
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Praha, 4. listopadu 2010 

S jízdenkou �i In-kartou �eských drah levn�ji 
na výstavu »Královský s�atek« 

Ve �tvrtek 4. listopadu otev�e Galerie hlavního m�sta Prahy dlouho 
o�ekávánou výstavu „Královský s�atek“, která p�ipomene 700. výro�í 
svatby Jana Lucemburského s �eskou princeznou Eliškou P�emyslovnou 
a nástup Lucemburk� na �eský tr�n. Návšt�vníci s In-kartou nebo 
jízdenkami �eských drah získají dvacetiprocentní slevu ze základního 
vstupného. Nabídka je sou�ástí zákaznického programu �D Bonus. 
Výstava bude probíhat v Dom� U Kamenného zvonu na pražském 
Starom�stském nám�stí až do 6. února 2011. 
 
Slevu 20 % ze vstupného získá na pokladn� Galerie hlavního m�sta Prahy v Dom� 
U Kamenného zvonu každý, kdo vlastní In-kartu �eských drah nebo je držitelem libovolné 
jízdenky �D v minimální hodnot� 50 korun, která byla použita maximáln� dva m�síce 
p�ed návšt�vou výstavy. Za vstupenku tak návšt�vníci zaplatí místo 180 jen 144 korun. 

Výstava seznámí návšt�vníky jak s ob�ma rodinami mladého královského páru, tak s dramatickou 
italskou cestou Janova otce, �ímského krále Jind�icha VII. k císa�ské korunovaci v �ím�. 
Prost�ednictvím um�leckých d�l a písemných dokument� mohou návšt�vníci blíže poznat zejména 
dvorské um�ní posledních P�emyslovc� – Václava II. a Václava III., na které navázala i královská 
reprezentace mladého krále a královny. Proto byl zvolen jako místo konání výstavy D�m U Kamenného 
zvonu na Starom�stském nám�stí, p�vodn� gotický m�stský palác s nárožní obytnou v�ží, který je 
možno považovat za sou�ást m�stské královské rezidence, upravené pro mladé královské manžele 
v prvním období po jejich p�íchodu do Prahy. 

Expozice bude instalována ve všech expozi�ních prostorách domu, od suterénu po druhé patro. 
V prvním pat�e výstava p�ipomene prvního �eského krále z rodu Lucemburk� a jeho rodinu, p�edstaví 
i osobnost královny Elišky, její p�emyslovské ko�eny a hlavní protagonisty královského dvora. Dobový 
historický kontext bude p�edstaven ve druhém pat�e domu, kde se návšt�vník seznámí 
s architektonickou podobou zástavby pražského území mezi Pražským hradem a Vyšehradem v roce 
1310 a poté blíže pozná životní styl Pražan� na konci 13. a v první polovin� 14. století. Výstavu po�ádá 
Muzeum hlavního m�sta Prahy, Galerie hlavního m�sta Prahy a Archiv hlavního m�sta Prahy 
za podpory Magistrátu hlavního m�sta Prahy a dalších spolupracujících institucí. Veškeré informace 
k výstav� jsou k dispozici na www.kralovskysnatek.cz a www.ghmp.cz. 

Zvýhodn�né nabídky �D Bonus v dalších muzeích a galeriích 

Mezi partnery programu �D Bonus pat�í �ada známých muzeí v �eské republice i v zahrani�í. 
Slevy na vstupné získají zákazníci �eských drah p�i návšt�v� t�chto výstav: 

• Muzeum hlavního m�sta Prahy – od 22. zá�í 2010 do 20. b�ezna 2011 zde probíhá výstava 
„Pražské výletní restaurace“. Po p�edložení In-karty nebo jízdenky �D použité v den návšt�vy 



získají návšt�vníci slevu na vstupném 20%. Výstava nabízí pohled do životního stylu Pražan� 
na konci 19. a v prvním desetiletí 20. století, v n�mž výlety vlakem do okolí Prahy hrály významnou 
roli. Dozvíte se nap�íklad jaká byla atmosféra p�i cestování výletními vlaky, jak vypadal jídelní lístek 
tehdejší výletní restaurace nebo tehdejší jízdní �áda. Podrobnosti o probíhajících výstavách jsou 
na www.muzeumprahy.cz. 

• Národní galerie v Praze – od 13. �íjna 2010 do 7. ledna 2011 m�žete navštívit ve Veletržním 
paláci výstavu „Monet – Warhol. Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky“. 
Držitel�m jízdenek �D v hodnot� od 100 K�, které nejsou starší více než 2 kalendá�ní m�síce ode 
dne jejich použití, bude poskytnuta sleva ve výši 20 % na základní vstupné. Více na 
www.ngprague.cz. 

• Od 2. prosince 2010 do 27. b�ezna 2011  se bude konat v Arcidiecézním muzeu a v Muzeu 
moderního um�ní v Olomouci výstava „Olomoucké baroko – Výtvarná kultura let 1620 – 
1780“. Držitel�m platných In-karet �D nebo jízdních doklad� �D v minimální hodnot� 100 K� bude 
poskytnuta sleva ve výši 50 %, a to po dobu dvou týdn� následujících po datu využití jízdního 
dokladu. Podrobnosti na www.olmuart.cz. 

• Pozdn� barokní letohrádek Mitrovských v Brn� (www.letohradekbrno.cz) z konce 18. století láká 
krom� prohlídky historické budovy na zajímavé výstavy. Od 23. �íjna 2010 do 6. ledna 2011 je 
možné navštívit výstavu „Nezapomenutelná Ema Destinnová“ o život� slavné p�vkyn�. 
Držitel�m In-karet nebo jízdenek �D v libovolné hodnot�, které byly použity nejvýše týden p�ed 
návšt�vou letohrádku, bude poskytnuta sleva 50 % p�i nákupu jedné nezlevn�né vstupenky. 

• S mezinárodní jízdenkou odkudkoli z �R do Dráž�an je možné získat 25% slevu na vstupné 
do Reziden�ního zámku, galerie Albertinum �i do Obrazárny starých mistr� v Dráž�anech 
(Residenzschloss, Albertinum, Gemäldegalerie Alte Meister). V Norimberku dále m�žete 
zakoupit tzv. Norimberskou kartu, která Vám poslouží jako pr�kazka MHD na dva dny a zárove� 
jako volná vstupenka do více než 40 muzeí ve m�st�. Pokud p�i její koupi p�edložíte zákaznickou 
In-kartu �D, obdržíte slevu 19 %. 

• Tradi�ním partnerem �D Bonusu z�stává víde�ské muzeum Albertina (www.albertina.at). 
Od 22. zá�í 2010 do 16. ledna 2011 máte možnost shlédnout výstavu d�l Pabla Picassa 
pod názvem „Picasso: Mír a svoboda“. 8. �íjna 2010 byla v Albertin� otev�ena další dlouho 
o�ekáváná expozice. „Michelangelo: kresby génia“, která potrvá do 9. ledna 2011. Po p�edložení 
jízdenky na vlak odkudkoli z �eské republiky do Vídn� použité v dob� konání výstavy získají 
návšt�vníci 25% slevu na plné vstupné. 

Aktuální nabídky slev v rámci programu �D Bonus m�žete sledovat na www.cd.cz v sekci 
Výhody pro cestující, �D Bonus. 

Petr Pošta 
tiskové odd�lení �D  
T: 972 232 299, 972 232 089 
hotline tiskového odd�lení �D: 724 977 822, press@cd.cz 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 
p�es 163 milion� cestujících. V jízdskového odd�leníním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 
V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 
5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 
získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je 
možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r 
levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 


