
       DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 11.9. – 19.9.2010     
PRAHA 2 

   
 
Pavilon č. p. 2188, Havlíčkovby sady     /Městská část Praha 2/ 

 

 

Adresa:  
Havlíčkovy sady, Praha 2 – Vinohrady 
 
Pavilon je jednou z originálních staveb, které jsou součástí komplexu původní Gröbeho 
zahrady s obytnou vilou a souborem dalších objektů, které vznikaly v letech 1871-1888. 
Pikantní a expresivní charakter Pavilonu patrně ovlivnil samotný Moritz Gröbe, který 
proslul svými extravagantními nápady. Hrázděná stavba byla postavena jako sezonní 
herna (kuželky, lukostřelba…). Na podzim roku 2009 byla otevřena po náročné celkové 
rekonstrukci. V interieru jsou dochovány originální prvky, nástěnné malby a původní 
kuželna. Za zdařilou rekonstrukci Pavilonu se městská část Praha 2 stala vítězem 
regionálního kola o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2009. 
 
Památka běžně přístupná veřejnosti. 
Otevřeno po - ne             10.00 – 21.00 hod. 
 
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:  
11.9.2010 - 19.9.2010     10.00 - 21.00 hod. 
 
Vstupné: zdarma 
 
 

     
 
Věž Novoměstské radnice      /Městská část Praha 2/ 

 

 

Adresa:  
Karlovo náměstí 1, Praha 2 - Nové Město 
www.nrpraha.cz 
 
Původně gotická stavba patrně ze 3. čtvrtiny 14. století, navazuje na nejstarší křídlo 
radnice při Vodičkově ulici. Přestavěna a patrně zvýšena po požáru v 15. - 16. století. 
Roku 1622 zde byla zřízena kaple Panny Marie a sv. Václava, která je zdobena 
nástěnnými řezbami a nástropní freskou Práva a Spravedlnosti. Na věži je upevněn 
kamenný znak Nového Města, na nároží věže je umístěn pražský loket (59,14 cm) 
určený k veřejnému měření. Věž je vysoká 70 m, vede na ni 221 schodů.  
Národní kulturní památka. 
 
Památka běžně přístupná veřejnosti.  
Otevřeno po - ne    10.00- 18.00 hod. 
 
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:  
11.9.2010 – 19.9.2010      10.00 - 18.00 hod. 
 
Vstupné:  snížené vstupné 20,- Kč (na věž) 
 
Doprovodná akce:                                                                                 
Komentovaná prohlídka Novoměstské radnice 
11.9.2010, 12.9.2010, 18.9.2010, 19.9.2010      15.00 hod. 
Interaktivní výstava „Hry a klamy“ 
Výstava fotografií „Maraton“ 

 

 



Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích    
 

 

Adresa:  
Vyšehradská 49, Praha 2 - Nové Město 
www.nrpraha.cz 
 
Benediktinský klášter založen 1347, barokně přestavěn a upraven novogoticky po roce 
1880. V současnosti probíhají v areálu dva výstavní projekty: expozice "Ze světa 
mechanických hraček" a připomínka 65. výročí náletu na Prahu, výstava "Škaredá 
středa. Nálet na Prahu 14. února 1945". 
 
Památka běžně přístupná veřejnosti.  
Otevřeno pondělí  - pátek 11.00 - 17.00 hod., VI. - IX. také v sobotu. 
 
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:  
11.9.2010                11.00 – 17.00 hod. 
13.9. – 17.9.2010    11.00 – 18.00 hod. 
18.9.2010                11.00 – 17.00 hod. 
 
Vstupné: snížené vstupné 20,- Kč 
 
Doprovodná akce:                                                                                  
11.09.2010 16 hod.        Duchovní hudba Antonína Dvořáka 
Komorní koncert s výběrem skladeb komponovaných Antonínem Dvořákem pro 
bohoslužby v malé kapli Sychrovského zámku. Účinkují: Helena Janiczková (soprán), 
Václav Urban (klavír). 
 
15.09.2010 18 hod.        Svatý Prokop v barokním umění 
Komponovaný pořad s hudbou Vítězslava Kůstky, průvodní přednáškou Pavla Heřmánka 
a promítáním ukázek z barokního umění. Sv. Prokop je jedním z patronů klášterního 
kostela v Emauzích a rovněž českým zemským patronem. 
 
 
 

  

 
Sokol Pražský         /Tělocvičná jednota Sokol Pražský / 

 

 

Adresa:  
Sokolská 43/1437, Praha 2 – Nové Město               
www.sokolprazsky.cz  
 
Budova Sokola Pražského byla jednou z prvních pražských novorenesančních budov 
druhé poloviny 19. století. Bydleli zde zakladatelé Sokola Jindřich Fügner s rodinou a 
jeho zeť Miroslav Tyrš. Jindřich Fügner.Stavbu sokolovny Fügner z velké části 
financoval. Historický sál z roku nese jeho jméno. 
 
Památka běžně nepřístupná veřejnosti – slouží ke sportovní činnosti.  
 
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:  
18.9. – 19.9.2010       10.00 - 16.00 hod. 
 
Vstupné: zdarma 
 
 
 
 
 

 
 



Vládní salonek Železniční stanice Praha hlavní nádraží     /České dráhy, a. s./ 
 

 

Adresa:  
Wilsonova 8, Praha 2 – Vinohrady 
 
Vládní salonek s původní výzdobou a mobiliářem je umístěn v secesní Fantově 
budově pražského Hlavního nádraží. Slouží jako čekárna a zázemí pro význačné 
osobnosti cestující do a z Prahy a v současnosti také k reprezentativním jednáním 
představitelů ČD, a. s., tiskovým konferencím nebo ke konání firemních akcí. 
 
Památka otevřena pouze při významných událostech spojených s činností Českých 
drah (tiskové konference, výročí). 
 
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:  
18.9.20010        9.30 - 17.00 hod. 
19.9.20010        9.30 - 17.00 hod. 
 
Vstupné: zdarma 
 
 
 

  

 
 
Podskalská celnice na Výtoni                              /Muzeum hl. m. Prahy/ 

 
Adresa:  
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2 – Nové Město 
www.muzeumprahy.cz  
 
Stálá expozice věnovaná historii zaniklého podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní 
lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě. Program pro děti "Jak jsem ploul se 
strejdou Františkem". 
 
Památka běžně přístupná veřejnosti.  
Otevřeno denně mimo pondělí 10.00-18.00 hod. 
 
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:  
11.9.2010        10.00 - 18.00 hod. 
 
Vstupné: zdarma 
 

 
 


