská kultura 
před 67 letypřed 67 lety
ŘÍJEN 1953

Milí čtenáři,
na výběru z tehdejšího říjnového kulturního programu mě za-
ujal Festival lidové umělecké tvořivosti, ve kterém vystupovaly 
zájmové kolektivy a divadelní soubory z různorodých podniků 
a dokonce i z Jednotných zemědělských družstev (JZD). Je vidno, 
že i rolníci měli potřebu se umělecky vyjadřovat a tato činnost 
byla podporována. Dnes je naopak nepředstavitelné, že bychom 
se měli chodit dívat na televizní vysílání do nějakého z uvede-
ných kulturních zařízení. Navíc televize nevysílala každý den. Ale 
i taková byla doba…

Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ, 
ŘÍJEN 1953

CO SE HRÁLO V DIVADLECH

DIVADLO ČS. ARMÁDY /DNES DIVADLO NA 
VINOHRADECH/
Praha 12, náměstí Míru

Vojenská čest – premiéra / slavnostní vystoupení ke Dni armády
Jan Žižka – slavnostní vystoupení ke Dni armády
Jánošík – pohostinské vystoupení Armádneho divadla Martin
Šakalové – premiéra

FESTIVAL LIDOVÉ UMĚLECKÉ TVOŘIVOSTI V PRAZE
Přehlídka divadelních a loutkářských souborů a filmové tvorby

  výběr z programu

Vstanou noví bojovníci – A. Zápotocký, V. Nezval – ZK Důl 
Vrbenský, Souš u Mostu (divadelní soubor) | Realistické divadlo 
Zdeňka Nejedlého
Lesní panna – J. K. Tyl – Divadelní soubor JZD Hnojník | Reali-
stické divadlo Zdeňka Nejedlého
Figliar Miško – Bartoš – ZK Sdruž. záv. Banská Bystrica (loutkář. 
soubor) | Divadlo Spejbla a Hurvínka
Petrohradský lichvář – Někrasov – ZK Tisk Praha, V dané 
situaci – Kravčenko – JZD Přední Lhota – večer jednoaktových 
her | Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého
Promítání úzkých dokumentárních a reportážních filmů
Mladá garda – ZK Transporta, Chrudim (divadelní soubor) | 
Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého
Mosty na východ – Mňačko – ZK Slov. bazalt. kámen., Lučenec 
(divadelní soubor) | Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého

Důstojnická čest – Kraus – Posádková správa, Vimperk | Rea-
listické divadlo Zdeňka Nejedlého
Váš syn žije – Gergely – Czemadok, maď. divadelní soubor, 
Komárno | Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého

Most Legií a Národní divadlo, 1958

TELEVISNÍ VYSÍLÁNÍ
Ústřední televisní studio vysílá ve středu a sobotu ve 20 hodin 
zajímavé pořady, které je možno sledovat na těchto místech:
V parku oddechu a kultury Julia Fučíka na Starém výstavišti, 
v Divadle hudby v Opletalově tř., v Dětském domě Na příkopě, 
v závodním klubu ROH v Radiopaláci v Praze 12 na Stalinově 
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jeho pokrokových tradic i jeho tvůrců. Shromážděný materiál, 
jako dokumenty, rukopisy, staré tisky, obrazy a cenné památky, 
podávají plastický obraz vývoje našeho písemnictví od nej-
starších dob po naše léta, budou k nám promlouvat o životě 
a díle našich největších spisovatelů a tím o naší národní vzdě-
lanosti. Prohlídku památníku doplňuje návštěva ve světoznámé 
Strahovské knihovně. Výhled ze Strahova otevírá milovníkům 
Prahy nové krásy. Prohlídka je doprovázena odborným vý-
kladem. Návštěvníci hlavního města uvítají jistě tento cíl při 
prohlídce Prahy.

MUSEUM HLAV. MĚSTA PRAHY V PRAZE 3
Sady J. Švermy, Na poříčí

V nově instalované části sbírek se předvádí na základě hmotné 
dokumentace dochovaných památek přehled společenského, 
hospodářského a kulturního vývoje Prahy od nejstarších 
dob prvého osídlení pražské kotliny potulnými tlupami pravě-
kých lovců až k vzniku města, v jehož další historii rostla tradice 
samostatného státu, zprvu ve feudálním, později kapitalistickém 
a konečně socialistickém společenském řádu. Nové uspořádání 
sbírek musea je dovedeno až do počátku 17. století. Museum 
se takto má stát nástrojem k vzdělávání nejširších vrstev oby-
vatelstva, lidovou školou poučení o Praze jako hlavním městě 
našeho státu, navazujícím na jeho školní vzdělání a přivádějícím 
jej k jasnějšímu pochopení dneška.

Budova Muzea hlavního města Prahy včetně kavárenského pavilonu, 1902, 
foto Jindřich Eckert

OZNÁMENÍ
Městský dům osvěty, středisko pro vlastivědnou práci v Praze 2, 
ul. 28 října provede 10.000 dětí pražských škol v říjnu 1953 
Prahou a připraví je k „Měsíci československo-sovětského 
přátelství“. Ředitelství škol, rodičovská sdružení a kroužky Pio-
nýrů, volejte tel. 24-02-18.
Vydal Městský dům osvěty – Středisko pro vlastivědnou 
práci, Praha 2, ul. 28, října 6. Vytiskly Středočeské tiskárny, 
závod 04. Cena 1 Kčs.

třídě, v Ústřední lidové knihovně v Praze 1, ve Slovanském domě 
Na příkopě, v Ústřední informační službě na Národní třídě (Palác 
Dunaj), v Pionýrském domě v Karlíně, v Národním technickém 
museu v Praze 7, Kostelní 43 a v redakci Mladého technika, 
Krakovská 22.

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH
Lidé jednoho srdce – Čína | Dny čínského filmu | kino Alfa
V ledových vodách oceánu – SSSR | Armádní kino
Řím v 11 hodin – Ital. | kino Blaník
Jaro v Moskvě – SSSR | kino Jalta
Haškovy povídky – ČSR | Kino mladých
Hraničáři – Čína | Dny čínského filmu | kino Letka
V ukrajinských stepích – SSSR | kino Paříž
Ústřední předprodej vstupenek do kin má SLUNA, Praha II, Vác-
lavské nám., tel. 23-20-33.

HUDBA
Smějeme se s Jiřím Šťuchalem – veselá estráda brněnských 
rozhlasových umělců | Lucerna
Večer slavných rapsodií – hraje Státní filmový orchestr, řídí 
Milivoj Uzelac, klavír Jan Panenka | Lucerna
Večer Edvarga Griega – účinkují: Marja Tauberová, Dr. Rudolf 
Vonásek, členové N. D. Ladislav Tvrz, housle, Jiří Hrubý, klavír, 
Dr. V. Tvrzník, prův. slovo. Na pořadu: Ranní nálada, Solvejžina 
píseň a ukolébavka, Tys láska má, Holdovací pochod a jiné oblí-
bené skladby | Kulturní síň Praha 12, Stalinova 48

VÝSTAVY
Maďarské výtvarné umění XIX. a XX. století | Dům U hybernů, 
nám. Republiky, Praha 1
Život a dílo Julia Fučíka | Výstavní síň JVU Myslbek, Na příkopě, 
Praha 1
Erbenova Kytice, zdroj inspirace českého umění  – na 
výstavě budou vystaveny zvukové snímky, litografie Ludmily 
Jiřincové, různá ilustrovaná vydání. V podvečerních hodinách 
budou několikrát týdně pořádány besedy s hudebními umělci, 
básníky a literárními historiky | Výstavní síň Kulturního střediska 
GZ, Praha 3, Opletalova 5 a 7 (nebo Václavské nám. 43)

MUZEA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ V PRAZE NA 
STRAHOVĚ
Od 15. května 1953 je hlavní město naší lidově demokratické 
republiky obohaceno o jedinečné museum vývoje naší slo-
vesnosti, Památník národního písemnictví na Strahově. 
Strahovský klášter stává se památníkem našeho písemnictví, 
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      Více informací na 
w praguecitytourism.cz/tradice

Tradice a zvyky, 
anebo co to vlastně slavíme?

Jaké zvyklosti si připomínáme od podzimu do jara? Kde se vzaly a jaké 
poselství nám přináší do dnešní doby? Co praví lidové pranostiky a jak se 
slavily velké svátky v Praze? Za odpověďmi se s Pražskou univerzitou
vydáme např. do Národního zemědělského muzea, ale i po stopách ševců 
na Fidlovačce. Začínáme 18. listopadu.



pražská pražská 
vlastivědavlastivěda
PRAGUE CITY TOURISM

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

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

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK  
V ŘÍJNU 2020

Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
předprodej na říjen 2020 bude zahájen v eshopu i v turistic-
kých informačních centrech Prague City Tourism v pátek 25. září 
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 hy-
gienické roušky tam, kde to situace vyžaduje), abychom 
mohli zajistit, 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 
vycházky 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 preferu-
jeme v rámci předprodeje platby kartou, nicméně na TIC je možné 
platit jako obvykle i v hotovosti. 

KARTIČKA 5 + 1
Stálého zájmu návštěvníků Pražské vlastivědy si velmi vážíme 
a rádi bychom upozornili, že Kartička 5 + 1 a její využití zůstá-
vají 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 za ni bude vystavena nulová vstupenka. 
Pokud nemáte možnost dojít si pro nulovou vstupenku osobně, 
napište nám na vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji pl-
nou 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.

VRATKY ZA ZRUŠENÉ BŘEZNOVÉ VYCHÁZKY
Klienti, kteří si zakoupili vstupenky na zrušené březnové vycház-
ky osobně na některém z TIC, si mohou vyzvednout svoji vratku 
pouze v recepci centrály PCT na Arbesově náměstí. Možnost 
vyzvednout si březnové vratky platí do konce listopadu 2020. 
Nadále platí, že zájemcům, kteří se nemohou dostavit osob-
ně pro vratku na TIC, je možné platbu poslat přímo na účet. 
V tomto případě prosíme o zaslání písemné žádosti na mail 
vlastiveda@prague.eu

3. 10. / SO

RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes 
láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návště-
vě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, 
s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé 
republiky. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před 
bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. 
PhDr. Jaroslava Nováková 
S VÝHLEDEM NA BOTIČ. V jižním cípu Vinohrad se skrývá několik 
zajímavých staveb. Projdeme kolem vily Osvěta, ve které se narodil 
Jan Masaryk. Ukážeme si Zvonařku, kde nejen vyráběl pražskou 
šunku Antonín Chmel, ale kde také končila koňka. Na Nuselských 
schodech uvidíme nejstarší zachovanou vinohradskou stavbu, 
kapli sv. Rodiny. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstu-
penky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 
na stanici MHD „Jana Masaryka“ (ve směru do Vršovic). Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 
OSADA NA BABĚ 1932–36. V r. 1932 byla zahájena pod vedením 
arch. Pavla Janáka stavba funkcionalistické vilové osady na Babě, 
která je dodnes svojí unikátní urbanistickou a architektonickou 
celistvostí nejzachovalejším souborem tohoto typu v Evropě. 
Na její výstavbě se podílely tři generace architektů. Majiteli 
byly většinou známé osobnosti, např. Pavel Janák, Cyril Bouda, 
Václav Řezáč nebo manželé Paličkovi - s jejich příběhy se během 
vycházky seznámíme. POZOR! - omezený počet účastníků ve 
skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra 
A „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská



11. 10. / NE

JAK SE BAVILA PRVNÍ REPUBLIKA. Projdeme se Prahou v mís-
tech, kde slavné kavárny, kabarety a hospůdky první republiky 
vyprávějí, jak se bavili Pražané po vzniku samostatného státu. 
POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem 
do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková 
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. 25 „Břevnovský kláš-
ter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do 
objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová 
PRAŽSKÝ MONTMARTRE. Projdeme se severní částí Letné 
a povídat si budeme především o malířích a sochařích, kteří zde 
žili, studovali či tvořili. Zavzpomínáme i na Lídu Baarovou. Víte, 
které jídlo měla v oblibě? POZOR! - omezený počet účastníků. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 
14:00 na zastávce tram. č. 1, 8, 12, 25, 26 „Letenském náměstí“ 
(ve směru na Hradčanskou). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

12. 10. / PO

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V  PROMĚNÁCH ČASU. Projdeme se 
Václavským náměstím jako otevřenou knihou architektury. 
Představíme si hlavní historické a společenské události, které 
na náměstí proběhly. Ukážeme si, co už nestojí a co mohlo stát 
lépe. Zamyslíme se nad tím, co je veřejný prostor a jak ovlivňuje 
naše vnímání města. POZOR! - omezený počet účastníků. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek. Začátek akce 
v 16:00 před vchodem do historické budovy Národního muzea. 
Cena 120/80 Kč. Monika Švec Sybolová

17. 10. / SO

LETOVISKO V  ÚDOLÍ ZÁTIŠSKÉHO POTOKA. Na vycházce 
z Lhotky do Hodkoviček nejdříve navštívíme kostel Panny Ma-
rie Královny míru se zajímavou křížovou cestou Karla Stádníka 
a pak se vydáme mezi vily nevelkého, ale půvabného letovis-
ka. Uvidíme, kde bývávaly Rücklovy léčivé sluneční lázně, kam 
zajel na návštěvu T. G. Masaryk, a skončíme u Hořovského vily, 
kde spojili své umění Pavel Janák a František Kysela. POZOR! – 
omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před kostelem v ulici U Lhotky 
36/330 (nejbližší stanice autobusu „Lhotka“). Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Stanislava Micková 
PROCHÁZKA Z MAHLEROVÝCH DO RIEGROVÝCH SADŮ. Pojďte 
s námi ze Žižkova na pražské Vinohrady a poznejte historii zdejší 
zeleně. Naše cesta povede směrem od Žižkovského televizního 
vysílače, který dnes stojí uprostřed Mahlerových sadů, v blízkosti 
starého židovského hřbitova. Následně projdeme rozlehlými Rie-
grovými sady, které se staly dědici vyhlášené zahrady Kanálka, 

4. 10. / NE

KDE BÝVALY STARÉ DEJVICE. V oblasti mezi Bořislavkou a Ví-
tězným náměstím vznikala v meziválečném období čtvrť vil a řa-
dových domů. Najdeme zde díla Josefa Gočára, Magdy Jansové, 
Jaroslava Fragnera a dalších architektů. Prohlédneme si zbytky 
Starých Dejvic, zajímavou sochařskou galerii v parku i bývalé Stát-
ní reálné gymnázium od Evžena Linharta. POZOR! - omezený 
počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. 
Začátek akce v 10:00 na rohu ulic Evropské a U Dejvického ryb-
níčku (nejbližší zastávka tramvaje č. 20, 26 „Na Pískách“). Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 
LIBEŇSKÁ SYNAGOGA. Prohlídka objektu spojená s výkladem 
o historii židovského osídlení v této části Prahy. POZOR! – ome-
zený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu 
(Ludmilina 601/4, Praha 8). Cena 120/80 Kč + na místě bude 
vybírán příspěvek na synagogu 20 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana 
Pavlovská, Ph.D. 
PO STOPÁCH NEJSTARŠÍHO Z ŘEMESEL. Prostituce jako nej-
starší řemeslo nemohla minout ani Prahu. O existenci nočních 
radovánek se hovoří např. v souvislosti s Týnem, jenž býval ozna-
čovaný jako „Veselý dvůr“. Velký rozkvět zaznamenala prostituce 
za vlády Karla IV. i Rudolfa II. O očistu mravů se pokusila Marie 
Terezie, která zřídila komisi cudnosti jako součást mravnostní 
policie. Velká koncentrace domů, označených červenou lucernou 
byla na Starém Městě, bylo jich zde prý víc jak 50. Povíme si 
o abolici, o pracovnicích, které pracovaly na „čerstvém povětří“, 
ale i o pražském slangu. POZOR! - omezený počet účastníků. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 u Prašné brány (ze strany náměstí Republiky). Cena 
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

10. 10. / SO

KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ. Komentovaná pro-
hlídka kostela s  výkladem o  historii kláštera augustiniánů. 
POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v 
předprodeji vycházek. Začátek akce v 11:00 před vchodem 
do kostela z Josefské ulice (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 
20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě 
bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč/za osobu. Alexandra 
Škrlandová
OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. Vydejte se s námi pozná-
vat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasá-
dy. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto budov 
a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených států 
amerických. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Marcela Smrčinová 



vlády Josefa II. zrušen, aby byl v 19. století opět obnoven a získal 
neogotický vzhled. Nyní patří pod správu Českobratrské církve 
evangelické, která jej propůjčuje ke konání bohoslužeb anglické 
farnosti Starokatolické církve. Následně se vydáme procházkou 
po okolí, povídat si budeme např. o Vávrově domě, někdejším 
obydlí pražských mlynářů, ve kterém dnes sídlí Poštovní muze-
um. Našemu vyprávění neujde ani zrekonstruovaná a na expozici 
předělaná Novomlýnská vodárenská věž. POZOR! - omezený 
počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 před vstupem do kostela sv. Klimenta (ulice 
Klimentská 18, Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%) + na 
konci vycházky možnost individuálně navštívit Novomlýnskou 
vodárenskou věž dle ceníku MHMP. Alexandra Škrlandová

20. 10. / ÚT

KRÁLOVSKÉ VINOHRADY II. Procházka jednou z nejzajímavěj-
ších pražských rezidenčních čtvrtí poodhalí zajímavé domy, ale 
i obyvatele Královských Vinohrad. Mimo jiné zjistíme, co byla 

nacházející se kdysi za městskými hradbami. POZOR! - omezený 
počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vychá-
zek. Začátek akce ve 14:00 na rohu ulic Ondříčkova a Milešovská 
(nejbližší spoj stanice metra trasy A „Jiřího z Poděbrad“). Cena 
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 

18. 10. / NE

NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ X. Tentokrát se vydáme v rámci poznává-
ní Nového Města pražského do často opomíjené osady Rybníček, 
jedné z nejstarších částí Prahy. Nahlédneme do míst, jejichž po-
doba se výrazně změnila až v 19. století. Připomeneme si nejen 
významné stavby této lokality, včetně rotundy sv. Longina, ale 
také osobnosti spojené s touto čtvrtí. POZOR! - omezený po-
čet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Štěpána. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková 
KOSTEL SV. KLIMENTA A JEHO OKOLÍ. Prohlédneme si jeden 
z nejstarších pražských kostelů sv. Klimenta, který byl během 



bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! - omezený 
počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předpro-
deji vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na 
Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Krato-
chvílová

23. 10. / PÁ

HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými sady si povíme, 
jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím 
Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme si 
drobné stavby v parku - Grottu, Pavilon s historickým kuželníkem 

Kanálka či Tabáková režie a kde bydlel třeba Edvard Beneš. PO-
ZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 na ná-
městí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně. 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

22. 10. / ČT

PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této pro-
cházce 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 



tajná konstrukční kancelář raket V1, V2 a V3. Povíme si, kde žil Jan 
Roháč z Dubé a kde stála velká jezdecká kasárna. Kolem lahůd-
kářství Linka, známého v Evropě svým salátem, dojdeme k paláci 
YMCA. Zde si připomeneme T. G. Masaryka i Alici Masarykovou 
a ve vedlejších domech K. H. Máchu, J. K. Tyla, Ferdinanda Dob-
rotivého nebo F. Kafku. 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
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme 
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami 

i Viniční altán. Procházku zakončíme ve vinném sklípku, kde mů-
žete ochutnat víno z Viničních Hor. POZOR! – omezený počet 
účastníků. Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek. 
Začátek akce v 16:30 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

24. 10. / SO

OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu! 
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ. Volné pokračování zářijové vycházky. 
Z Florence půjdeme okolo Desfourského paláce k místu, kde byla 



VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V ŘÍJNU 2020

24. 10. / SO

OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Na malé návštěv-
níky bude tentokrát čekat poznávání a povídání o domovních 
znameních a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nejznámější 
znamení v Nerudově ulici a vyprávět si budeme o jejich zajímavé 
historii. Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na konci! Vhodné 
pro děti od 6 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – 
omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předpro-
deji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na 
Hradčanském náměstí. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Mgr. Pavla 
Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková 

25. 10. / NE

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

25. 10. / NE

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
DRUHÉ. Kdo to byl švec? A provazník? A co takový voštinář? 
A hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci 
Druhého zastavení, které nás zavede do vskutku pohádkové radní 
síně. Tam, kde se rozhodovalo o Starém Městě, do míst, kde byli 
jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí odsouzeno k odpykání 
trestu ve špince. Co to byla špinka? I to se dozvíme! A to opravdu 
důkladně. Neváhejte a přijďte se dozvědět něco více o historii 
cechů a jejich znaků. Čekají nás i kvízové otázky, kouzelný pytlík 
plný dobrot, tajemná postava a pracovní list s částí originální 
deskové hry. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu 
dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstu-
penky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 
před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za 
osobu. Kamila Mandziuková, DiS.

31. 10. / SO

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

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. Vstupenky pouze v před-
prodeji vycházek. Začátek akce v 19:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
Bc. Antonín Baloun 

25. 10. / NE

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
PRVNÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci pro-
gramu!
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
DRUHÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci pro-
gramu! 
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:30 u Tá-
borské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 
120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

31. 10. / SO

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu! 
CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY. Vycházku zahájíme u Rudolfina, 
kde si budeme vyprávět o nepříliš voňavé historii tohoto místa 
a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí 
Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá 
rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější 
Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila 
k nepoznání. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupen-
ky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na 
náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. 
Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová 
PROCHÁZKA CHOTKOVÝMI A LETENSKÝMI SADY S VÝHLE-
DY NA PANORAMA PRAHY. Během vycházky si připomeneme 
vznik a historii Chotkových sadů, které mají velký význam na poli 
historie pražské veřejné zeleně. Spatříme panorama Prahy a po-
stupně se přesuneme směrem k Letné. Nezapomeneme zmínit 
Viléma knížete Hanavského a zajímavou památku, která díky jeho 
velkorysosti zdobí Letenské sady. Ukážeme si, kde jezdila první 
tramvaj, pozemní lanovka i pohyblivé schody a kolem Bruselského 
pavilonu dojdeme až ke kostelu sv. Klimenta. POZOR! - omezený 
počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vychá-
zek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22 „Královský 
letohrádek“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč (%). Pavla 
Lešovská



•  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 ozna-
čeny znaménkem % u ceny vycházky. Tzn. za každou za-
koupenou vstupenku na akci Pražské vlastivědy, získáte 
jedno kolečko PCT. Při nasbírání pěti koleček, máte šes-
tou vycházku zdarma! Akce, na které lze uplatnit nulovou 

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 hlu-
bokého 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 dopro-
vodu 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



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

  denně 9:00 – 19:00

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

  ZRUŠENO

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 – 20:00

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

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

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

NOVINKY

24. 10. 2020 DEN TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER

Ostavte s námi Den turistických informačních center pořádaný 
v rámci světového dne pro rozvoj informací. Přijďte mezi 9:00 
– 19:00 do informačního centra Prague City Tourism na Můstku, 
Rytířská 12, Praha 1. 
Těšit se můžete na individuální procházku Starým Městem po 
domovních znameních se zábavným kvízem. Za vyplněný kvíz 
dostanete vstupenku 1+1 ZDARMA na Staroměstskou radnici, 
sladkou odměnu a drobné dárečky.

CYKLOHRÁČEK 

Cyklohráček, výletní vlak pro malé i velké cestovatele, provází 
až do 11. 10. 2020 výluka, při které vláček jezdí v pozměněné 
trase z pražského Masarykova nádraží! Samotný vlak je však 
v provozu až do 1. 11. 2020, a to každou sobotu, neděli a státní 
svátky. Přestože se letos nekoná žádné slavnostní ukončení se-
zóny, můžete se s Cyklohráčkem svézt do obvyklých turisticky 
zajímavých míst, a to včetně Železničního muzea ve Zlonicích, 
kam zavítá v sobotu 10. a 24. října 2020. Více informací najdete 
na webu www.pid.cz/cyklohracek. 

vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny vycházky 
a nesmí být vyprodané. Uplatnit plnou kartičku můžete 
v Turistických informačních centrech Prague City Touri-
sm a v recepci PCT, kde Vám bude za kartičku vystavena 
nulová vstupenka. Kartičky obdržíte vždy na místě srazu 
vycházky u organizačních pracovníků. Pokud nemáte mož-
nost 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 vy-
cházky 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 vráce-
ní 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, 221 714 861, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na ŘÍJEN 2020 bude zahájen v pátek 25. září 2020 
v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz ní-
že) v Praze. Předprodej na měsíc LISTOPAD 2020 bude zahájen 
v pondělí 26. října 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) 

  denně 9:00 - 19:00



 

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
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