
PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

P
ra

žs
k
ý 

p
ře

h
le

d
 k

u
lt

u
rn

íc
h
 p

o
řa

d
ů
 

0
8
*2

0
2
0

35 Kč www.kampocesku.cz

08*2020

68. ročník

S námi máte přehled!

↓
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / VYHLÍDKOVÝ MINIBUS / 

PŘEDNÁŠKY / STEZKY / AKCE A FESTIVALY

www.brnoINdustrial.cz



Zažijte Prahu 
s neobvyklým 

nadhledem

Novoměstská radnice 
www.nrpraha.cz



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 nezapo-
meňte stáhnout nebo objednat 
naši dětskou mapu a brožuru!

Prague.eu/deti
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Milí čtenáři, 

opravdu zvláštní letní čas se pomalu 
přehoupnul do druhé poloviny a my-
slím, že leckdo by byl rád za odpovědi 

na mnoho otázek. Např. jaký bude podzim, jak budeme 
dál zvládat různá omezení a zákazy v našich životech, co 
bude s kulturou... Leč neklesejme na mysli, stále je tu 
naděje na lepší časy. 
Divadlo, hudba, knihy, film, výtvarné umění jsou tu stále 
s námi a poskytují nám i nadále duševní útěchu v této 
nelehké době. Ráda vás teď pozvu na některé srpnové kul-
turní události a věřím, že vám přinesou radost a potěšení.
Tradiční součástí koncertní letní sezony je Mezinárodní 
varhanní festival, který se bude konat již po pětadvacáté 
a dokonce i tentokrát se zahraničními hosty. Naše přední 
varhanice Irena Chřibková je nezdolná dáma a podařilo 
se jí i přes nepřízeň doby festival zorganizovat. Přejme mu 
úspěch a posluchačům krásné zážitky. Další podrobnosti 
najdete v rubrice Hudební festivaly.
Ve Veletržním paláci Národní galerie Praha pokračuje ně-
kolik zajímavých výstav, mj. retrospektiva sochaře a peda-
goga Kurta Gebauera nebo pohled na podoby brutalismu 
v Praze. K nim přibylo několik nových expozic a současné 
počasí vybízí k návštěvě. 
V srpnovém vydání najdete také pozvánku do našich 
regionů, kde se koná mnoho inspirativních akcí, které lze 
spojit s příjemným výletem.
Léto ale ještě nekončí a kultura též, načerpejte sil a sejde-
me se u zářijového vydání našeho měsíčníku.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  VÁCLAV II., KRÁL POLSKÝ (720 let)

Polsko bylo v  hledáčku Přemyslovců stále. V  posledním 
desetiletí 13. století se vše urychlilo. Po smrti Přemysla II. 
Velkopolského stál v cestě už jen Vladislav Lokýtek.

I když zde byla mezi oběma 
muži smlouva z roku 1299, Lo-
kýtek ji nedodržel, a tím otevřel 
dveře k Václavově výpravě do 
Polska. Samotná akce probí-
hala hladce. Vladislav Lokýtek 
nekladl prakticky odpor a ke 
střetu s  Václavovým vojskem 
vůbec nedošlo, protože Lokýtek 
zmizel ze země. Celou akci pod-
poroval řád německých rytířů 
a část polské šlechty. Na pod-
zim 1300 je Václav korunován 
v Hnězdně polským králem. Vše 

stvrdil svým sňatkem s dcerou Přemysla II. Velkopolského Eliškou 
Rejčkou, se kterou byl zasnouben už před výpravou do Polska.

-babok-

  „MASARYČKA“ (175 let)

Tento název značí pro každého Pražana známé nádraží. Histo-
ricky se jedná o první nádraží parostrojní železnice. Původně 
bylo postaveno na periferii města poblíž hradeb, které musely 
být proraženy a tunely opatřeny branami.

Slavnostní zahájení provozu Masarykova nádraží 20. srpna 
1845 bylo posvěcením příjezdu prvního neoficiálního vlaku již 
4. srpna téhož roku. Pravidelný veřejný provoz začal až 1. září 
1845. Samotné umístění nádraží a kolejiště navrhl stavitel Jan 

Perner a budovy arch. Antonín Jüngling. Nádraží bylo součástí 
trati Praha–Olomouc a koncovou stanicí železnice c. k. Severní 
státní dráhy. V době zahájení provozu měla další stanici až v Bě-
chovicích. Masarykovo nádraží je dnes nejstarší nádražní stavbou 
v Praze a nejstarším provozovaným koncovým nádražím v Evropě.

-ala- 

  ŽIVOT VE VÍŘE (145 let)

Víra mu dala sílu do těžkých chvil. On přidal umění předávat 
ji dál.

Richard Feder se narodil 26. srpna 1875 ve Václavicích u Benešo-
va. Nadaný mladík na studiích ve Vídni získal současně doktorát 

z filozofie i na židovské teo-
logické fakultě. V roce 1903 
se stal rabínem v Kojetíně. 
Své rabínské poslání a roz-
sáhlou osvětovou činnost 
propojil i s výukou němčiny 
a obchodní korespondence 
na obchodní akademii, a to 
až do roku 1938. Nacismus 
však pro něj i  jeho rodinu 
znamenal transporty do 
Terezína a Osvětimi (1942), 
kdy on, jako jediný, na roz-
díl od dětí a vnoučat, přežil. 

Po válce působil opět jako rabín. Richard Feder zemřel 18. 11. 
1970 ve věku 95 let a je pohřben na Židovském hřbitově v Brně.

-liban-

  PAN ENTOMOLOG (140 let)

Pro někoho je svět hmyzu noční můrou. Pro Jana Roubala 
byl celoživotní láskou i prací.

Narodil se 16. srpna 1880 v Chudenicích na Šumavě a po studiu 
přírodních věd (matematika, fyzika, anatomie, embryologie) 

působil jako stře-
doškolský profesor 
v  Příbrami a Praze. 
V letech 1919–1939 
řídil dívčí gymnázium 
v Banské Bystrici. Celý 
jeho život je spojen 
s entomologií, stal se 
pojmem světového 
významu s nevídaným 
odborným záběrem. 
Vytvořil rozsáhlou 
sbírku hmyzu (NM 

v Bratislavě), více než 500 odborných prací, založil Českou en-
tomologickou společnost a pracoval v mezinárodních vědeckých 
společnostech. Současně se angažoval v ochraně přírody a proti 
týrání zvířat. Zemřel 23. 10. 1971 v Praze.

-lp-

Václav II. v Codex Maness, počátek 
14. století

Pražské (dnes Masarykovo) nádraží

Vrchní zemský rabín Richard Feder

Entomolog Jan Roubal
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7. 8. 1865 (155 let)
Český malíř a ilustrátor Luděk Alois Marold se narodil 
7. 8. 1865 v Praze († 1. 12. 1898). Je autorem tzv. 
Maroldova panorámatu Bitva u Lipan. Jde o největší obraz 
v ČR zachycující historickou událost. Obraz vysoký 11 m 
a široký 90 m zachycuje bitvu u Lipan 30. 5. 1434.

10. 8. 1915 (105 let)
Fotograf Jan Lukas se narodil 10. 8. 1915 v Českých 
Budějovicích († 28. 8. 2006). Fotografovat začal ve 12 
letech, v 17 letech byl přijat do prestižního Českého klubu 
fotografů amatérů. Od roku 1966 žil v New Yorku. Jádro 
jeho díla tvoří filmově laděná alba. Celkem vydal 25 kniž-
ních svazků.

11. 8. 1945 (75 let)
Prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o opat-
ření v oblasti filmu (tj. zestátnění kinematografie). 
Veškerá výroba i promítání filmů přešly do rukou státu, 
soukromníci filmy nesměli ani půjčovat. První poválečný 
film, snímek Řeka čaruje, natočil režisér Václav Krška.

13. 8. 1040 (980 let)
„Břetislav I., příjmím Bojovný, kníže české, porazil toho 
dne... císaře Jindřicha III. Příčina tažení císařského do Čech 
byla, že před tím Břetislav zemi polskou zebral a mnoho 
pokladů s sebou vynesl.“ (Kalendář historický národa 
českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 718)

14. 8. 1915 (105 let)
Swingová zpěvačka a herečka Inka Zemánková se naro-
dila 14. 8. 1915 v Praze jako Anna Inez Koníčková († 23. 5. 
2000). Byla nejznámější zpěvačkou 40. let 20. století. 
Tehdejší hit Slunečnice zazněl ve filmu Martina Friče Hotel 
Modrá hvězda s Natašou Gollovou a Oldřichem Novým.

1765
(255 let)
Josef II.

19. 8. 1765
stává se císařem 
a vládne po boku 

Marie Terezie

1830
(190 let)

František Josef I.
* 18. 8. 1830

† 21. 11. 1916
český král 

z habsbursko-
lotrinské dynastie

1865
(155 let)

Luděk Marold
* 7. 8. 1865

† 1. 12. 1898
český malíř, autor 
panorámatu Bitva 

u Lipan

  BRATŘI, PIJME S KRÁLEM! (600 let)

Příběh ostatků krále Václava IV. zamrazí až v kostech. Žád-
ný královský pohřeb, jen tajné převozy mrtvoly a nakonec 
zhanobení ostatků. 

To vše z přičinění husitských božích bojovníků. Král Václav IV. 
umírá 16. 8. 1419 ve zdech Nového hradu u Kunratic, na srdeční 
nebo epileptický záchvat. Není divu, poživačný život, vyšší věk, 
tedy horšící se zdraví a k tomu neustálé problémy s husity. Defe-
nestrace konšelů v červenci 1419 mu určitě nepřidala. Královna 
Žofie Bavorská po Václavově smrti nechává nabalzamovat tělo 

krále a vystavit na Vyšehradě. K pohřbu ale s ohledem na lidové 
nepokoje nedošlo a tělo bylo převezeno v noci z 20. na 21. srpna 
tajně do Chrámu sv. Víta a odtud 12. září do Zbraslavského kláš-
tera, kde byl král bez ceremonií v tichosti pohřben. Po necelém 
roce 10. srpna 1420 vtrhli do Zbraslavského kláštera husité a ničili 
vše, co jim přišlo pod ruce. Jejich pozornosti neunikla ani rakev 
s ostatky Václava. Rakev vypáčili, mrtvolu krále dali na oltář a lili 
do ní víno z klášterních sklepů. Potom jeho kosti rozházeli po 
kostele a klášter vypálili. Přesto se snad podařilo jakémusi rybáři 
Mouchovi ostatky krále zachránit a ukrýt na své vinici. O čtyři 
roky později v červenci 1424 se příběh završil. Slavnostní průvod 
přenesl z Vyšehradu na Pražský hrad ostatky krále Václava IV. 
k důstojnému uložení ve Svatovítském chrámu. 

-babok-

Socha Václava IV. na průčelí Staroměstské mostecké věže

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  DAL JMÉNO MINERÁLNÍ VODĚ (190 let)

V  Karlových Varech se 11. srpna 1830 narodil Heinrich 
Mattoni. Jeho předci přišli do Čech z Itálie a byli zdatnými 
obchodníky. Sám Mattoni po studiích pracoval pro několik 
větších vývozních podniků ve Vídni a Hamburku.

Po návratu do svého rodiště si roku 1856 pronajal od městské-
ho spolku expedici minerální vody a brzy významně zvýšil její 

odbyt. Již v roce 
1867 získal do 
pronájmu také 
expedici léčivé 
vody z  Ottova 
pramene v sou-
sední obci Kysel-
ka. Od roku 1868 
stáčel vodu do 
skleněných lah-
ví, a nahradil tak 
původní hliněné. 
Svou pílí a praco-
vitostí se prosadil 
natolik, že se stal 
dodavatelem ví-
deňského dvora, 

císařským radou a uznávaným průmyslníkem. S jeho životem se 
můžete seznámit v obci Kyselka, kde po Mattoniho stezce dojdete 
až k Löschnerovu pavilonu. Zde je od roku 2016 otevřeno Matto-
ni muzeum. Velice zdařilá expozice vám přiblíží historii těžby 
a distribuci známé minerální vody. Ale také osobnost Heinricha 

Mattoniho i nejslavnější obdobím lázní Kyselka, které se dnes 
po letech devastace malými krůčky vrací k podobě někdejšího 
zajímavého výletního místa. Heinrich Kaspar von Mattoni zemřel 
14. 5. 1910 a je pohřben ve svém rodišti. 

-felix-

Heinrich von Mattoni

Muzeum Mattoni

  TRIGY JIŽ NEDOKONČIL (175 let)

Většina z nás si českého sochaře Bohuslava Schnircha spojuje 
s trigami na Národním divadle, ačkoliv jeho sochařské dílo 
je mnohem bohatší. Patřil k nejvýznamnějším umělcům 
této generace, i když po celý život zůstal tak trochu ve stínu 
slavnějšího kolegy J. V. Myslbeka. 

Bohuslav Schnirch se narodil 10. srpna 1845 v Praze do zámožné 
a vzdělané rodiny. Jeho otec Josef Emanuel Schnirch byl význam-

ným technickým stavi-
telem. Začal studovat 
reálku, jenže ho nebavi-
la, protože se chtěl stát 
sochařem, což mu otec 
zakazoval. V roce 1866 
odešel na akademii 
do Mnichova a později 
byl ještě posluchačem 
architekta Josefa Zítka 
na pražské technické 
univerzitě. V roce 1873 
byla vypsaná soutěž 
na sochařskou výzdo-
bu Národního divadla 
a Schnirch v ní zvítězil. 

Od té chvíle se věnoval výzdobě budoucí Zlaté kapličky. Je ironií osu-
du, že na svém nejslavnějším díle, dvou trigách, pracoval až do své 
smrti. Trigy byly osazeny na střechu Národního divadla až roku 1911, 
tedy deset let po Schnirchově předčasné smrti. Přesněji, vozíky 
jsou dílem Bohuslava 
Schnircha a  okřídlené 
bohyně Viktorie vytvo-
řil Ladislav Šaloun. Se-
verní průčelí Národního 
divadla (terasu) však 
zdobí sochy Apollóna 
a Múz, díla Bohuslava 
Schnircha. Schnirchův 
novorenesanční kla-
sicistní styl můžeme 
obdivovat na výzdobě 
Rudolfina, Národního 
muzea, Zemské ban-
ky a  Pražské městské 
pojišťovny. Je také au-
torem pomníků Jana 
Žižky, Jana Palackého, 
Karla IV. a Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Bohuslav Schnirch 
zemřel 30. 9. 1901 v Praze a byl pohřben v rodinné hrobce na 
Olšanských hřbitovech. 

František Jehlička

Bohuslav Schnirch na fotografii před r. 1901

Pomník krále Jiřího z Poděbrad

6  kalendárium
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15. 8. 1870 (150 let)
Historik, profesor Karlovy univerzity v Praze, Josef 
Vítězslav Šimák se narodil 15. 8. 1870 v Turnově († 30. 1. 
1941). Velkou část svého díla věnoval rodnému kraji, 
Hornímu Pojizeří, např. Příběhy města Turnova nad Jizerou. 
Externě pracoval v turnovském muzeu od jeho založení.

24. 8. 1940 (80 let)
V Lidových novinách vyšla krátká povídka Můj sluha 
Saturnin od Zdeňka Jirotky. Humoristický román Saturnin 
pak vyšel v roce 1942. Na motivy románu natočil v roce 
1994 režisér Jiří Věrčák čtyřdílný seriál Saturnin, který byl 
později sestříhán do podoby celovečerního filmu.

25. 8. 1910 (110 let)
Sbormistr a hudební pedagog Bohumil Kulínský se narodil 
25. 8. 1910 v Petřvaldu († 11. 4. 1988). Byl předním teoreti-
kem v oboru dětského zpěvu. Založil dětský sbor Hrabůvští 
zpěváčci (1939), na něj navázal Dětský pěvecký sbor Čs. roz-
hlasu (1945–1972) a od roku 1973 Bambini di Praga.

26. 8. 1865 (155 let)
Roku 1864 byla založena Česká akciová společnost pro paro-
plavbu na řece Vltavě. V roce 1865 společnost zadala výrobu 
parníku v loděnici strojírny Ruston a spol. Jmenoval se Praha 
– Prag a už koncem srpna připlul slavnostně do Štěchovic, 
a tím zajistil pravidelné lodní spojení s Prahou.

30. 8. 1940 (80 let)
V časopise Mladý hlasatel začal vycházet jako vkládaná 
příloha román Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara 
s příběhy chlapeckého klubu Rychlé šípy, čtenáři dříve 
známými z komiksů. První knižní vydání bylo v roce 1941. 
V 60. letech vznikl televizní seriál režiséra Hynka Bočana.

1895
(125 let)

Václav Kaplický
* 28. 8. 1895
† 4. 10. 1982

český prozaik, autor 
legionářské prózy

1920
(100 let)

Zdeněk Řehoř
* 30. 8. 1920
† 8. 11. 1994

český divadelní 
a filmový herec

1935
(85 let)

Marie Kyselková
* 20. 8. 1935
† 21. 1. 2019

česká herečka, 
známá rolí princezny 

se zlatou hvězdou

  PAN SOCHAŘ (150 let)

Český sochař, všestranný výtvarník a pedagog Ladislav Jan 
Šaloun se narodil 1. srpna 1870 v Praze. Díla tohoto zaklada-
tele českého moderního sochařství se stala trvalou součástí 
veřejného prostoru nejen v našem hlavním městě. 

V letech 1885–1891 postupně studoval na kreslířské škole a dále na 
soukromé škole sochařství. Patřil do silné generace umělců z období 
secese, stylově byl ovlivněn J. V. Myslbekem a Augustem Rodinem, 

se kterým se roku 1902 setkal v Praze. Šaloun byl jedním z nejplod-
nějších umělců své doby. Vytvářel monumentální i komorní plastiky, 
alegorická sousoší a spolupracoval s předními architekty (A. Wiehlem, 
O. Polívkou a J. Fantou). Navrhoval průmyslový design, věnoval se 
knižní grafice a navrhoval obálky knih. Duchovně se orientoval na 
spiritismus a okultní vědy. Ve své vile provozoval seance společně 
s Josefem Váchalem, Alfonsem Muchou, Františkem Bílkem či Bohu-

slavem Reynkem. Působil 
jako externí pedagog na 
Umělecko-průmyslové ško-
le v Praze, byl redaktorem 
časopisu Volné směry a Dílo. 
V roce 1911 si nechal podle 
vlastního návrhu postavit 
na Královských Vinohra-
dech ateliér pro zhotovení 
sousoší Mistra Jana Husa, 
které patří k  jeho nejvý-
znamnějším dílům. Výraz-
ně se podílel také např. na 
výzdobě Obecního domu 
a mnoha dalších pražských 

secesních budovách. Pro město Hořice, ke kterému měl vřelý vztah, 
vytvořil sochy Krakonoše a Mistra Jana Husa. Právě v Hořicích také 
proběhla v roce 1914 prakticky jediná souborná výstava za jeho života. 
Ladislav Šaloun byl ženat a z manželství měl syna a dceru. V roce 1946 
byl jmenován národním umělcem. Zemřel 18. 10. 1946 a je pochován 
na vyšehradském Slavíně.

-ala- 

Ladislav Šaloun před modelem Husova pomníku, 1906

Socha Miroslava Tyrše na nádvoří Tyršova 
domu, 1926
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  NÁRODNÍ MALÍŘ (135 let)

Český malíř, grafik a ilustrátor Václav Špála (* 24. srpna 1885) 
celý život usiloval o pochopení a rozvoj evropského umění, 
které ponese ducha naší země. Vytvořil si vlastní originální 
výraz a dodnes je jedním z našich nejvyhledávanějších umělců.

Pocházel ze Žlunic u Nového Bydžova z rodiny cihlářského mistra 
Jana Špály, zaměstnaného u hraběnky Černínové z Chudenic. Po 
absolvování odborné školy v Hradci Králové se zapsal na soukromé 

kurzy ornamentální malby 
na Uměleckoprůmyslové 
škole v Praze. V roce 1902 se 
přestěhoval do Prahy a byl 
přijat na Akademii výtvar-
ných umění. První výstavu 
svých děl uspořádal v roce 
1907 ve východočeské So-
botce a téhož roku musel 
opustit studium z  důvodu 
odchýlení se od směru 
školního vyučování. Stal se 
členem SVU Mánes, skupiny 
Tvrdošíjných a spoluzakládal 
Skupinu výtvarných umělců. 

Po vypuknutí 1. světové války byl povolán na frontu do Uher, většinu 
času však strávil v nemocnici kvůli špatnému zdravotnímu stavu. 
V počátcích své tvorby byl Špála ovlivněn evropskými umělci, zvláš-
tě norským malířem Edvardem Munchem nebo díly Vincenta van 
Gogha. Hledání osobitého stylu tvorby pokračovalo přes fauvismus, 
expresionismus, kubismus až po „zelené“ a „modré“ období. Malo-

val krajiny, zátiší, navrhoval předměty užitého umění, přispíval do 
novin a časopisů. . V roce 1945 byl jmenován národním umělcem, 
12. května 1946 umírá na nádor žaludku. Václav Špála je pochován 
na Vyšehradském hřbitově a jeho obrazy jsou neodmyslitelnou sou-
částí českého moderního umění.

Alice Braborcová

Václav Špála s dcerou Evou, asi 1928

Václav Špála, Vltava u Červené, 1927, olej na plátně

  LESNÍK, GENERÁL, VOJÍN A ZAS 
GENERÁL (130 let)

Když se spojí doba plná dějinných zvratů a rovný lidský cha-
rakter, je zaděláno na drama. Stručněji než v nadpisu život 
generála Ludvíka Krejčího asi shrnout nelze. 

Ludvík Krejčí se narodil jako nejmladší z osmi dětí 17. srpna 
1890 v Tuřanech u Brna. Po gymnáziu studoval Vyšší lesnickou 
školu v Písku a nastoupil v roce 1911 jako adjunkt v Nuštaru 
v Bosně. Válka ho vláčela Srbskem, Albánií, Rumunskem a Itálií. 
Po přihlášení k  legiím a absolvování důstojnického kurzu se 
ocitá v Rusku a stává se významným velitelem zodpovědným 
za ochranu transsibiřské magistrály a návrat legionářů přes 

Vladivostok do vlasti. V armádě ČSR zastával mimo jiné funkce 
brigádního generála a zemského velitele v Košicích. Na žádost 
prezidenta Masaryka se po nástupu Hitlera k moci stává náčelní-
kem generálního štábu. Jeho úkolem je připravit zemi na válku 
s Německem. Organizuje stavbu opevnění a navyšování počtu 
záloh. Šanci však nedostane. Mnichovská dohoda znamenala 
konec a jeho odvolání. Za druhé války byl vězněn v Terezíně, 
ale v roce 1942 byl propuštěn. Po válce se v 57 letech opět 
přihlásil do armády, byl přijat v roce 1947 a krátce nato byl 
penzionován. Komunistický režim ho v roce 1950 degradoval 
na vojína a odebral mu penzi. Částečný důchod získal až v roce 
1969 díky intervenci maršála Koněva. Zemřel jako prostý vojín 
9. 2. 1972 v Tuřanech. Hodnost armádního generála mu byla 
vrácena až v roce 1990.

-liban-

Generál Ludvík Krejčí (někdy v roce 1937)
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  OSUDEM PŘERVANÁ KARIÉRA (95 let)

Dagmar Frýbortová byla atraktivní, temperamentní a nada-
ná herečka, která vytvořila několik nezapomenutelných rolí 
v českém filmu. Po komunistickém převratu v únoru 1948 její 
slibně se rozvíjející kariéra končí. 

Narodila se 10. srpna 1925 v Praze a už jako malá holčička se 
chtěla stát herečkou. V patnácti letech se zapsala do komparzního 
rejstříku a zanedlouho se již objevila v několika filmech. V roce 

1943 dostala nabídku na hlavní dívčí roli ve filmu Čtrnáctý u stolu, 
kde si zahrála po boku Karla Högera. V té době již Frýbortová 
studovala druhým rokem na pražské Státní konzervatoři, kterou 
dokončila v roce 1946. Po válce přišly také role, které ji proslavily 
do dnešních dnů. V roce 1947 si zahrála dceru despotického Ja-
roslava Marvana v komedii Poslední mohykán. Následovala další 
komedie Hostinec „U kamenného stolu“ z roku 1948, kde vytvo-
řila jednu z dcer Růženy Šlemrové a Stanislava Neumanna, který 
překrásně loudil, protože mu jeho paní dávala k jídlu jen samé 
kašičky. V témže roce natočila další komedii – Dnes neordinuji 
–, kde si zahrála s Janem Pivcem. To byla její poslední větší role 
a následovala už jen jediná minirolička. Po nástupu komunistů 
k moci byl totiž uvězněn její otec, podplukovník Československé 
armády. Dagmar Frýbortové byla následně zakázána umělecká 
činnost z důvodu, že nevyhovovala novému typu herečky pro své 
předchozí buržoazní role. Sama byla také několikrát vyslýchá-
na tajnou policií. Po roce 1948 už nesměla hrát ani na divadle. 
Opustila tedy definitivně prkna, která znamenají svět, provdala 
se a měla syna Richarda. Dagmar Frýbortová zemřela 18. května 
2012 v Praze a byla pohřbena na Olšanských hřbitovech. 

Drahomíra Samková
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  ZACHRÁNCE DĚTÍ (90 let)

Přezdívalo se mu aristokrat v bílém. Jako mladý lékař si 
vybral nelehký úkol – věnovat se oboru, který v naší zemi 
neexistoval – dětské onkologii. Josef Koutecký, lékař, který 
za padesát let zachránil život tisícům dětí a změnil statistiky 
úspěšnosti léčby z tří na osmdesát tři procent.

Josef Koutecký se narodil 31. srpna 1930 v Praze. Po maturitě na 
Akademickém gymnáziu absolvoval Fakultu dětského lékařství UK. 
V roce 1955 nastoupil na tzv. umístěnku do nemocnice v Novém 

Bydžově a poté do léčebny v Janských Lázních. V roce 1957 odešel 
do Prahy na Kliniku dětské chirurgie FDL UK na Karlově. V roce 1964 
se rozhodl založit obor dětské onkologie, ačkoliv ho většina jeho 
kolegů odrazovala. Na nádory tehdy totiž umíralo 97 dětí ze sta 
a vypadalo to, že se jim nedá pomoci. „Zakládal jsem to z ničeho, 
řekl bych, že až s pohrdáním některých kolegů. Neměl jsem nic. 
Místo, přístroje ani lidi. Nic. Téměř všechny děti tehdy umíraly,“ 
zavzpomínal po letech na své těžké začátky. V roce 1978 se toto 
pracoviště přesunulo do Fakultní nemocnice v Motole a tentýž 
rok byl Koutecký jmenován primářem onkologického oddělení. 
Postupně tu dokázal nemožné a především díky němu se dnes 
uzdraví více než čtyři pětiny dětských pacientů. Vždy se snažil o tzv. 
komplexní péči, tedy kromě onkologické léčby prosazoval u dětí také 
rehabilitaci a psychologickou pomoc. Koutecký byl čestným členem 
několika českých a zahraničních odborných společností. Obdržel 
více než 50 ocenění, z nichž za zvláštní zmínku stojí prezidentem 
Havlem udělená Medaile za zásluhy. Josef Koutecký zemřel 5. 6. 
2019 v Praze a byl pohřben na Vinohradském hřbitově. 

Marcela Kohoutová

Josef Koutecký v roce 2017
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  FOTKA JE PRO MĚ PLÁTNO, KTERÉ 
VYVOLÁVÁ EMOCE
Rozhovor s Martinem Strankou

Přestože Martin Stranka (1984) fotografii nikdy nestudo-
val, jeho snímky sbírají jednu prestižní mezinárodní cenu 
za druhou a velký zájem budí i mezi sběrateli a galeriemi. 
Za jeho působivými fotografiemi stojí nejen mnoho emocí, 
ale také osudová tragédie, která vše změnila.

Původně jste se ubíral ekonomickým směrem a praco-
val jako manažer lidských zdrojů. Jak jste se tedy dostal 
k fotografování?
Ve dvaadvaceti letech jsem přišel o blízkého člověka. Spadl jsem 
na dno a snažil jsem se najít sílu, která by mě zvedla zase nahoru. 
V tu dobu jsem tedy sáhl po foťáku, protože jsem chtěl realizovat 
své vnitřní pocity a být u toho sám. Fotografování jsem ale natolik 
propadl, že se z terapie nakonec stala vášeň a dnes i „práce“, ačkoli 
tvrdím, že pro mě to žádná práce není, protože to není povinnost.

Co pro vás znamená výtvarná fotografie?
Všechno. Fotka je pro mě plátno, které vyvolává emoce. Dříve to 
pro mě byla ještě taková osvěta. Bojoval jsem s neustálým obha-
jováním a také vysvětlováním, co výtvarná fotografie je. Mnozí 
lidé totiž řešili především její technické parametry a nedokázali 
pochopit, že fotku nedefinuje to, že musí být na jeden záběr. 
V Čechách je totiž zažitá především dokumentární fotografie, 
která více vyhovuje našemu národnímu koníčku – hrabání se 
v minulosti a připomínání si různých křivd a bolístek.

Jak dlouho vám trvá vytvořit fotografii od prvotního ná-
padu až po její uveřejnění?
Je to různé. Jsou fotky, jako například ta s jeleny či sýkorkami, 
jejichž téma ve mně zraje a obměňuje se několik měsíců. Foto-
grafie s autem a květinami v lomu vznikala dokonce osm měsíců, 
protože u ní byla náročná produkce. Pak jsou však fotografie, 
které udělám z hodiny na hodinu, a jedná se o okamžitý nápad.

Na většině vašich fotografií dominují zvířata. Proč tomu 
tak je?
Pro mě jsou zvířata na fotkách symbolikou. Měl jsem kratší ob-
dobí, kdy jsem obměnil lidi za zvířata a lidi jsem schoval do auta, 
letadla či za kytky. Obecně mě totiž baví lidi schovávat a anony-
mizovat, protože to, co na fotografiích hlavně znázorňuji, je můj 
autoportrét, zpověď či vnitřní dialog.

Přesto jste ale nafotil sérii portrétů vašich blízkých a také 
známých osobností.
To ano, ale to byl trochu jiný projekt. Setkával jsem se totiž se 
spoustou lidí a přišlo mi jako velká škoda nechat je jenom pro-
plout životem. Při tomto focení mi navíc záleželo na dané osobě, 
jejích emocích a vyzařování. Proto jsem se snažil potlačit okolní 
prostředí a vše vznikalo před plátnem.

Podle indiánů fotografie krade duši. Vnímáte to podobně?
Fotografii nevnímám takto negativně, to bych ji nemohl dělat. 
Spíše se jedná o zakonzervování vzpomínek.

Na čem v současné době pracujete?
Díky nečekaně nastolenému klidu, který přinesl nouzový stav, 
jsem začal pracovat na nových a zatím i tajných portrétních foto-
grafiích. Tato intimní a velmi emotivní série nese pracovní název 
Boyhood – Chlapectví a je to taková analýza sebe sama. K vidění 
bude, pokud vše stihnu, na výstavě v Galerii Mánes v květnu příš-
tího roku, kam se znovu vrátíme po nečekaném přerušení výstavy 
Dechem kvůli pandemii letos v březnu.

Tereza Blažková fot
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Celosvětově uznávaný český fotograf Martin Stranka

Fotografie nese název Dreamers and Warriors

Fotografie nazvaná Until You Wake Up
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S PETREM BAŠTOU
ředitelem pražské Lorety

Vážení čtenáři, 
současná doba (po)kovidové krize přináší nám všem mnoho nových 
výzev. Turistický ruch, který byl celosvětově rozjetý ve velkém měřít-

ku, náhle stagnuje a vrací 
se proporčně o nějakých 
30–40 let zpátky. To má 
řadu negativních dopa-
dů zejména na nestátní 
kulturní památky, které 
budují svoje ekonomické 
zázemí právě z  turistic-
kého ruchu, tedy veškeré 
opravy, údržby, restau-
rování, otevírání nových 
expozic, ale i samotný 
provoz těchto památek je 
přímo závislý na příjmech 
ze vstupného. Ty však ná-
hle spadly na zlomek těch 

předkovidových. Jak tuto situaci řešit, to je jistě velká výzva pro 
všechny majitele i správce památek. 
Začínají se však otevírat i další nové výzvy, dříve potlačené právě 
přílivem cizích turistů. Snad nejvíc patrné je to v hlavním městě, 
Praha je teď opravdu výrazně jiná. Pražané i návštěvníci se na-
jednou ocitají v prostředí poloprázdných ulic a náměstí, kde se po 

mnohaletém cizineckém mumraji začíná znovu zjevovat genius 
loci, tedy něco, co odkazuje na starobylou historii města, a co by 
mělo být nedílnou součástí vnímání umění a památek. Bohužel 
v masovém měřítku organizované globální turistiky tyto aspekty 

často zanikají. Je tedy výzvou dneška prožít si Prahu neobvykle 
krásnou, fotogenickou, až domácky přívětivou, takovou, jakou si 
ji my dříve narození pamatujeme (aniž bychom chtěli nostalgic-
ky vzpomínat na „staré dobré časy“ totality). Všichni jsme zváni 
využít toto období a vychutnat si v klidu to, co bylo nedávno 
pohřbeno v přívalu turistů z celého světa. Odpovědět na výzvu 
této, doufejme jen dočasné situace, která je však příznivá  pro 
milovníky umění a historie. 
Velmi nás těší zvýšený zájem českých návštěvníků o pražskou 
Loretu. Je zjevné, že Češi v této nelehké době obrátili svou po-
zornost více k „domácím pokladům“. Loreta nedávno změnila 

melodii, kterou hraje 
automat její zvonohry, 
rozhodně stojí za to 
přijít si ji poslechnout. 
Poutní areál nabízí 
reprezentativní průřez 
kvalitními barokními 
uměleckými díly, od 
architektury otce a syna 
Dientzenhoferových, 
přes malby P. Brandla, 
A. Kerna a V. V. Reinera, 
až po zlatnické skvosty 
shromážděné ve sbírce 
Loretánského pokladu. 
Návštěvu Lorety si mů-

žete užít v klidu i jako rodina, pro děti je tu připravena prohlídka 
s hledací hrou. Model krypty představuje návštěvníkům pozoru-
hodnou freskovou výmalbu, zčásti podle Rembrandtova vzoru, 
která byla nedávno objevena pod loretánským kostelem. 
V této letní sezóně rozhodně platí, že každá návštěva památky, 
muzea, galerie, koncertu je aktem solidarity, protože podpoří 
majitele objektů i umělce, aby tuto dobu přežili, a s nimi i svěřené 
památky. Možná, že jde i o lekci do budoucna, kdy jak majitelé, 
tak místní lidé budou na sebe více pamatovat a uvědomovat si, 
že kulturní hodnoty vytváříme společně.

Mgr. Petr Bašta, ředitel Lorety

Petr Bašta, ředitel Lorety

Centrální pohled na pražskou Loretu

Loreta, Santa Casa

Diamantová monstrance

www.kampocesku.cz Kam za kulturou s...  11



redakce zveredakce zve
  LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY 
ROZEZNÍ ZÁMECKÉ ZAHRADY I KOSTELY 

Hudbu známých i méně známých autorů komponovanou pro 
šlechtické dvory ve Francii, Španělsku, Itálii, Švédsku i u nás 
nabídne festival Letní slavnosti staré hudby. 

Duchovní i světská hudba z období od středověku až po baroko 
zazní během prázdninových večerů v podání výhradně domácích 
interpretů – rezidenčního ansámblu Collegium Marianum a celé 
řady sólistů v čele se sopranistkou a harfenistkou Hanou Blaží-
kovou, barytonistou Tomášem Králem nebo houslistkou Lenkou 
Torgersen. Letos se mimořádně s ohledem na vládní opatření dva 
koncerty uskuteční na začátku září. Ty naopak budou patřit výluč-
ně zahraničním interpretům. Vystoupí německý soubor NeoBarock, 
polský hráč na violu da gamba Krzysztof Firlus a cembalistka Anna 
Firlus. „Při přípravě letošní dramaturgie jsme chtěli reagovat na 
aktuální situaci na kulturní scéně, proto jsme ve vyšší míře, než bývá 
pro festival obvyklé, spolupracovali s českými umělci a ansámbly,“ 
vysvětluje dramaturgyně festivalu Jana Semerádová. 

Program jednotlivých večerů je vždy připravený na míru festiva-
lu, který tak každoročně v letní Praze nabízí poutavé a objevné 
exkurze do hudební historie na atraktivních místech. V letošním 
roce zvou pořadatelé posluchače například do zahrad zámku Troja, 
kostela Panny Marie Na Slovanech nebo kostela sv. Martina ve zdi.
Festival byl zahájen 23. července v kostele Panny Marie Na Slova-
nech koncertem s názvem Meditatio. Dále se mohou posluchači 
těšit na středověký repertoár ze španělských hudebních rukopisů 
v podání Hany Blažíkové a její románské harfy, zvukomalebné 
efekty a přírodou inspirované improvizace v interpretaci sou-
boru Concerto Aventino pod vedením flétnisty Jakuba Kydlíčka. 
Prázdninovou část festivalu uzavře v kostele sv. Šimona a Judy 
sopranistka Hana Blažíková za doprovodu Collegia Mariana. 
Koncert s názvem Lilium mezi trním uvede posluchače do světa 

raně barokní hudby v Českém království a nabídne vytříbenou 
hudební virtuozitu v kontrastu s prostou, avšak působivou lyrickou 
poetikou strofických písní rytíře Adama Václava Michny z Otrado-
vic. V září se pak příznivci staré hudby mohou těšit na virtuózní 
kusy pro violu da gamba a cembalo z pera polských a německých 
mistrů, které představí Krzysztof a Anna Firlusovi (Polsko). Bohatý 
repertoár věnovaný královně Kristýně I. Švédské, mimořádné 
osobnosti evropských dějin, přiveze německý soubor NeoBarock. 

Podtitulem 21. ročníku festivalu je „NOBILITAS“, koncerty tak 
budou sledovat urozenost, ušlechtilost, „nobilitu“ a její podoby 
v širokém slova smyslu, a také jak se měnila v průběhu času ve 
vazbě k evropské hudební kultuře. Spojení šlechty a hudby v sobě 
zahrnuje nejen rovinu dvorské zábavy, ale také velice důležitou 
potřebu reprezentace a symbol ukotvení pozice v dobové společ-
nosti. Tím se hudební produkce stávaly na jedné straně estetickou 

zálibou či projevem více či méně zapáleného hudebního mece-
nášství, na straně druhé nepřímým nástrojem politiky a vítaným 
prostředkem ke zviditelnění panovnického či aristokratického 
majestátu a jeho nedotknutelnosti. Tato rovina se promítá nejen 
do šlechtické hudební kultury raného novověku jako takové, ale 
také do námětů provozovaných děl. 

-red- 

Lilium mezi trním, soubor Collegium Marianum, foto © Petra Hajská

La rose de Paris, Jana Semerádová, foto © Petra Hajská

Květina milosti, Hana Blažíková, foto © Petra Hajská
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  NÁRODNÍ GALERIE PRAHA SPOUŠTÍ 
NOVÝ WEB 

Národní galerie Praha pokračuje v rozvoji své vizuální komu-
nikace v návaznosti na novou grafickou identitu a spouští 
nové webové stránky. Vznikly ve spolupráci s kreativním 
studiem Brainz Disruptive.

Nové webové stránky nahrazují koncept z roku 2013. Jejich vývoj 
tak byl logickým krokem nejen v návaznosti na novou vizuál-
ní identitu z dílny Studia Najbrt, kterou NGP představila v roce 
2018, ale i s ohledem na celkový rozvoj digitální komunikace. 
V loňském roce Národní galerie uspořádala soutěž, kterou z pěti 
oslovených vyhrálo studio Brainz Disruptive. Cílem nového webu 
je prezentace široké škály aktivit, které NGP realizuje pro rozma-
nité cílové skupiny. „Vizuální styl Národní galerii Praha pomáhá 
oslovovat návštěvníky poutavou formou a zároveň komunikovat 
jasným a rozpoznatelným jazykem. Jednotný vzhled podporuje 
povědomí o NGP a posiluje vztah veřejnosti k ní. Nový web je pro 
nás možností, jak návštěvníkům usnadnit orientaci v  rozsáhlé 
nabídce výstav, veřejných a vzdělávacích programů, praktických 
informací i odborných aktivit. Naší představou proto od začátku 
bylo originální a rozpoznatelné řešení, které nás odliší při zachování 
maximální funkčnosti a přehlednosti,“ uvádí vedoucí marketingu 
NPG Karolína Pláničková.

Při vývoji nového webu hrál hlavní roli poutavý a interaktivní 
design, díky kterému jsou zdůrazněna díla ze sbírek Národní 
galerie a z probíhajících výstav. Návštěvníci se nyní snadno 
zorientují v přehledu výstav a sbírkových expozic, ale i v ob-
jemné nabídce veřejných a vzdělávacích programů, kterých NGP 
ročně uspořádá několik set napříč všemi věkovými skupinami. 
Větší prostor dostává i Klub přátel NGP a snadnější zakoupení 
jednotlivých členství.
Nové webové stránky jsou dostupné na doméně ngprague.cz.

-red-

  ADOLF LOOS. OPAKOVÁNÍ GÉNIA

Muzeum hlavního města Prahy otevřelo v červnu v galerii 
Studijního a dokumentačního centra Norbertov výstavu 
s názvem Adolf Loos. Opakování génia. V tomto roce si od-
borná veřejnost a milovníci moderní architektury připomí-
nají u příležitosti výročí jeho narození osobnost architekta 
Adolfa Loose. Výstava se věnuje architektonickému odkazu 
Adolfa Loose, který spočívá v podivuhodné hře s prostorem, 
materiálem, vybavením či světlem.

Během svého života byl Adolf Loos neoblomným obhájcem věc-
nosti, úspornosti a racionality architektonického myšlení. K Lo-
osovým průkopnickým činům patří odklon od secese a dekoru, 
který nahradil přirozenou strukturou kamene, dřeva a dalších 
přírodních materiálů, a zavedení pojmu Raumplan (prostorový 
plán) do architektonické praxe. Byl věrný jednou prověřeným 
schématům, která používal během zařizování interiérů a která 
neváhal znovu a znovu opakovat v nových zakázkách.

Návštěvníci budou moci na příkladech plzeňských, pražských 
a brněnských interiérů pozorovat Loosovy „obytné prostorové 
programy“ respektující každodenní rituály zámožné středosta-
vovské klientely. Díky prostorovým iluzím a novému pojetí prosto-
rového chápání získaly především Loosovy interiéry zcela novou 
výtvarnou a architektonickou kvalitu, zvýrazněnou promyšleným 
použitím vybraných hodnotných povrchových materiálů. Loos měl 
neobyčejně vyvinutý cit pro materiál a také úctu k jeho řemeslné-
mu zpracování. Odmítal uměleckou napodobeninu, potěmkiniádu 
a faleš v architektuře. Reprezentativní prostory svých interiérů 
většinou obkládal vzácnými druhy mramoru, v jídelnách použí-
val mahagon, v dámských místnostech javor a citroník. Pánské 
prostory zachovávaly svou důstojnost díky tmavému obložení 
z dubového či mahagonového dřeva.
Výstava, jež je reprízou výstavy, kterou Muzeum hl. m. Prahy prezen-
tovalo v Rakouském kulturním fóru v Praze v roce 2013 u příležitosti 
80. výročí úmrtí architekta Adolfa Loose, je nově doplněná publika-
cemi z bohatého knihovního fondu Studijního a dokumentačního 
centra Adolfa Loose. Výstava bude přístupná až do 31. ledna 2021.

-red-

Studijní a dokumentační centrum Norbertov
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  BÁSNÍK DVOU KRAJIN

Český básník, prozaik, esejista, filmový teoretik a překla-
datel Petr Král (vl. jménem Petr Chrzanovský), komtur 
francouzského Řádu umění a literatury, se narodil 4. září 
1941 v Praze. Pocházel z lékařské rodiny. Jeho básně vyšly 
v češtině, francouzštině a angličtině.

Petr Král studoval dramaturgii na FAMU a poté pracoval jako 
redaktor filmové literatury v nakladatelství Orbis. Jako bás-

ník debutoval na 
konci padesátých 
let verši v literár-
ních časopisech, 
hlásil se k Surre-
alistické skupině. 
Po srpnu 1968 
emigroval  do 
Francie, kde mu 
až v roce 1979 
vyšla první sbír-
ka básní knižně. 
Živil se jako lek-
tor, tlumočník 
a přednášel o  fil-
mu. Překládal 
z francouzštiny 

i do francouzštiny, mj. básně Jaroslava Seiferta. Soustavně 
se snažil o představení české poezie francouzskému publiku 
a zasadil se také o česká vydání zásadních děl francouzské 
avantgardy, např. 
výboru z  poezie 
André Bretona či 
zakladatelského 
textu francouz-
ského surrealismu 
Magnetická pole. 
Publikoval kritická 
díla o moderní po-
ezii a surrealismu. 
V roce 1995 získal 
doktorát na uni-
verzitě v Sorbo-
nně. Je autorem 
básnických sbírek 
Prázdno světa, 
Právo na šedivou, 

Med zatáček čili Dovětek k dějinám, Soukromý život, Chiméry 
a exil, Masiv a trhliny, Svědek stmívání aj., které vyšly v za-
hraničí i u nás. Ve Francii vydal rozsáhlý sborník Surrealismus 
v Československu. Hlavním tématem jeho básnické a eseji-

stické tvorby byl vztah mezi skutečností a obrazností. Král 
psal však i  scénáře a divadelní hry, eseje o filmové tvorbě. 
Přednášel na univerzitách v Paříži, Lyonu a na Masarykově 

univerzitě v Brně. V  roce 
2006 se vrátil do Prahy. Od 
roku 2013 u nás vycházejí 
Královy sebrané spisy. Za 
celoživotní tvorbu a výbor 
z  kritických statí a esejů 
pod názvem Vlastizrady 
byl oceněn v roce 2016 
Státní cenou za literatu-
ru. Petr Král byl básníkem 
mezi dvěma krajinami 
a  dvěma jazyky – češ-
tinou a  francouzštinou. 

Oslovoval lidi bez ohledu na hranice. Zemřel 17. června 2020 
v Praze ve věku 78 let.

Alice Braborcová

Petr Král, 2016

Petr Král, 2008

14  ohlédnutí



knižní tipyknižní tipy
  ŠUMAVA PRŮVODCE
Petr Mazný, Eva Haunerová, Tomáš 
Bernhardt, Marita Haller, Franziska Stölzel 
fotografové Jaroslav Vogeltanz, František 

Zvoneček, Marita Haller, 
Eva Haunerová

Průvodce prostřednictvím 600 hesel 
seznámí čtenáře s historií všech osad, 
obcí a měst, ale také pamětihodností 
a přírodních památek. Přes 600 fo-
tografií pochází od Jaroslava Vogel-
tanze, Františka Zvonečka a dalších. 
Nechybí ani jednoduchá mapa pro 
snazší orientaci.
cena: 299 Kč
www.starymost.cz

  PLAVBY SEBEVRAHŮ
Miroslav Náplava

Na primitivních plavidlech napříč oceány – s úvodním slovem 
Thora Heyerdahla jr., Miroslava Zikmunda, Miloslava Stingla, Petra 

Horkého a doslovem Niny 
Ingrišové. K  největším 
dobrodružstvím dvacá-
tého století patří plavby 
odvážlivců na primitiv-
ních plavidlech napříč 
oceány. Jména Thor 
Heyerdahl nebo Eric de 
Bisschop vešla do histo-
rie mořeplavby i vědy. 
Opomíjeným hrdinou, 
který se v padesátých 
letech dvacátého století 
vydal s vorem Kantuta 

napospas vlnám Pacifiku, byl Čech Eduard Ingriš. To však nebylo 
jediné Ingrišovo velké dobrodružství. Za první republiky začal 
jako veleúspěšný hudební skladatel – kromě množství operet je 
i autorem stovek písní, včetně slavné Niagary. Po odchodu z Čes-
koslovenska prožil po roce 1948 dramatické období, kdy se téměř 
bez prostředků protloukal Jižní Amerikou, aby se nakonec i tam 
stal obdivovaným hudebníkem a dirigentem, posléze filmařem 
a mořeplavcem. Podával si ruku s prezidenty, přátelil se s holly-
woodskými celebritami, jeho filmová hudba byla nominována na 
Oscara, byl poradcem spisovatele Ernesta Hemingwaye a přítelem 
Thora Heyerdahla. A v rodné zemi upadl takřka v zapomnění!
cena: 348 Kč
www.jota.cz 

  ŘEKNI MI JAK CHRÁNIT PŘÍRODU
Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice „Řekni mi“ 
je věnována naléhavému problému – ochraně přírody. Z odpovědí 

na více než 200 pře-
mýšlivých otázek se 
děti dozvědí spous-
tu zajímavostí ne-
jen o tom, jak lidé 
ovlivňují život na 
Zemi, ale také to, 
že přírodu je třeba 
chránit a co může 
pro její ochranu 
udělat každý z nás. 
Knížka s praktickou 
spirálovou vazbou 
nabízí půvabné 

a vtipné ilustrace a je určena dětem od šesti let.
cena: 359 Kč
www.knizniklub.cz

 MÝTY A LEGENDY PRO UNAVENÉ RODIČE 
A JEJICH DĚTI
Dan Green, David Lyttleton

Na stránkách bohatě ilustrované knížky ožívají starobylé mýty 
a legendy z celého světa. Tradiční příběhy vyprávěné netradiční 

formou seznamují 
čtenáře s duhový-
mi hady, kyklopy, 
draky i odvážnými 
hrdiny a proslulými 
kráskami, jejichž 
jména zlidověla. 
Známé i neznámé 
pověsti ukazují, 
jak si kdysi lidé 
vysvětlovali vznik 
světa, koloběh 
ročních období 
nebo proměnlivost 
počasí. Kdoví, třeba 
opravdu lze zasta-
vit slunce,  najít 

moudrost v hloubi temného lesa, sestoupit do podsvětí a uko-
nejšit tříhlavého psa koláčkem.
cena: 398 Kč
www.jota.cz
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pražská kultura pražská kultura 
před 67 letypřed 67 lety
SRPEN 1953

Milí čtenáři, 
zajímavostí v srpnovém výběru je tzv. Zápočtová cesta Pražského 
kraje, kterou musel absolvovat člověk k získání odznaku Turista 
ČSR. V podstatě i tato volnočasová aktivita byla ovlivňována po-
litickou situací, i když nepřímo. Turista byl jemně nasměrován na 
památná místa dělnického hnutí a byl nucen obcházet i sochy teh-
dejších politiků. Je ovšem pozoruhodné, že např. socha prezidenta 
Antonína Zápotockého v nadživotní velikosti stále stojí v centru 
Zákolan. Podmínka nocování v poli je pak opravdovou kuriozitou.

Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ, 
SRPEN 1953

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Lidé, bděte! | Tylovo divadlo /dnes Stavovské divadlo/
Evženie Grandetová | Komorní divadlo / uzavřeno v r. 1976/
Kosa na kámen | Divadlo komedie
Černouškova země | Divadlo Dětského domu /již neexistuje/

Komorní divadlo Praha v Hybernské ulici 10, dnes hotel Central,  
zdroj: www.theatre -architecture.eu

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH 
V kinu Alfa a Jalta bude uveden německý film z produkce Defy 
„Anna Susanna“ o poslední plavbě plachetní lodi, na níž se 
námořníci poprvé pokusili postavit na odpor chamtivým rejdařům 
neštítícím se podvodu, ani lidských obětí, pro získání pojistné 
prémie za vyřazenou plachetnici, kterou zamýšleli vlastníma 
rukama poslat k mořskému dnu.

V kinu Letka bude uveden sovětský film „Sovětská Bílá Rus“. Je 
to dokumentární film o běloruské socialistické republice. Scénář: 
K. Gubarevič. Režie: V. Kerš -Sablin, I. Kravčunovskij, N. Špikovskij.
V kinu Blaník a Lucerna bude uveden český barevný film natočený 
laureátem státní ceny, režisérem V. Krškou podle známé divadelní 
hry národního umělce Fráni Šrámka „Měsíc nad řekou“. V tomto 
filmu hrají: Z. Štěpánek, laureát st. ceny, Z. Baldová, laureátka 
st. ceny, D. Medřická, J., Plachý, E. Cupák, B. Valeská a V. Vydra.
V kinu Jalta bude uveden bulharský film „Pod jařmem“, za-
chycující slavnou dobu bulharského národa, bránící se turecké 
okupantské zvůli. Podtrhuje lásku bulharského lidu ke svobodě. 
Režie: D. Dakovský, B. Šaraliev.

kino Alfa, pasáž U Stýblů, Václavské nám., Praha 1
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TURISTIKA

ZÁPOČTOVÁ CESTA PRAŽSKÉHO KRAJE

Ctí každého turisty je získání odznaku „Turista ČSR“. Uchází -li  
se turista o tento odznak, musí jiné absolvovat zápočtovou ces-
tu. Tato cesta nás povede nejvýznačnějšími místy současného 
i minulého dění Pražského kraje. Pro vaši informaci otiskujeme 
trasu zápočtové cesty, kterou můžete vykonat najednou nebo po 
částech s návraty do Prahy.

Odznak Turista ČSR

1. den  – Bílá Hora (Jiráskovo museum), Kněžívka, Lidice, 
Buštěhrad Ves, zřícenina hradu Okoř, Budeč, Zákolany, rodiště 
presidenta Ant. Zápotockého
2. den – Dřetovice, Buštěhrad zámek, Dříň, Kladno, město děl-
nických bojů
3. den – Kladno, Velká Dobrá, Dolní Bezděkov, kota 441, přehrada 
na Klíčavě, dílo mladých, myslivna Písky, Křivoklát
4. den – Křivoklát, Leontýnský zámek, Hředle, hrob ruských 
vojínů, Točník, Žebrák, autobusem do Lochovic
5. den – Lochovice, Plešivec, pravěké hradiště, Křižátko, Komor-
sko, Dobříš
6. den – Dobříš, Čtvrtý Hamr, Besídka, Libčice, Lhota, rozhledna 
na Besedné hoře, Sejce, Hradnice, Hrazany (nocleh v poli, jedna 
z podmínek získání odznaku Turista ČSR)
7. den – Hradnice, Psané skály, úkryt pronásledovaných bratří, 
Hrádek, Kozí hřbet, Křečovice, museum Mistra J. Suka, Neveklov, 
Neštětická hora, místo posledních bojů sedláků, Chlum, Chvojen, 
Konopiště
Celá cesta, která je přístupná i ostatním přátelům turistiky, může 
byt vykonána najednou i po částech. Plánujete -li si provedení celé 
cesty o dovolené, doporučujeme vám použít služeb Čedoku, n. p., 
jehož prostřednictvím si zajistíte noclehy i přepravu. Bližší infor-
mace vám sdělí referenti turistických sekcí.

Vydalo Vydavatelství n. p. Čedok, Praha 3 – Karlín, Pobřež-
ní 2. Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 1 Kčs. 

HUDBA

LEDEBURSKÉ TERASY

Zpěvy rodné země – účinkují: R. Kohoutová, soprán, D. Dobi-
ášová, klavír, V. Chramostová a V. Špidla, členové DČA, recitace
Vonička – pásmo písní a veršů. Účinkují: Svatopluk Beneš, Jára 
Pospíšil, M. Vojtková, L. Vondráčková, L. Tržická. Písně: Smetany, 
Dvořáka, Křičky, Nováka aj. Verše: J. Seiferta, S. K. Neumanna aj. 
Klavírní skladby: Rachmaninova, Čajkovského, Liszta
Ve znamení révy. Hudebně literární pásmo pro přátelé dobrého 
vína, Účinkují: Jiří Soumar, Jiří Pinkas, Soňa Červená, Milan Bláha, 
Vítězslav Vejražka, konferuje Dr. Jan Pixa.

ZIMNÍ STADION

Pro velký úspěch opakuje se klasická opereta Johanna Strausse 
Cikánský baron. V titulní roli Drago Čáslavský. Provede celý 
soubor Krajského krušnohorského divadla Teplice.
K oslavě výročí založení bratrské Čínské lidové armády vystoupí na 
Zimním stadionu 1. srpna 1953 Armádní umělecký soubor Víta 
Nejedlého, laureát státní ceny a nositel Řádu práce.

LIDOVÁ ZÁBAVA

TELEVISNÍ VYSÍLÁNÍ
  Každou středu a sobotu od 20.30 hod. do 21.30 hod.:

Radiopalác, Praha XII, Stalinova 40
Staré výstaviště – Skleněný pavilon, Praha VII
Národní techn. museum, Praha VII, Kostelní 42
Divadlo hudby, Praha II, Opletalova

MALÁ SCÉNA V PARKU KULTURY 
A ODDECHU NA STARÉM VÝSTAVIŠTI

Den „Družby se sovětskými železničáři“:
Koncert dechové hudby Hlavního nádraží Praha
Vystoupení Dramatického souboru závod. Klubu železničářů – 
Vršovice
Sólo na harmoniku, člen souboru ČSM Správa dráhy Praha
Vystoupí eskamotér ze souboru ČSM Správa dráhy Praha
Sovětské melodie k poslechu – hraje Dechový soubor železni-
čářů – Vršovice
Den Prahy 7:
Cikánský soubor hraje a tančí
Rodiče z Prahy 7 hovoří se svými dětmi na osadě (krátkovlnné 
vysílání)
Dožínky:
Po celý den je ve zvláštní koji výstavka ovoce a zeleniny (možnost 
odborného výkladu).
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Není to jen o příbězích, 
ale i o vypravěči
Prague City Tourism představuje 
novou koncepci kurzů pro průvodce. 
Můžete se těšit na aktualizovaný obsah 
přednášek, interaktivní výuku v terénu, 
trasy mimo centrum a nové studijní 
materiály. Novinkou je i lekce rétoriky, 
komunikace a psychologie průvodce. 
Začínáme od října 2020. Přihlaste se 
již nyní na:

praguecitytourism.cz/kurzy



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.

Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,

prázdniny jsou v plném proudu, stejně tak vycházky Praž-
ské vlastivědy. Přijměte pozvání na některou z nich a zpestřete 
si s námi léto v Praze.
V rámci hygienických opatření v souvislosti s nákazou 
Covid-19 Vás prosíme i nadále o dodržování bezpečných 
rozestupů mezi jednotlivými účastníky. Dovolujeme si 
zájemce upozornit, že účast na vycházkách je na vlastní riziko 
a organizátor vycházek Pražské vlastivědy neručí za zdravotní 
stav účastníků skupiny.
Z hygienických důvodů nebude do odvolání možné za-
koupit vstupenky na místě srazu vycházky v den jejího 
konání. Jedinou výjimkou, kde lze případně dokoupit vstupenky 
na nevyprodané akce těsně před jejich začátkem, budou vycházky, 
konané v objektu Staroměstské radnice. V tomto případě využij-
te TIC Staroměstská radnice. V případě pozdější hodiny začátku 
využijte pokladnu v objektu Staroměstské radnice. Veškerý pro-
dej bude zajištěn předprodejem v eshopu PCT a v Turistických 
informačních centrech PCT. Z hygienických důvodů preferujeme 
v rámci předprodeje platby kartou, nicméně na TIC je možné platit 
jako obvykle i v hotovosti. 
Předprodej vycházek Pražské vlastivědy na září 2020 bude 
zahájen v eshopu a v turistických informačních centrech 
PCT v úterý 25. srpna v 9:03 dopoledne. Osobně si můžete 
vstupenky zakoupit v Turistických informačních centrech na Můst-
ku, Staroměstské radnici a v recepci PCT na Arbesově náměstí. 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK 
V SRPNU 2020

1. 8. / SO

ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO VIII. Zakla-
datel Nového Města pražského, český král Karel IV., rozhodně ne-
tušil, kolik důležitých staveb bude jednou zdobit oblast  Albertova 

a Slupi. Vydáme se právě tam a nemineme ani krásnou zahradu 
Ztracenka. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. 
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních 
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 u kostela 
Zvěstování Přesvaté Bohorodice (Zvěstování Panny Marie Na Slu-
pi), (nejbližší zastávka tram. č. 7, 14, 18, 24 „Albertov“). Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková 

2. 8. / NE

Z NÁMĚSTÍ KINSKÝCH KE KOSTELU SV. MICHALA. Komentova-
ná prohlídka zahrady, kterou jako anglický park vybudoval v letech 
1827 – 1831 Rudolf Kinský. V rámci vycházky navštívíme také uni-
kátní dřevěný kostelík sv. Michala, původem z Podkarpatské Rusi. 
POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob 
bude specifikován na základě bezpečnostních opatření 
v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v před-
prodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u hlavního vstupu do 
zahrady Kinských z náměstí Kinských. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová

4. 8. / ÚT

LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU  I. Projdeme unikátní 
světovou galerii barokních soch pod širým nebem a  povíme 
si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo so-
chařem a jakou legendou je socha opředena. Povíme vám, jak 
poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy, 
co provedl František Serafínský, že ho otec vydědil, a jestli vám 
Jan Nepomucký splní tajná přání. POZOR! - omezený počet 
účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na 
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou 
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Za-
čátek akce v 17:00 na Maltézském náměstí u Brokoffova sloupu 
(Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

5. 8. / ST

BUBENEČSKÉ VILY: HISTORISMUS A SECESE NA STARÉ CÍ-
SAŘSKÉ CESTĚ DO STROMOVKY. Prohlédneme si exteriéry vil 
s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené 
významnými architekty pro významné osobnosti -vily Wilfer-
tova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, od architektů 
J. Zasche, J. Kouly, I. Ullmanna, J. Kotěry. POZOR! - omezený 
počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován 
na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s náka-
zou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. 
Začátek akce v 16:30 na zastávce tramvaje č. 12, 18, 20 „Chotkovy 
sady“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

7. 8. / PÁ

LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu! 
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12. 8. / ST

OD KAROLINA KE KLEMENTINU. Univerzita Karlova byla slav-
nostně založena listinou ze dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo 
organizováno ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje pro 
12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až roku 1366. Pojďte 
s námi po stopách univerzitních kolejí od Karolina po pražské Kle-
mentinum. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. 
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních 
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem 
do Karolina z Ovocného trhu. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

15. 8. / SO

STARÁ LIBEŇ A NOUZOVÉ KOLONIE. První písemná zpráva 
o osadě Libeň a zároveň o gotické tvrzi pochází z roku 1363. Tvrz 
spolu s celou Libní vlastnila patricijská rodina Rotlevů, které pa-
třily i domy na Starém Městě pražském. Během staletí s dalšími 
majiteli byla tvrz přebudována na barokní zámek, který hrál ně-
kolikrát významnou roli v našich dějinách. Libeň byla až do za-
čátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy, s řadou 
viničních a zemědělských usedlostí. S bouřlivým průmyslovým 
rozvojem prudce stoupl i počet průmyslových podniků a obyvatel. 
Na vrchu zvaném Hrádek pak projdeme nouzové kolonie, které 
zde kvůli krizi a následné velké nezaměstnanosti v období první 
republiky vyrostly. Zlikvidovat tato nouzová obydlí se minulému 
režimu nepodařilo a dodnes zde na kopci nad velkoměstem běží 
život. Předpokládaná délka trasy cca 5 km (trasa končí v blíz-
kosti stanice metra B „Palmovka“). POZOR! - omezený počet 

8. 8. / SO

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme 
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějina-
mi a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé 
reprezentační sály radnice i  její románsko -gotické podzemí. 
Komentovanou prohlídku s  rozšířeným výkladem zakončíme 
vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! - 
omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude 
specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvis-
losti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek. Začátek akce v 19:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 125 Kč. Josefina Jelínková

9. 8. / NE

OD BAROKNÍCH ZAHRAD K MODERNÍMU MĚSTU: SMÍCHOV 
V PROMĚNÁCH ČASU I. Smíchov prošel od 17. století několika 
převratnými proměnami. Krásu barokních zahrad s letohrádky 
vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny továren, aby na jeho konci 
ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů. Ani 
moderní architektura 20. a 21. století nezůstala bez odezvy. My se 
tentokrát společně projdeme Kinského třídou /Štefánikova/ a je-
jím okolím. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. 
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních 
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vstupem 
do zahrady Kinských z náměstí Kinských. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková
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bránou na hřbitov z ulice Izraelská (nejbližší spoj stanice metra 
A „Želivského“). Cena 120/80 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.

22. 8. / SO

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu! 
PRAŽSKÝ HRAD A JEHO ZAJÍMAVOSTI. Kdysi sídlo knížat, králů 
a císařů, nyní prezidentská rezidence, ale vždy symbol české 
státnosti. Pražský hrad byl v každé z těchto rolí budován i ničen. 
Při procházce si připomeneme, kdy vznikla Královská zahrada 
a proč byl vlastně postaven Letohrádek královny Anny, jak byl 
Hrad rozšiřován nebo kde nalezneme jeho historické hradby. 
Upřesníme si také s jakými osobnostmi jsou spjata hradní zá-
koutí a jejich vývoj. POZOR! - omezený počet účastníků ve 
skupině. Počet osob bude specifikován na základě bez-
pečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek. PROSÍME 
ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZ-
PEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO 
HRADU V PŘÍPADĚ OBNOVENÍ KONTROL. Začátek akce v 10:00 
u vchodu do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbliž-
ší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková 

23. 8. / NE

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO! NEBYL TO JEN LISTOPAD. 
Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu! 

účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na 
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou 
Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 na tramvajové zastávce č. 3, 10 „Libeňský zámek“. 
Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová 

16. 8. / NE

HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE I. ČÁST. Ve známém praž-
ském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt 
i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, 
Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada 
dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! - omezený 
počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován 
na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s náka-
zou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. 
Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na železniční stanici „Černošice“ 
(nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice „Praha – Hl. 
nádraží“ v 9:18 nebo ve 13:18 nebo ze stanice „Praha -Smíchov“ 
v 9:25 a ve 13:25). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Poznejte s námi největší židovský 
hřbitov v České republice. Na pohřebišti otevřeném v roce 1890 
odpočívá řada známých a významných osobností, v čele s Franzem 
Kafkou, ale nalezli bychom zde i rodinné hrobky předních židov-
ských rodin. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. 
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních 
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před hlavní 
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NÁMĚSTÍ MALÉ STRANY. Pojďte s námi objevovat vybraná ná-
městí Malé Strany! Povíme si, odkud se vzala jejich dnešní jména 
a kterými významnými budovami a památkami se tato veřejná 
prostranství honosí. POZOR! - omezený počet účastníků ve 
skupině. Počet osob bude specifikován na základě bez-
pečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek. Začátek akce 
v 10:00 na Dražického náměstí u historického kandelábru. Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme 
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami 
a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé repre-
zentační sály radnice i její románsko -gotické podzemí. Komen-
tovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou 
z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! - omezený 
počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován 
na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s náka-
zou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. 
Začátek akce v 19:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměst-
ského orloje). Jednotná cena 125 Kč. Bc. Antonín Baloun 

30. 8. / NE

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. 
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních 
opatření v  souvislosti s  nákazou Covid-19. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Tá-
borské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

REZERVACE TETÍNSKÉ SKÁLY. Projdeme nenáročnou, málo 
známou cestou z Berouna do Srbska. Uvidíme jeskyně, skály, ale 
i zákoutí oblíbená malíři, milenci a rybáři. Uvidíme i nejstarší 
brod a pohanskou cestu na Tetín. Sídlo sv. Ludmily si prohléd-
neme z místa, odkud ji kreslil nezapomenutelný Kája Saudek. 
Vycházka připomene i rozsáhlé oratorium A. Dvořáka, sv. Lud-
mila. Délka trasy cca 5,5 km. Doporučujeme pevnou a odolnou 
obuv, případně vlastní trekingové hole. POZOR! - omezený 
počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifiko-
ván na základě bezpečnostních opatření v souvislosti 
s  nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v  předprodeji 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před nádražím Beroun (vlak 
jede ze stanice „Praha -Hl. nádraží“ v 8:48). Cena 120/80 Kč. 
Mgr. Vladimír Trnka 

25. 8. / ÚT

ZAHRADY KLÁŠTERA SVATÉ ANEŽKY. Přijďte se podívat do 
nově zrekonstruovaných zahrad Anežského kláštera a na pro-
pojení středověkého prostoru a soch z 20. století. Podíváme 
se na vývoj českého sochařství od secese k postmoderně a na-
hlédneme do života kláštera klarisek a menších bratří ve 13. 
století. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. 
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnost-
ních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před 
vchodem do Anežského kláštera z Anežské ulice. Cena 120/80 Kč. 
Monika Švec Sybolová

29. 8. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. PÁTÉ ZA-
STAVENÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci 
programu! 
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Využijte mimořádné slevy na 
vstup do Staroměstské radnice! 
   �   30 % sleva při předložení jízdenky od 

vybraných dopravců
   �   50 % sleva s Lítačkou
   �   zdarma s voucherem za ubytování 

v rámci projektu V Praze jako doma

Více informací na

staromestskaradnicepraha.cz



Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního cent-
ra PCT na Staroměstské radnici. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. 
Mgr. Renata Lišková + Mgr. Dana Taimrová

7. 8. / PÁ

LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Seznamte se se strašidly 
a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Zjistíme, kdo se 
v noci potuluje po Černínském paláci, koho vyděsil malostranský 
kostlivec nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - 
omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude 
specifikován na základě bezpečnostních opatření v sou-
vislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předpro-
deji vycházek. Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22, 23 
„Pohořelec“ (ve směru z centra). Jednotná cena 80 Kč/za osobu. 
Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V SRPNU 2020

22. 8. / SO

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi 
přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze 
vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný 
orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti 
se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za 
časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí 
do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit 
zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou 
odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově 
opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti 
let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet 
účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na 
základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou 
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Vycházky se konají s maximálním počtem 40 účastníků 
ve skupině (není -li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-
-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. 
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené 
vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 
26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, 
účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT.
Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou 
označeny znaménkem % u ceny vycházky. Tzn. za kaž-
dou zakoupenou vstupenku na akci Pražské vlastivědy, 
získáte jedno kolečko PCT. Při nasbírání pěti koleček, má-
te 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 

29. 8. / SO

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ 
PÁTÉ. Kdo se bojí, nesmí do… podzemí! To, co je ukryto pod 
Staroměstskou radnicí, je tajemné a temné. Přeneseme se do doby 
gotické, ba i románské! Naše Páté zastavení nebude ledajaké. 
V rámci dobrodružné hry si sami projdete spletité chodby, budete 
luštit hádanky a plnit úkoly. A hlavně hledat heslo, abyste se 
z podzemí vůbec dostali! Pokud jste předchozí Zastavení promeš-
kali, nesmutněte, tato hra je i pro vás. Tak co, máte dost odvahy? 
Určeno pro mládež ve věku 12-18 let (v doprovodu dospělé 
osoby). POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. 
Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních 
opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 a v 16:00 
před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/
za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.
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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

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO

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

CYKLOHRÁČEK

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

Tourism a v recepci PCT, kde Vám bude za kartičku vysta-
vena nulová vstupenka. Kartičky obdržíte vždy na místě 
srazu vycházky u organizačních pracovníků. Pokud ne-
máte možnost vyzvednout si nulovou vstupenku osobně, 
napište nám na vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji 
plnou kartičku. Při koupi vstupenek na TIC PCT obdržíte 
kolečka při platbě vstupenky. Pokud objednáváte online, 
bude Vám kolečko přiděleno organizačním pracovníkem 
na místě srazu vycházky po předložení vstupenky.
Organizační pracovník je oprávněn kdykoliv během 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 vrácení vstupného 
v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě nákupu 
online, bude částka automaticky vrácena na účet.
Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 
5 osob.
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky 
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT 
a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se 
prodávají vstupenky také on -line na eshop.prague.eu
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e -mailové adrese: vlastiveda@prague.eu 
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na letní dvojčíslo ČERVENEC -SRPEN 2020 byl zahá-
jen ve čtvrtek 25. června 2020 v 10:03 v eshopu a v turistických 
informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc 
ZÁŘÍ 2020 bude zahájen v úterý 25. srpna 2020.
AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBU TIC PCT SLEDUJTE NA WEBU 
WWW.PRAGUE.EU 

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

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

  denně 9:00 – 19:00

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

  denně 9:00 – 19:00
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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
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