


Honest Guide
Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na 
www.cooboo.cz

www.albatrosmedia.cz

Janek Rubeš
Honest Guide – e‑kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2019

Všechna práva vyhrazena. 
Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována 

bez písemného souhlasu majitelů práv.



10
38

42

49

2530

23

40

36 24 16

34

46

33
20

31
5

44

32

48

4

8

6

2

1

47

14

37

27
10

30

3

9

35

45

29
41

19

26

28

15

13

21

18

11 12

39

23



Text: © Janek Rubeš, 2019
Fotografie: © Honza Mikulka, 2019
Ilustrace: © Eliška Podzimková, 2019
Manažer projektu: Tomáš Krejčí
Grafický design: Lukáš Hájek
ISBN 978-80-7544-775-3

C
op

yr
ig

ht

Text: © Janek Rubeš, 2019
Fotografie: © Honza Mikulka, 2019
Ilustrace: © Eliška Podzimková, 2019
Manažer projektu: Tomáš Krejčí
Grafický design: Lukáš Hájek
ISBN tištěné verze 978-80-7544-775-3
ISBN e-knihy 978-80-7544-796-8 (1. zveřejnění, 2019)





Praha je náš domov a moc rádi se o něj 
dělíme s návštěvníky. Má to ale mnoho  
úskalí a háčků, a možná právě proto píšeme 
tuhle knížku, která není úplně průvodce,  
ale spíš seznam našich míst, která máme 
rádi. Důvod, proč tady neuvádíme žádné 
adresy a popis, jak se tam dostat, je,  
že stejně všichni máte chytrej telefon  
a ten vám to bleskurychle najde. Všechna 
místa, která jsou v knížce zmíněna, jsou 
zvýrazněna, takže stačí jeden pohled  
a už víte, kolik se toho v kapitole schovává. 
Název si pak dejte do mapy v telefonu  
a ten vás tam jistě navede. Než se pustíte  
do objevování samotných míst, zde je pár 
„do’s and dont’s” neboli „co ano a co ne”.C
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Co je dobré vědět o Praze



Praha není jenom Most a Hrad!

Ztraťte se, objevujte!

I na Staromáku si můžete dát levný 
kafe, jen musíte vědět, kam jít  
(proto máte tuhle knížku).

Většina míst bere karty,  
hotovost téměř nepotřebujete!

Čtěte recenze od jiných lidí  
(google, tripadvisor, yelp)

Choďte pěšky  
v kombinaci s tramvajema 
(metro je hluboko).

Neberte si taxík na ulici!  
Nejlepší je si ho zavolat přes  
aplikaci jako třeba Liftago nebo Uber.

Nebojte se zeptat Pražáků,  
kam zajít. Neptejte se na trasy,  
ale na jejich osobní tipy.
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Pubtran - 

jízdní řády všeho

Mapy.cz / Google Maps -  

abyste našli místa v knížce zmíněná 
(obojí lze stáhnout do offline režimu,  
takže vám to nebude žrát data)

Liftago -  

ověřené a spolehlivé taxíky  
(podporujte dobré taxikáře, ne ty zlobivé)

Rekola -  

půjčte si růžové kolo a zkoumejte Prahu  
na něm, do 15 minut úplně zdarma!

Doporučené aplikace





Prahu máme rádi. Prahu nenávidíme.  
Je krásná, i odporná. Přeplněná, i prázdná. 
Drahá, i levná… No prostě chápete,  
co myslím. Nicméně pro nás všechny  
(autory této knihy) je hlavně matkou,  
neb jsme se v ní narodili (ano, překvapivě 
to je podmínka pro to být Pražák – Horní 
Počernice, Satalice či Čimice nejsou Praha!) 
No a ta naše máma nás sice někdy pěkně 
štve, ale milovat ji budeme navždy. Tak jsme 
si řekli, že napíšeme, nafotíme a ilustrujeme 
knížku o jejích nejlepších vlastnostech. 
Asi by bylo dobré na začátku říct, že já 
(Janek) jsem nikdy nic nenapsal (kromě  
tří referátů a jedné bakalářky), Honza 
si většinou fotí selfíčka, když doběhne 
půlmaraton, takže jediným profíkem z nás  
tří je Eliška, ale Prahu známe fakt dobře 
(nebo si to teda alespoň myslíme).

Ú
vo

d

Úvod





 

1

Královská cesta, která vede od Prašné brány 
až na Pražský hrad, je takové minové pole 
přímo v centru města. Bohužel min je tam  
víc než cestiček, kterými by bylo možné  
projít nebo se na nich na chvíli zastavit.  
A právě Kafe Damu je jedním z těch míst, 
kam můžete nejen šlápnout, ale třeba si  
i sednout na židli nebo se rozvalit na gauč 
a užívat si výhled na ulici. Najdete to 
jednoduše, v ulici Karlova naproti těm 
nejdražším bonbonům na světě, vedle 
směnárny, co si účtuje 40% poplatek,  
a přes ulici od sámošky, kde mají vodu  
za stovku. Kavárna je součástí pražské  
školy DAMU, takže tam většinou narazíte  
na mladší studenty a studentky režie, 
herectví a tak dále. Hlavně teda večer,  
kdy se místo promění spíš v bar, protože 
součástí kavárny je také divadlo, které 
doporučuji navštívit, a po představení se 
všichni vyvalí ven. Přes den si můžete dát 
oběd za lidové ceny, ale my tam chodíme 
většinou na pivo, který si vychutnáme venku 
na lavičce. Mimochodem venku na lavičce  
je přeškrtnutý nápis s trdelníkem, takže 
nejdřív musíte vyhodit turistu se selfie 
stickem, abyste si mohli sednout vy…  
Jen podotýkám, že to jde udělat slušně.  
A zároveň toho člověka třeba můžete pozvat 
na pivo, aby tam mohl sedět s vámi.

K
af
e

D
A

M
U 1. Kafe DAMU



–
 o

st
ro

v 
po

kl
ad

ů 
v 

m
oř

i h
nu

su



 

2

Když jsem poprvé našel na YouTube video  
s výtahem páternoster, mělo víc než milion 
zhlédnutí a byl to jen jeden záběr na jedoucí 
výtah. Většina komentářů od lidí byla stejného 
charakteru:„Jak to někdo mohl povolit?!“  
a „Vždyť tam musí umírat lidé!“ Cizinci byli 
v šoku. Ono i samotné video se jmenovalo 
„Východoevropský výtah smrti”. Pak mi 
došlo, že pro někoho, kdo páternoster nikdy 
neviděl, to je asi fakt zážitek. Něco jako pro 
mě vidět Alpy nebo mrakodrap v New Yorku. 
Takže volba, kam poslat turisty, byla jasná. 
Otázkou bylo kam konkrétně. Většina výtahů 
páternoster je schovaná ve vládních budovách  
nebo v nemocnicích – a tam se nám posílat 
turisty nechce. Mimochodem v Praze jich 
je minimálně 28. Nicméně jedna budova je 
otevřena veřejnosti – pražský magistrát. 
Nejdůležitější je samozřejmě udělat otočku 
nahoře, kdy jede výtah vzhůru nohama… 
nevěříte? Tak to budete muset zkusit sami. 
Jen moc prosím, buďte opatrní se selfie 
stickama a taky myslete na to, že v budově 
pracují úředníci a úřednice, tak jim nechte 
občas jednu kabinku volnou – osobně mě 
o to poprosili zaměstnanci magistrátu. 
Mimochodem podle Wikipedie se tato věc 
oficiálně jmenuje „oběžný výtah“, což je 
důkaz, že Wikipedie je nuda… Ostatně proto 
jste si koupili tuhle knížku, ne?Pá
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Znáte Pražský hrad? Asi jo. Když jsme si řekli, 
že připravíme tuhle knížku, dali jsme si jen 
jedno pravidlo: nesmí v ní být Most a Hrad. 
Protože jak rapuje naše oblíbená hip-hopová 
skupina PSH, „Praha není jenom most a hrad“. 
Většina Čechů a Češek a Pražanů chodí  
na Hrad, jenom když jim přijede někdo  
známý ze zahraničí a oni ho tam musí 
provést. Bezpečnostní kontroly, nekonečné 
fronty, voda za 100 korun a k jídlu tak 
maximálně hnusná bageta, kterou vám ohřejí 
v mikrovlnce. Nemluvě o davech turistů  
a jediné uličce, do které se platí vstupné.  
Tak nic z toho vás na Vyšehradě nečeká. 
Všechno je naopak. Většina turistů si při 
pohledu na mapu Prahy řekne: ale vždyť 
je to strašně daleko (Vyšehrad je většinou 
vyobrazen na okraji map Prahy). Opak je 
pravdou. Pár zastávek tramvají nebo dvacet 
minut pěšky. Kromě nádherného kostela  
a hřbitova Slavín, kde jsou pochováni největší 
velikáni české historie, je tu hlavně skvělá 
pivní zahrádka Na Hradbách. Když se 
podíváte směrem k výčepu, budete mít 
pocit, že jste někde na vesnici. Dětské hřiště, 
chlápek, co otáčí klobásy, křídou napsané 
menu na černé tabuli, kde za cenu jedné  
vody na Pražském hradě můžete mít tři pivka. 
Pak se otočíte a... máte celou Prahu jako  
na dlani. Včetně výhledu na ten Pražský 
hrad. Nádherná rotunda, dlážděné uličky, 
neuvěřitelné výhledy, obrovský park… Podle 
nás stojí Vyšehrad rozhodně za návštěvu. 
Mimochodem i plno restaurací a kaváren  
v podhradí. Za sebe můžeme určitě doporučit 
Kavárnu Čekárna. Takže Prague Castle 
sucks, Vyšehrad rocks!
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