PRAŽSKÝ

07*2015

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

soutěž o vstupenky do kina Lucerna a 16 slevových kuponů

GENERÁLNÍ PARTNER

UVÁDÍ

LETNÍ
SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2015

| 25. 6. – 5. 9. |

Foto: Pavel Mára

www.shakespeare.cz
www.ticketportal.cz

ROMEO A JULIE – PREMIÉRA | SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ |
MNOHO POVYKU PRO NIC | ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY | JAK
SE VÁM LÍBÍ | VEČER TROJKRÁĽOVÝ | VESELÉ PANIČKY
WINDSORSKÉ | SHAKESPEARE IN CONCERT

30 Kč

www.prazskyprehled.cz

na Harfě

vedle

areny

Českomoravská

zdarma

h
O víkendec
še –
ře
st
a
n
o
in
letní k

RMA
VSTUP ZDA

www.LetniScenaNaHarfe.cz

Milí čtenáři,
letní pobyty jsou naplánovány, zaplaceny a teď
už nezbývá nic jiného než si je řádně užít. Pro
ty, kteří se ovšem rozhodli, ať už z jakýchkoliv
důvodů, trávit léto v Praze, mám několik tipů,
jak ho strávit více než příjemně. A věřte, že je z čeho vybírat.
S dětmi můžete vyrazit třeba na Pražský hrad, kde se 11. a 12.
července odehrají Rytířské dny, při kterých naši nejmenší mají
možnost proniknout do středověkého dění se vším všudy a ještě
k tomu něco vyhrát. Dětská dušička bude určitě spokojena.
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Milovníkům staré hudby zajisté netřeba připomínat již tradiční
hudební festival Letní slavnosti staré hudby, který nabídne opět
velmi kvalitní program. Začíná se tentokrát koncertem francouzské barokní hudby 13. července na zámku Troja.
Letní večery bývají dlouhé a teplé a k tomu se jistě hodí vyrazit
třeba do některého z letních kin, které nabízejí lehčí a stravitelnější ﬁlmy, aby byl při promítání čas i na jiné radovánky. 
Přeji vám příjemné odpočívání a krásné letní dny.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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KAM NA VÝSTAVU...
Rebel s kamerou
> Chceme vás pozvat na zajímavou výstavu fotografa – disidenta Ivana Kyncla, která se koná v prostorách Národního
památníku na Vítkově. Vyzpovídali jsme se kurátorku výstavy
Ivan Kyncl: Rebel s kamerou paní Heidrun Hamersky.
Proč si myslíte, že by měli naši čtenáři tuhle výstavu navštívit?
Návštěvníci mají možnost se poprvé v Praze seznámit s celoživotní
tvorbou vynikajícího fotografa Ivana Kyncla (1953–2004). Fotograf,
původem s Prahy, na svých nekonformních snímcích zdokumentoval
pronásledování českých disidentů a zachycoval atmosféru v období
tzv. normalizace 70. let, čímž provokoval tehdejší komunistický režim
natolik, že byl v roce 1980 donucen emigrovat do Velké Británie.
K vidění jsou také Kynclovy snímky zachycené během jeho života

SYMFONIK Z VYSOČINY (155 LET)
> Gustav Mahler (7. července 1860, Kaliště – 18. května 1911,
Vídeň) je považován za jednoho z největších rakouských symfoniků. Narodil se na Vysočině, v německy hovořící židovské
rodině. V jeho tvorbě najdeme prvky lidové hudby židovské
(klezmer) i ovlivnění českou lidovou hudbou.
> Již v dětství projevoval výjimečný hudební talent. Vystudoval
Vídeňskou konzervatoř a ve dvaceti letech nastoupil dirigentskou
dráhu, která jej zavedla do předních evropských měst. Ačkoliv se

v exilu, například reportáž z jeho cesty do Číny (1982). Proslavil
se nakonec v žánru divadelní fotograﬁe, kde prolomil tradiční
estetické normy tím, že místo záběrů na jednotlivé herce nebo
skupiny zachycoval celkovou akci v jednom rozhodujícím okamžiku.
Proto ho odborný tisk nazýval „Cartier–Bressonem mezi britskými
divadelními fotografy“.
Čím Vás osobně Ivan Kyncl zaujal?
Jako historičku umění mě zajímají vedle estetických i politické aspekty fotograﬁe. Právě u Ivana Kyncla mě fascinuje propojení těchto
dvou dimenzí: vztah mezi obrazem a mocí. Kynclovo dílo je důkladem
toho, že i fotograﬁe může být chápana jako výraz společenského
odporu. Oko fotografa Kyncla odhalilo viditelné i neviditelné formy
politické represe proti obhájcům lidských práv a působilo jako
prostředek vzpoury v 70. letech v ČSSR.
Proč právě tahle výstava? Čím může ještě oslovit dnešního
člověka?
Že se výstava dnes může konat v prostorách Národního památníku
na Vítkově, někdejšího mauzolea Klementa Gottwalda, svědčí
o demokratické změně v zemi. Ale nezapomeňme, že mechanismy
diktatury působí ještě nadále v mnoha zemích na světě dodnes.
Nekonformní pohled fotografů, jako byl Ivan Kyncl, tak zůstává
ještě hodně zapotřebí.
> Marcela Kohoutová

nikdy necítil být ortodoxním židem, často čelil projevům antisemitismu. Aby se mohl stát ředitelem Vídeňské opery, musel dokonce
konvertovat na katolickou víru. Vídeňskou dvorní operu vedl deset
let, poté se stal dirigentem Metropolitní opery v New Yorku.
Do Vídně se vrátil
nemocen v roce
1911 a téhož roku,
ve věku 50 let,
umírá na následky
bakteriální infekce
srdce.
> Mahlerův
kompoziční styl
vychází z pozdního romantismu
a pocitově osciluje
Theo Zasche, Gustav Mahler, 1906
mezi ironií a melancholií. Složil
deset symfonií a celou řadu skladeb písňové formy. O jeho odkaz
v Čechách pečuje společnost Mahler 2000, která obnovila dům
ve Znojemské ulici v Jihlavě, kde skladatel vyrůstal, a organizuje
tu pravidelný festival Hudba tisíců.
> Jana Stránská
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foto © Wikimedia Commons

Jan Ruml (vlevo) kondoluje spisovateli a disidentovi Václavu Havlovi na
pohřbu Václava Havla st., Praha 1979, foto © Ivan Kyncl/Forschungsstelle
Osteuropa, Bremen

foto © Mucha Trust 2015; Wikimedia Commons

NADČASOVÝ MISTR SECESNÍHO UMĚNÍ
(155 LET)

ELIXÍR MLÁDÍ (460 LET)

> Ivančický rodák Alfons Mucha, světově uznávaný umělec
a čelní představitel secese, se narodil 24. 7. 1860 v rodině
soudního zřízence Ondřeje Muchy a jeho ženy Amálie. Od mládí
projevoval umělecké sklony, přesto byl u přijímacích zkoušek
na pražskou AVU odmítnut.
> Zpočátku se živil jako divadelní dekoratér, návrhář plakátů
a pozvánek. Po působení ve Vídni ve službách hraběte Khuen-Belassiho odchází
na studia do Mnichova a posléze
do Paříže. K téměř
pohádkovému zlomu v jeho kariéře
došlo na Vánoce
roku 1894. Tehdy
získal zakázku na
divadelní plakát ke
hře Gismonda pro
francouzskou hereckou divu Sarah
Bernhardtovou. Na
Nový rok 1895 byla
celá Paříž plná Muchových plakátů
v netypické velikosti, barevnosti
i technice provedení. Mucha se
tak přes noc stal
Alfons Mucha v ateliéru
umělcem světového formátu. Kromě
četných plakátů pro Sarah se Mucha věnoval také reklamní
tvorbě (reklama na pivo, šampaňské, bicykly, parfém, sušenky
nebo cigaretové papírky), dekorativním
panó, užitému umění, návrhům šperků
aj. Pro nově vzniklou
Československou republiku vytvořil poštovní známky, bankovky
i řády. Praze věnoval
cyklus obrazů z dějin
Slovanstva – Slovanskou epopej. Alfons
Mucha zemřel 14. 7.
1939 na zápal plic,
krátce po propuštění
z výslechu gestapem.
Jeho ostatky byly uloženy na vyšehradském
Slavíně.
> Tomáš Kašička

> Pro některé zázračný léčitel a vědec, pro některé podvodník.
Kontroverzní alchymista Edward Kelley fascinoval své okolí
nejen svými alchymistickými triky, ale i černokněžnickým
zjevem. Byl vysoký a hubený, měl hustý plnovous a dlouhé
vlasy, kterými zakrýval chybějící uši. O ty přišel za trest, když
se dopustil podvodu ještě v Anglii, v kanceláři notáře, kde
pracoval jako pomocník.
> V roce 1573 se zapsal na univerzitu v Oxfordu, studia však
nikdy nedokončil. Přesto po celý život neoprávněně užíval
univerzitní tituly.
Nakonec se vyučil
lékárníkem a vydal
se na dráhu mága,
léčitele a alchymisty. Jako doprovod
skutečného učence, matematika,
astronoma, alchymisty, astrologa,
okultisty a vyslance
Johna Deeho se
dostal na císařský
dvůr Rudolfa II. Při
svém prvním pokusu uskutečněným
před císařem proměnil prý Kelley libovolný kov v čisté zlato. Alchymista se v Českém království usadil natrvalo, obratně rozmnožoval svůj majetek,
a dokonce získal rytířský titul. Oblíbenost Edwarda Kelleyho
u císařského
dvora ale postupně upadala. Zřejmě
proto, že císaři
nebyl schopen
př ipravit slibovaný elixír
mládí. Poté co
v souboji zabil
dvorního úředníka, byl zatčen
a uvězněn. Při
pokusu o útěk
z věže Hněvína spadl, roztříštil si nohu
a nesnesitelné
bolesti údajně
ukončil požitím Socha na hradě Hněvíně, kde byl Kelley vězněn
jedu. Kde je ale
jeho hrob, nikdo neví. Dost možná byla jeho smrt ﬁngovaná a díky
elixíru mládí žije dodnes.
> Jana Stránská

Léto ze série Čtyři roční
doby
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KALENDÁRIUM

KABARETIÉR A BOHÉM (130 LET)

3. ČERVENEC 1945 (70 LET)
Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa, odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv. sudetských Němců. Jejich odsun z Československa byl mezinárodně
politicky a právně zakotven v Postupimské dohodě v srpnu 1945.

> Emil Artur Longen byl nejen výraznou osobností pražských
kabaretů, ale také hercem, autorem a dokonce i režisérem.
Říká se, že právě on „udělal“ Vlastu Buriana, protože pro něho
psal hry, scénáře a jako první jej označil za „krále komiků“.
> Longen, vlastním jménem Emil Artur Pittermann, se narodil
29. července 1885 v Pardubicích. Vystudoval gymnázium, ale
Akademii výtvarných umění už nedokončil. Oženil se s herečkou

4. ČERVENEC 1915 (100 LET)
T. G. Masaryk zveřejnil svou koncepci rozbití rakousko-uherské monarchie a vytvoření československé samostatnosti.
V Ženevě přednesl významný projev, ve kterém formuloval
koncepci nezávislého státu a nutnost boje proti habsburské
nadvládě v rámci Rakouska–Uherska.
9. ČERVENEC 1530 (485 LET)
Narodil se Vratislav II. z Pernštejna, zvaný Nádherný, český
šlechtic, diplomat a nejvyšší kancléř Českého království. Ve
své době výrazně ovlivňoval českou i moravskou zemskou
politiku. Jen 49 let po jeho smrti roku 1582 vymřel rod
Pernštejnů po meči.
10. ČERVENEC 1780 (235 LET)
Ve městě Budišov nad Budišovkou se narodil český vědec
František Ignác Kassián Halaška. Působil jako profesor fyziky
na univerzitě v Praze a ve Vídni. Kromě fyziky se zabýval optikou,
elektřinou, termodynamikou, magnetismem a v neposlední
řadě i astronomií.
11. ČERVENEC 1960 (55 LET)
Prezident republiky Antonín Novotný představil poslancům
Národního shromáždění návrh „socialistické“ ústavy. Ústava
Československé socialistické republiky zavedla jak nový název
republiky, tak nový státní znak. Dokument byl Národním shromážděním jednohlasně přijat.

Pitterman–Longen Emil Artur: Kostelec nad Orlicí, 1917

Xenou Markovou–Longenovou, která však v roce 1928 spáchala
sebevraždu. Longen se podílel na vytvoření malířské skupiny Osma,
provedl první dramatizaci Osudů dobrého vojáka Švejka s Karlem
Nollem v hlavní roli a byl dramaturgem Divadla E. F. Buriana.
O Vlastovi Burianovi napsal román Král komiků a psal pro něho hry
jako C. a k. polní maršálek, Anton Špelec, ostrostřelec a mnoho
dalších. Longen zemřel 24. dubna 1936 v Praze.

16. ČERVENEC 1905 (110 LET)
V Napajedlech se narodil český muzikolog Leoš Firkušný. Jeho
bratrem byl světově proslulý klavírní virtuos Rudolf Firkušný.
Jako odborník na Leoše Janáčka se zasloužil o prosazení jeho
hudby v zahraničí. Byl jedním ze zakladatelů mezinárodního
festivalu Pražské jaro.

18. ČERVENEC 1880 (135 LET)
Ve vojenském táboře d’Avor poblíž Bourges se narodila Alžběta
od Nejsvětější Trojice, francouzská karmelitánka a autorka
duchovních spisů. V roce 1901 vstoupila ke karmelitánkám
v Dijonu. V roce 1984 byla slavnostně blahořečena papežem
Janem Pavlem II.

Pitterman–Longen Emil Artur: Mořské pobřeží, 1908

> Herec Jára Kohout na něho vzpomínal: S Longenem jsem se znal
už dávno, ale nejvíc jsme se sblížili během natáčení ﬁlmu Miláček
pluku v roce 1931, který režíroval. Každý den přišel do ateliéru s velkou
skleněnou ﬂaškou plnou mléka a všechny okolo sebe přesvědčoval
poměrně věrohodně, že pije pouze mléko. Jenže když jsem si k tomu
údajnému mléku jednou čuchnul, tak mě to málem porazilo. A tak vyšlo
najevo, že si do něho pravidelně vyleje litr koňaku a to celé průběžně
během dne popíjí. Odpoledne ve čtyři už nebyl schopen režírovat,
prostě se najednou svalil a my byli bez režiséra. A tak se šlo domů.
> Drahomíra Samková
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foto © Galerie hl. m. Prahy

18. ČERVENEC 1880 (135 LET)
Ve městě Potštát u Přerova se narodila česká šlechtična a vojenská lékařka Marie Desfours–Walderode. Po absolvování studií
na lékařské fakultě ve Vídni se stala všeobecnou doktorkou.
Během 1. světové války působila jako vojenská lékařka na
různých bojištích.

foto © Wikimedia Commons

JAN ŽIŽKA – GENIÁLNÍ STRATÉG, NEBO
„KLIKAŘ“? (595 LET)
> Pro nedělní podvečer dne 14. července 1420 v boji o Vítkov
platí spíše to druhé a hned dvojnásob. Nechybělo totiž moc,
aby tento (tehdy ještě ne) slavný vojevůdce přišel o život
a celou bitvu prohrál.
> Bitva o Vítkov měla být původně relativně nevýznamnou součástí
manévrů křižáckých vojsk v Praze a v jejím okolí v Zikmundově boji
proti husitům a vikleﬁstům. Díky svému průběhu a hlavně výsledku
se však stala důležitou událostí s okamžitými i dlouhodobějšími následky. Pod
slovem „bitva“ si
asi ale většinou
představíme něco
víc než jen dvouhodinovou „strkanici“
na jednom kopci.
Ale jak jinak si vyložit událost, kdy
původně pár desítek husitů (asi 30,
včetně žen) bránilo
skoro holýma rukama svoje ležení
v podobě srubů
a příkopů kousek
za hradbami Prahy
Podobizna Jan Žižky od Jana Vilímka
proti výrazné přesile. Žižka se svými
soukmenovci odolával, dokonce se štěstím a s jejich pomocí unikl
smrti, ale porážka se zdála už už neodvratná. Na pomoc ovšem z jižní
strany jako typický deus ex machina přispěchala z Prahy zhruba
padesátka dalších
husitů v čele s knězem držícím svátost oltářní. Svým
zpěvem a bojovým
řevem vyděsili
útočníky a způsobili takovou paniku
v jejich řadách, že
ti se dali na ústup
a zhruba dvě stovky jich padly. Pro
krále Zikmunda,
který vše sledoval
osobně z Letné, to
musela být setsakramentsky hořká
pilulka a věru ošklivá neděle. A to
netušil, co s tímhle Jan Žižka v čele husitského vojska (iluminace
jednookým „ďáb- z Jenského kodexu)
lem“ ještě všechno
zažije. Žižka si vybral na Vítkově svoji porci štěstí, přidal špetku
strategie a jeho věhlas a hvězdný čas stratéga právě nastaly…
> babok

20. ČERVENEC 1945 (70 LET)
V rámci Benešových dekretů byl vydán tzv. Osidlovací dekret,
podle kterého se zejména v pohraničí provádělo zemědělské osídlování konﬁskovaných pozemků. Jednalo se o osídlení zemědělské
půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel československého státu.
21. ČERVENEC 1380 (635 LET)
V Paříži byla uzavřena smlouva o vzájemné ochraně a pomoci
mezi králem Václavem IV. a Karlem V., francouzským králem
z dynastie Valois. V září 1380 však Karel V. na následky nemoci
umírá a na francouzský trůn nastupuje jeho syn Karel VI.
21. ČERVENEC 1940 (75 LET)
Edvard Beneš vydal první z prezidentských dekretů. Celkem
bylo od 21. července 1940 do 21. října 1945 podepsáno
a vyhlášeno 143 dekretů, z toho 17 bylo ústavních. Převážná
většina dekretů se vztahovala k aktuální činnosti zahraničního
odboje a k vedení války.
21. ČERVENEC 1940 (75 LET)
Britská vláda uznala s jistými výhradami prozatímní československou exilovou vládu vedenou Janem Šrámkem. Toho
samého dne jmenoval Edvard Beneš J. Šrámka ministerským
předsedou. O den později jmenoval Beneš také ostatní ministry
exilové vlády a státní tajemníky.
22. ČERVENEC 1290 (755 LET)
Král Václav II. získal od římského krále Rudolfa Habsburského
v léno knížectví vratislavské a slezské uvolněné smrtí vratislavského vévody Jindřicha IV. Probuse. Rudolf současně potvrdil
Václavovi II. a jeho dědicům držení úřadu říšského číšníka
a volební právo při volbě římských králů.
22. ČERVENEC 1900 (115 LET)
Narodil se český historik a spisovatel Zdeněk Kalista. Je znám
především jako historik baroka. Po absolvování studií na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy se zaměřil na československé
dějiny, které na fakultě přednášel. Jeho univerzitní kariéru však
zastavila německá okupace.
25. ČERVENEC 1895 (120 LET)
V Teplicích byl zahájen provoz první pravidelné městské
elektrické tramvaje v Čechách. Elektrická tramvaj tak
nahradila pražskou koňku. Roku 1896 vznikla linka v Praze,
v roce 1897 následovala linka v Liberci a o dva roky později
linky v Olomouci a Plzni.
25. ČERVENEC 1920 (95 LET)
Byl uskutečněn první transatlantický oboustranný rozhlasový
přenos, který vedl z Paříže do Marylandu. Jednalo se o velký
posun v oblasti telekomunikace, na který navázal ve 20. letech
20. století vznik faxu, jedné z nejvýznamnějších inovací své doby.
29. ČERVENEC 2005 (10 LET)
Hubbleův vesmírný dalekohled HST objevil nový objekt Kuiperova pásu, což je oblast nacházející se za Neptunem a zahrnující
i planetu Pluto. Objekt dostal předběžné označení UB313. Vzhledem k velikosti byl označen za 10. planetu sluneční soustavy.
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SEZONA 2015 NA OTÁČIVÉM HLEDIŠTI
V ČESKÉM KRUMLOVĚ ZAČÍNÁ

v loňské sezóně. I v tomto případě ji s orchestrem souboru opery
JD nastudoval Mario De Rose, v titulní roli se vystřídají Jana Šrejma
Kačírková a Maria Kobielska.

> Soubory Jihočeského divadla se již tradičně přesouvají na
českokrumlovskou točnu, aby zde od 11. června do 5. září
2015 uvedly sedm titulů v plánovaných 85 představeních. Na
potenciálních cca 54 tisíc diváků letos čeká sedm titulů, mezi
nimi čtyři premiéry.

> Operu a balet vystřídá na točně opět činoherní soubor s divácky
oblíbenou komedií Carla Goldoniho Sluha dvou pánů. Inscenaci na
Otáčivém hledišti režíroval Jiří Menzel, premiéru měla v roce 2007
a s letošními sedmi představeními se může pyšnit 91 reprízami.
> Zahájení sezóny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově patří již
tradičně souboru činohry, který zde ve čtvrtek 11. června uvede premiéru detektivní komedie na motivy románu skotského spisovatele
Arthura Conana Doyla Pes baskervillský. Tato novinka, divadelní
adaptace autorů Petra Zelenky a Olgy Šubrtové, v hlavní roli s Karlem Rodenem, bude letos před točnou uvedena patnáctkrát. Pak
ji vystřídají Tři mušketýři, romantická komedie na motivy románu
Alexandre Dumase od autorského tandemu Glaser – Šubrtová. Tento
titul letos bude uveden ve dvou blocích – v první polovině července
a následně ve druhé dekádě srpna.

> 16. 7. 2015 uvidí diváci další z premiér připravovaných pro letošní
sezónu, tentokrát v podání souboru opery Jihočeského divadla. Režie
opery Carmen Georgese Bizeta v hudebním nastudování Maria De
Rose se ujala režisérka Jana Kališová (šéfka souboru činohry JD).
Na točně se bude hrát do 26. 7., kdy ji vystřídá premiéra baletní
inscenace Labutí jezero. Na slavnou a nesmrtelnou hudbu P. I.
Čajkovského zatančí soubor baletu Jihočeského divadla choreograﬁi
Attily Egerháziho. Labutí jezero uvádíme opět ve dvou termínových
blocích. Čtyři představení na přelomu července a srpna a dále
22. a 23. 8.. Sérii hudebních titulů na Otáčivém hledišti doplní
opera Rusalka v režii Jiřího Heřmana, která měla svoji premiéru

> Podrobný program najdete v rubrice Divadelní festivaly.
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zdroj: Jihočeské divadlo

> I soubor Malého divadla si pro krumlovské plenérové divadlo
připravil premiéru. Tentokrát nás pobaví dobrodružnou fantasy
komedií Baron Prášil s Romanem Nevěčným v titulní roli a v režii
a adaptaci Zdeňka Jecelína. Titul uvádíme v celkem 19 termínech
a díky různému načasování si na své mohou přijít opravdu všechny
věkové kategorie (školní, odpolední i večerní představení).

rozhovor

zkoušením přišel podívat na Evitu, kde hraju. Ovšem když jsem
zjistil, že spolu během „shakespearovek“ budeme i bydlet, musel
jsem mu první den uvařit. ;)

MEZI PRAHOU A OSTRAVOU

Během zkoušení Jak se vám líbí jste spolu trávili čas nejen na
zkouškách, ale dokonce jste spolu v Ostravě i bydleli. Jak jste
se spolu za tu dobu sžili? A potkáváte se i v Praze, kde oba
trávíte většinu času?
MH: To byl krásný čas. Vařili jsme si spolu, tedy spíše Tomáš, pili,
to oba společnou měrou, a bylo nám dobře.
TS: Jak jsem právě odpověděl, bylo to bezvadné. V Praze se už
tolik nevídáme, a to bydlíme pár ulic od sebe. Ale založili jsme si na
WhatsApp konverzaci, kde si píšeme i s ostatními kolegy.

> V rámci Letních shakespearovských slavností se do Prahy
vrací na tři srpnové večery (10. – 12. 8.) komedie ostravské
produkce Jak se vám líbí v režii Michala Langa, která byla
loni beznadějně vyprodána. Rozhovor s Tomášem Savkou
a Markem Holým, představiteli postav Amiense a Orlanda,
vedla Sylvie Rubenová.
Oba žijete v Praze, ale Ostrava ani jednomu z vás rozhodně není
cizí. Vzpomenete si na svůj první zážitek z Ostravy?
Marek Holý: Rozhodně mi není cizí, je mi blízká, a to moc! I když
to při prvním setkání nevypadalo, že to tak dopadne. První průjezd
Vítkovicemi, které ještě v té době fungovaly, a zdejší hořící pece ve
mně nic blízkého nevyvolaly. Jenže si mě Ostrava přece jen získala
svojí atmosférou, která je na první pohled sice nepříznivá, jenže
na ten druhý, když sám chcete a stojíte jí za to, je čistá, syrová,
férová a lidská.
Tomáš Savka: Já si vzpomínám, jak jsem nemohl najít divadlo, to
už je pro mě dnes tak něco úsměvného, asi jako kdybych nemohl
najít Komenského sady.

Jak se vám líbí (na kytaru hraje Tomáš Savka)

foto © Petr Kiška

Marek Holý

Zatímco Marek je ostravský shakespearovský bard a objevil se
takřka ve všech ostravských inscenacích Letních shakespearovských slavností, pro Tomáše to byla nejen první práce na
Letních shakespearovských slavnostech, ale i první setkání
s ostravskou činohrou. Jak jste jeden druhého vnímali při
společném zkoušení?
MH: Jako bard si rozhodně nepřipadám, od toho jsou v Ostravě
jiní a zkušenější kolegové. Naše první setkání s Tomášem bylo pro
mne krásným překvapením. Poznal jsem člověka, jakých se moc
nepotkává: talentovaný, pilný, inteligentní, krásný, čestný, dobře vaří
a spousta dalších nádherných vlastností. Jestli o mně nenapíše něco
podobného, řeknu, že jste mi to přepsali, že já napsal přesný opak,
a přestanu s ním kamarádit…
TS: Já Marka sledoval s velkým respektem, moc jsem o něm slyšel,
a navíc samé superlativy. Moc jsem si vážil toho, že se ještě před

Krom společného účinkování v Jak se vám líbí a občasného
cestování do Ostravy, kde oba aktuálně hrajete v muzikálových
inscenacích NDM, jste oba laureáty Thálie za mimořádný jevištní
výkon v kategorii operety a muzikálu. Co pro vás znamenalo,
že jste předával cenu právě Tomášovi / jste obdržel cenu
právě z rukou Marka?
MH: Moc jsem si přál, aby Thálii dostal Tomáš. Viděl jsem ho v Evitě,
za kterou ji obdržel, a jsem přesvědčen, že oprávněně. A jelikož ho
mám moc rád, znamenalo to pro mne velkou radost!!!
TS: Marek mi ráno v den Thálií psal: „Tomášu, neboj sa, kdybys to
nebyl Ty, stejně přečtu Tebe.“ Tak mě uklidnil. ;)
Rýsuje se nějaká další společná pracovní příležitost a uvítali
byste možnost se setkat na jevišti při nějakém dalším zkoušení?
MH: Společná ne, až na letošní Letní shakespearovské slavnosti,
ale v budoucnu se, doufám, potkáme.
TS: Zatím o žádné nevím, ale rozhodně bych ji přivítal.
Těšíte se na Letní shakespearovské slavnosti a jak se vám líbí
hrát v inscenaci Jak se vám líbí, kterou budou mít letos možnost
diváci zhlédnout nejen v Ostravě, ale také v Praze a v Brně?
MH: Líbí, líbí a líbí!!! Michal Lang a kluci z Pas de Theatre dali
dohromady skvělou partu lidí. Takové zkoušení jako loni jsem dlouho
nezažil, takže se na všechny své milé letní kolegy mooooooc těším.
A samozřejmě na diváky, bez kterých by to všechno nemělo smysl!
TS: Já se těším moc. Loni při zkoušení to bylo nejhezčí pracovní
léto, co jsem kdy zažil.
> Sylvie Rubenová
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Pražská vlastivěda
Pražská informační služba – Prague City
Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5
150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu
Napište nám na vlastiveda@prague.eu
a měsíční program vycházek Vám budeme
pravidelně zasílat na Vaši e–mailovou
adresu.
www.prazskevychazky.cz

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH
VYCHÁZEK V ČERVENCI 2015
1. 7. / st
KAREL ČAPEK, KŘEHKÝ SYMBOL PRVNÍ
REPUBLIKY. Na vycházce se zastavíme u hrobu
Karla Čapka, spisovatele, dramatika, překladatele a novináře. Vyprávět si budeme o jeho životě
a představíme si i jeho dílo. Začátek akce v 16:00
před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová
2. 7. / čt
VILY POD VYŠEHRADEM. Při úpravách nábřeží
a po proražení tunelu pod Vyšehradskou skálou

se na začátku 20. století začaly v okolí objevovat
rodinné a nájemní domy včetně vil v módním kubistickém slohu. Jednu z těchto vil si prohlédneme
i v interiéru, další domy vynikajících architektů
budeme poznávat zvenčí. POZOR! – omezený
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00
na nároží Libušiny ulice a Rašínova nábřeží.
Cena 100/70 Kč + na místě bude vybírán příspěvek 50 Kč na rekonstrukci vily. Milada Racková
4. 7. / so
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště
i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30,
9:00, 9:30, 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem.
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině
250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb
někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou
umístěny některé originály soch z Karlova mostu.
Připomeneme si také nejznámější legendy. Začátek
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akce v 15:00 u Táborské brány. Cena 100/70 Kč
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu
kasemat 60/30 Kč. JUDr. Hana Barešová
5. 7. / ne
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO. Komentovaná
prohlídka jednoho z největších kostelů v Praze.
Tato původně gotická, později barokně přestavěná stavba dnes patří mezi pět pražských
bazilik minor. Pokud situace dovolí, podíváme
se také do prostoru konventu minoritského řádu.
Začátek akce ve 14:00 před kostelem v ulici Malá
Štupartská. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude
vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. JUDr. Stanislav
Antonín Marchal CSc.
PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM
HRADEM. Na vycházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálﬀyovského,
Kolowratského a Fürstenberského. POZOR!
– omezený počet účastníků na 40 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce v 15:00 před vstupem do zahrady
(z ulice Valdštejnské 12-14, nejbližší spoj je stanice
metra A „Malostranská“). Cena 100/70 Kč (%).
Mgr. Bojana Škaroupková
8. 7. / st
BARRANDOV. Urbanistický koncept zástavby
Barrandova vznikl na konci 20. let z iniciativy
bratrů Havlových. Kolem ﬁlmových ateliérů, řady
pozoruhodných vil i chátrajících barrandovských
teras sejdeme k bývalému plaveckému bazénu.
Začátek akce v 17:00 na zastávce aut. č. 105
„Filmové ateliéry“ (ve směru od Smíchovského
nádraží). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila
Škochová
11. 7. / so
TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU
S NÁVŠTĚVOU ZLATÉ ULIČKY. Akce pro děti.
Více informací naleznete na konci programu!
LIBEŇSKÁ ZASTAVENÍ. Během vycházky si
připomeneme historii Libně, bývalých usedlostí
a zavzpomínáme na B. Hrabala. Zastavíme se
u libeňského zámečku a pokocháme se pohledem na řeku z vyhlídky v Thomayerových sadech. Začátek akce v 16:00 u Libeňské synagogy
(Ludmilina 601/4, Praha 8). Cena 100/70 Kč (%).
Ing. Bohumil Kocourek

12. 7. / ne
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Komentovaná
prohlídka barokního kostela, který býval součástí
kláštera trinitářů, zrušeného za vlády Josefa II.
Dnes je stavba farním kostelem pro slovenskou
řeckokatolickou obec v Praze. Začátek akce ve
13:00 před vchodem do kostela (Spálená 6).
Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová
DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY. Vydejte
se s námi poznávat slavná i méně známá
pražská znamení! Vhodné i pro rodiny s dětmi. Začátek akce v 15:30 u pomníku hvězdářů
na Pohořelci (nejbližší spojení zastávka tram.
č. 22 „Pohořelec“). Cena 100/70 Kč (%). Marcela
Smrčinová
14. 7. / út
VRTBOVSKÁ ZAHRADA. Jedna z nejkrásnějších barokních palácových zahrad s bohatou
sochařskou, malířskou i zahradnickou výzdobou
a především s nádherným výhledem na Prahu!
Začátek akce v 16:00 před vstupem do zahrady
z Karmelitské ulice č. 25. Cena 100/70 Kč (%)
+ na místě bude vybíráno vstupné do zahrady
62/52 Kč. Milada Racková
15. 7. / st
POTRUBNÍ POŠTA. Jedinečný technický unikát,
který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout
na komentované prohlídce v budově hlavní
pošty. POZOR! – omezený počet účastníků na
25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby si sebou vzali
své občanské průkazy (vstup do budovy Hlavní
pošty). Začátek akce v 16:30 u bočního vchodu
do budovy hlavní pošty (ulice Politických vězňů,
Nové Město, Praha 1). Jednotná cena 150 Kč.
Mgr. Zdeněk Dražil
18. 7. / so
KOSTEL A KLÁŠTER SV. GABRIELA. Navštivte
s námi výjimečnou památku Beuronské umělecké
školy, druhou nejucelenější ukázku tohoto stylu
na světě! POZOR! – omezený počet účastníků
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 10:00 před kostelem
sv. Gabriela (Holečkova ul, Praha 5 – Smíchov).
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 50 Kč. Mgr. Monica
Bubna-Litic
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19. 7. / ne
KATOVSKÉ ŘEMESLO. Vydáme se po stopách
„nejbezectnějších z bezectných“, jak často katy
nazývala společnost, která ovšem nutně potřebovala jejich služby. Na trase od Řásnovky na
Staroměstské náměstí si připomeneme bydliště
katů a jiných „nedotknutelných“, včetně míst, kde
vykonávali své strašné řemeslo. Začátek akce
v 16:00 na Haštalském nám. před kostelem sv.
Haštala. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková
21. 7. / út
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA
PRAŽSKÉHO. Akce pro děti. Více informací
naleznete na konci programu!
22. 7. / st
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I.
Projdeme unikátní světovou galerii barokních
soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15
z nich. Dovíme se, kdo byl objednatelem, kdo
sochařem a jakou legendou je socha opředena. Ukážeme si, jak poznat dílo Brokoﬀa a jak
Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy nebo co
provedl František Serafínský, že ho otec vydědil.
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce v 18:00 na Maltézském náměstí
u Brokofova sloupu (Praha 1, Malá Strana). Cena
100/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
25. 7. / so
PRAHA V POHYBU: NORDIC WALKING –
Z KOLOVRAT DO UHŘÍNĚVSI. Profesionální
instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži
před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede
základ správného provozování „nordic walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás,
že je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Poté se s „holemi“, průvodkyní a instruktorem
vydáme do okolí Kolovrat a Uhříněvsi, kde byla vybudována síť vycházkových okruhů. Trasa
dlouhá cca 8 km. Zapůjčení holí na místě po
dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč
pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00
u Infocentra Kolovraty, Mírová 20/54 (autobus
č. 267 jede od metra C „Háje“ do zastávky
„Škola Kolovraty“ nebo vlakem z Hl. nádraží do
zastávky „Praha-Kolovraty“ – ulicí Pod zastávkou

a vlevo ul. Mírová k Infocentru). Cena 100/70 Kč.
Marie Hátleová
PROCHÁZKA
PRAŽSKÝM
HRADEM
S NÁVŠTĚVOU JELENÍHO PŘÍKOPU. Během
procházky areálem Pražského hradu si budeme
povídat o nejvýznamnějších stavbách, které se
v prostoru sídla českých králů a české státnosti nacházejí. Začátek akce v 15:00 u sochy
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová
26. 7. / ne
ZÁMEK TROJA. Zámek Troja, římská vila s nádhernými nástropními malbami, bohatou sochařskou výzdobou, obklopená barokní zahradou
a mnoha fontánami, dnes slouží jako výstavní
prostor Galerie hlavního města Prahy. Začátek
akce ve 14:00 u pokladny zámku (nejbližší spojení zastávka aut. č. 112 „Zoologická zahrada“).
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do zámku 40 Kč.
PhDr. Jarmila Škochová
27. 7. / po
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 židovských rodin. Začátek akce v 15:00 před hlavní bránou
na hřbitov z ulice Izraelské (nejbližší spoj stanice metra A „Želivského“). Cena 100/70 Kč (%).
Mgr. Zuzana Pavlovská
28. 7. / út
PRAHA V POHYBU: NORDIC WALKING –
PROCHÁZKA CENTRÁLNÍM PARKEM PRAHY.
Tentokrát se s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vypravíme do Centrálního parku, nacházejícího se uprostřed pražských Stodůlek. Celý
park leží v rovině a jeho osu tvoří Prokopský
potok. Trasa je dlouhá cca 6 km. Zapůjčení
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící
vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek
akce v 16:00 hod na Slunečním náměstí před
Supermarketem Albert (nejbližší stanice metra
B „Hůrka“). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová
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Váš partner v Praze

Nabízíme:
–
–
–
–
–

kompletní informační servis
průvodcovské služby
vstupenky a Prague Card
Pražské vycházky
informační centra:
Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1
Rytířská 31
Václavské náměstí
– a mnoho dalšího na www.prague.eu

www.praguecitytourism.cz

VEČERNÍ PROHLÍDKY
STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V ČERVENCI 2015
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ
RADNICE. Během komentované prohlídky si
prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst,
kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější
návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také
zblízka ﬁgury apoštolů staroměstského orloje.
Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná
cena 160 Kč. (průvodce PIS – PCT)
18. 7. / so
Prohlídka v českém jazyce / 20:00 / 160 Kč
11. 7. / so, 25. 7. / so
Prohlídka v anglickém jazyce / 20:00 / 160 Kč
10. 7. / pá
Prohlídka ve francouzském jazyce / 20:00
/ 160 Kč
24. 7. / pá
Prohlídka ve španělském jazyce / 20:00 /
160 Kč

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO
DĚTI V ČERVENCI 2015
11. 7. / so
TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU
S NÁVŠTĚVOU ZLATÉ ULIČKY. Pojďte s námi
využít letní čas k návštěvě nejen Královské zahrady! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná střecha
letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu
mistra Jaroše. Našemu zraku neujdou ani jižní
zahrady Pražského hradu a nakonec zavítáme
do malebné Zlaté uličky. Vhodné pro děti od
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR!
– omezený počet účastníků na 2 × 30 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce v 16:00 u letohrádku královny Anny
v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram.
č. 22 „Královský letohrádek“). Cena 100/70 Kč
(%). (průvodci PIS – PCT)

21. 7. / út
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA
PRAŽSKÉHO. Máte-li dost kuráže, přijďte se
seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte
se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele
sv. Jakuba, kdo je záhadný Železný muž a jak
to bylo s nešťastnou jeptiškou od Anežského
kláštera! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený
počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme
využít předprodeje vycházek. Začátek akce
v 18:00 před domem U Kamenného zvonu
(Staroměstské náměstí 13). Cena 100/70 Kč (%).
(průvodce PIS – PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50
účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak 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 PIS –
PCT a průvodcům PIS – PCT. Zaplacené vstupné
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě
zrušení akce pořadatelem (Pražská informační
služba – Prague City Tourism) je třeba uplatnit
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla
vstupenka zakoupena. 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 PIS – PCT
a v recepci PIS – PCT (Arbesovo nám. 4, pouze
Po–Čt).
ON–LINE PŘEDPRODEJ VYCHÁZEK
na http://eshop.prague.eu
PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %.
PLATÍ NA AKCE OZNAČENÉ SYMBOLEM (%),
(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje
vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
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Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den
v TIC v 18:00 předchozího dne a v případě víkendových akcí v pátek v 18:00, v e-shopu končí den
před konáním akce. Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce, pokud
není uvedeno v programu jinak.
VYPRODANÉ AKCE jsou avizovány
na www.prazskevychazky.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 – Ruzyně)
denně 9:00–19:00
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00

VŽDY 25. DNE V MĚSÍCI zahajujeme
předprodej vstupenek na následující měsíc.
DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE
NA WWW.PRAZSKEVYCHAZKY.CZ

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

DOTAZY rádi zodpovíme na e–mailové
adrese: vlastiveda@prague.eu
NAJDETE NÁS NA:
Arbesově náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00
V TĚCHTO DNECH:
úterý a středa 13:00–17:00,
čtvrtek 9:00–13:00, tel.: 221 714 161, 221 714 714

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA MÁ NOVÝ ESHOP
A VÝHODNĚJŠÍ VSTUPNÉ!
Sledujte nás na Facebooku:
facebook.com/praguecitytourism
htttp://eshop.prague.eu

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH
INFORMAČNÍCH CENTER PIS – PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
(Praha 1 – Malá Strana)
denně 10:00–18:00
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
RYTÍŘSKÁ – na přelomu července a srpna
bude přestěhováno
(Rytířská 31, Praha 1 – Staré Město)
po–pá 10:00–18:00
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)
denně 10:00–18:00

NOVINKY

JMÉNEM PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY
– PRAGUE CITY TOURISM VÁS ZVEME
NA HUSOVSKÉ AKCE NA STAROMĚSTSKÉ
RADNICI
4. 7. / so
DĚTSKÁ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ
RADNICE S PROGRAMEM.
Dětské návštěvníky čeká osobní setkání s Janem
Husem. Vrátí se o 600 let zpět a budou moci
sledovat poslední chvíle životní poutě tohoto
reformátora. V malé dílničce si vyrobí kacířskou
čepici, v podzemních prostorách je uvítá sám
Jan Želivský, Husův následovník. Začátek prohlídky v 10:00 a 15:00 před vchodem do radnice. Vstup zdarma, rezervace míst na adrese
staromestskaradnice@prague.eu
4. 7. / so
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ
RADNICE S PROGRAMEM.
Mistr Jan Hus stál před kostnickým koncilem,
když prohrál nejen svůj ideologický, ale i životní zápas. Svědky tohoto důležitého momentu
v Husově životě se stanou i účastníci večerní
prohlídky radnice. V podzemí radnice čeká návštěvníky dramatické setkání s „krvavým knězem“
Janem Želivským, který posluchače vtáhne do
vlastních vzpomínek na dobu po mistrově smrti. Začátek prohlídky ve 20:00 před vchodem
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do radnice. Vstup zdarma, rezervace míst na adrese
staromestskaradnice@prague.eu
6. 7. / po
HUS PŘED KONCILEM KOSTNICKÝM.
V den 600. výročí upálení Jana Husa zveme širokou
veřejnost do Brožíkova sálu Staroměstské radnice. Pro
návštěvníky je zde připraven rozšířený výklad o mistrovském díle Václava Brožíka, zachycujícím českého
kazatele a reformátora před církevním koncilem. Kromě
dějepisných faktů a zajímavostí mohou návštěvníci rovněž
poznat na vlastní oči optickou iluzi Brožíkova historického
plátna. Bezplatné prohlídky Brožíkova sálu probíhají od
10:00 do 17:00 v půlhodinových intervalech, vstup z druhého patra Staroměstské radnice.
PRAGA CAPUT REGNI
PIS - PCT připravila pro všechny, kteří chtějí využít letního
volna k poznání Prahy, týdenní letní kurz. Všem, kteří
chtějí s poznáváním města začít, nabízí v rámci kurzu
Praga caput regni možnost seznámit se s historií města
a zejména s jeho uměleckým vývojem. Posluchači navštíví přední pražské památky, jako např. Pražský hrad,
chrám sv. Mikuláše na Malé Straně anebo Staroměstskou
radnici.
Kurz proběhne od 13. do 18. července 2015.
Cena kurzu: 2 990,- Kč (v ceně jsou zahrnuty vstupy do
všech objektů i studijní materiály)
Přihlásit se na kurz je možné: emailem: univerzita@
prague.eu
telefonicky: + 420 221 714 159
osobně: Pražská informační služba - Prague City
Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5 - Smíchov
(Sektor odborných činností, přízemí budovy; hodiny pro
veřejnost, út a st: 13:00 - 17:00, čt: 9:00 - 13:00)

Projděte si s průvodcem slavnou Wilsonovu třídu ve
Slaném a získejte unikátní turistickou vizitku! Dozvíte se
o velmi zajímavé historii řady měšťanských domů ve městě. Procházka je spojená s cestou vlakem Cyklohráček,
který jezdí z Prahy do Slaného malebným údolím Okoře.
Turistická vycházka je připravena na soboty 25. 7., 22.
8. a 26. 9. ihned po příjezdu ranního Cyklohráčku do
Slaného (odjezd z Prahy Masarykova nádraží v 9:18).
Průvodce na vás bude čekat na nádraží ve Slaném,
vstup na procházku je 20 Kč. Ve vlaku si nechte potvrdit
jízdenku speciálním razítkem Cyklohráček, jen cestující
z tohoto vlaku mají možnost získat ve Slaném speciální
turistickou vizitku!
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Sedět na kolejích
a koukat na ﬁlm
Pro nadcházející letní sezonu se zdá, že se
s venkovními kiny v Praze roztrhl pytel. Promítat
pod širým nebem se bude v Containallu na
Kampě i v jeho sesterském podniku na Letné
jménem Stalin, ﬁlmy poběží ve Stromovce v klubu
Tiskárna na vzduchu, plátno vytáhnou i v komunitním projektu Přístav 18600 na Rohanském
ostrově a ještě určitě na dalších místech. Co se
však týče atmosféry, bezkonkurenčně nejkrásnější
letňák v Praze ale vymysleli na Nákladovém
nádraží na Žižkově.
Po obrovském úspěchu loňské projekce ﬁlmu
Gottland, která měla místo v kamenných kinech
premiéru na Nákladovém nádraží a promítala se
pouze tam, se tvůrčí tým lidí kolem „náklaďáku“
rozhodl umístit letňák do industriálních prostor
nastálo. Promítá se vedle funkcionalistické budovy
nádraží přímo v kolejišti. Diváci sedí na sedačkách, které jsou rozmístěné na plošinách zaparkovaných vagónů. V přilehlé funkcionalistické
hale je možné si na baru koupit kávu nebo pivo.
Promítat se tady bude třikrát týdně v pondělí,
středu a pátek vždy po setmění. Dramaturgii má
na starost Národní ﬁlmový archiv.
„Všechny promítané ﬁlmy spojuje tematika města
a života v něm. Chceme, aby si lidé ty ﬁlmy
opravdu užili a zároveň měli nějakou přidanou
hodnotu v aktuálním dění, byť jde o tituly staršího
data. Například Návrat do budoucnosti hrajeme
přesně 30 let od premiéry, kultovní snímek Don‘t
Look Now byl akorát ohlášený jako adept na
remake. Také zahrajeme Terminátora 1, výročí
měl sice loni, ale opravdu dobře zapadá do
tematiky města. Také zahrajeme slovenské Slnko
v sieti, skoro celé se odehrává na bratislavských
střechách, je to jeden z nejlepších slovenských
ﬁlmů vůbec a zároveň ho tolik Čechů nevidělo,“
říká Kristýna Haklová z NFA.
Promítání zahájí v pondělí 15. června němá
groteska Milenky starého kriminálníka s Vlastou
Burianem a Anny Ondrák. K ﬁlmu bude hrát
originální hudbu trio Neuvěřitelno. Z českých ﬁlmů
se promítnou třeba detektivka Na kolejích čeká
vrah, komedie Svatba jako řemen, Světáci, Slečna
od vody, také Sedmikrásky od Věry Chytilové.
Více se dozvíte na www.ﬁlmvpraze.cz
Autor: Saša Blau
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Památník Terezín
Letní otevírací doba: 1. 4. – 24. 10.
Malá pevnost (denně 8–18 hod.)
 Malá pevnost 1940–1945
 Expozice výtvarného umění Památníku
Terezín
 Terezín 1780–1939
 Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945
 Internační tábor pro Němce. Malá pevnost
1945–1948
Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna
(denně 9–18 hod.)
Muzeum ghetta
 Terezín v tzv. konečném řešení židovské
otázky 1941–1945
Bývalá Magdeburská kasárna
 Replika vězeňské ubikace z doby ghetta
 Hudba v terezínském ghettu
 Výtvarné umění v terezínském ghettu
 Literární tvorba v terezínském ghettu
 Divadlo v terezínském ghettu
Bývalé krematorium na Židovském hřbitově
(10–18 hod., v sobotu zavřeno)
 Stálá expozice „Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu“
Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední
márnice (denně 9–18 hod.)
 Expozice „Pohřební obřady v ghettu
a ústřední márnice“
Modlitebna z doby terezínského ghetta
a replika mansardy (denně 9–18 hod.)
 Nouzový obytný prostor nad modlitebnou
zrekonstruovaný do podoby přibližně té,
jakou měl v době ghetta.

Stálá expozice ČR v Osvětimi
 Posláním české expozice v Osvětimi, již
zde pro ČR realizoval Památník Terezín, je
ukázat mechanismus deportací z bývalého
Protektorátu Čechy a Morava do Osvětimi
na pozadí tehdejší situace v zemi, především
pak v kontextu okupační politiky nacistického Německa.
Stálá expozice ČR v Ravensbrücku
 V bývalém trestním bloku (Zellenbau) koncentračního tábora Ravensbrück můžeme
zhlédnout expozice řady evropských států.
Český stát pověřil Památník Terezín vytvořením expozice, kterou tvoří dvě spojené
bývalé trestní cely.
Nabídka zápůjčky putovních výstav
 17. listopad 1939
(22 panelů, rozměr 100 x 210 cm)
 Alfred Kantor, Holocaust v deníku umělce (20 panelů, rozměr 106 x 200 cm)
 Rodinný tábor (31 panelů, 75 x 200 cm)
 Vedem (42 panelů, rozměr 90 x 215 cm)
 Vzpomínky/Memories
(32 panelů, rozměr 75 x 200 cm)

Vstupné
Malá pevnost + Muzeum ghetta +
Magdeburská kasárna
dospělý 215 Kč; student, dítě (6–18 let),
důchodce 165 Kč; rodinné vstupné (2 dospělí
+ 3 děti) 425 Kč
Malá pevnost nebo Muzeum ghetta
a Magdeburská kasárna
dospělý 175 Kč; student, dítě (6–18 let),
důchodce 145 Kč
Průvodcovský výklad – zahrnuto v ceně
vstupného
– skupiny 10 osob a více, rezervace nutná
– čeština, angličtina, němčina, francouzština,
ruština, italština
Vstup zdarma
držitel průkazu ZTP a ZTP-P, dítě do 5 let, učitel
a řidič autobusů doprovázející skupinu studentů
či žáků v poměru 1 učitel na 10 žáků, bývalí vězni
KT a jiných perzekučních zařízení z 2. sv. války,
člen AMG, ICOM a novinář, po předložení průkazu
Sleva na vstupném
– skupiny 40 a více osob
(sleva 10 Kč za 1 osobu)
– Rodinný pas (399 Kč)

Akce
6. 9. TRYZNA KEVER AVOT
v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově
22. 12. PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI NAROZENÍ
MILADY HORÁKOVÉ
v 10. hod. v pamětní síni v bývalém
Krankenrevieru, Malá pevnost Terezín
Aktuální výstavy
7. 5. – 31. 7. OSVOBOZENÍ MÍST UTRPENÍ
A STATEČNOSTI
předsálí kina Malé pevnosti Terezín
14. 5. – 30. 10. JIŘÍ SOZANSKÝ & IVAN
BUKOVSKÝ – TEREZÍN ZÁVĚREM
výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín
9. 7. – 31. 10. SVATOPLUK KLIMEŠ – O PAMĚTI
předsálí kina Muzea ghetta Terezín

Památník Terezín
Principova alej 304
Terezín
www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial

městské části zvou
INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3
Praha 3, Milešovská 1, www.praha3.cz
> Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné
vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o ﬁlmové projekce a
vlastivědné vycházky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního
centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od devíti
hodin. Děkujeme za pochopení.

2. čt.
16. čt.
30. čt.
6. 8.
13. 8.
27. 8.
11. čt.

FILMOVÉ PROJEKCE:
Před půlnocí* – 18 h
Láska všemi deseti* – 18 h
Andělský podíl* – 18 h
Varšavské povstání – 18 h
Půlnoc v Paříži* – 18 h
Divoké historky* – 18 h
PROGRAM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3:
Husité na Vítkově. Husitská posádka odolala nátlakům
vojsk Zikmunda Lucemburského a ubránila se tak proti
mohutné přesile. Vychutnejte si velkolepou bitvu a spoustu dalších doprovodných programů – 10–20 h
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ŽELEZNÁ RUDA – pojďte s námi
v Rudě odolávat nudě
Největší turistické středisko na Šumavě vás zve na aktivní, sportovní, rodinnou i relaxační dovolenou, spojenou
s nezapomenutelnými zážitky tajemné, romantické i divoké přírody Železnorudska.

Hodně lákavým zpestřením je též fotbalový zápas ŽR proti
„Kozlovna Ládi Vízka“.
10.–11. 7. Pivní slavnosti pivovaru Belveder
18. 7. Hojsovecký jarmark
14.–16. 8. iXS European Downhill Cup 2015 – závod Evropského
poháru
4.–6. 9. Okolo Železné Rudy
5. 9. Pivobraní a vinobraní
11.–12. 9. Rock Point – horská výzva
ITC města Železná Ruda
Klostermannovo nám. 295
340 04 Železná Ruda
tel.: + 420 376 397 033
www.sumava.net/itcruda

Jedná se o oblast s ledovcovými jezery, 3 lanovkami s letním
provozem na vrcholy Špičáku, Pancíře, Velkého Javoru a cyklotrasami bez automobilového provozu (o letních prázdninách
jezdí cyklobus). Adrenalin si zvýšíte v Bike Parku i v lanovém
centru, na slalomových kárách, motokárách, koloběžkách či
na laserové střelnici. Součástí jsou též dětská hřiště a možnosti
při nepříznivém počasí. Večerní romantiku Vám poskytne letní
kino na Pancíři.
Celou sezonu provází zajímavé akce:
4. 7. Rysí slavnosti – parní vlak, jarmark, mažoretky, Pilouni,
Extra Band revival…
31. 7. – 2. 8. Tradiční ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI
Tři dny plné hudby, zábavy, pouťových atrakcí, ohňová show,
stánkový prodej… Z hudební ochutnávky jmenujme třeba:
Stavovanka, Pelíškové, UFO, Karel Gott revival Morava, Big
Band Klatovy, LIONSS, Obšuka, ŽSS o.s., Mikeška, DJ Lumi…
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předprodeje
vstupenek
TICKETSTREAM – VAŠE BRÁNA DO SVĚTA
VSTUPENEK
Ticketstream – centrála, Praha 2, Koubkova 8 (vchod z Lublaňské
ulice), tel. 224 263 049, e–mail: info@ticketstream.cz,
www.ticketstream.cz

Více než 370 prodejních míst po celé ČR, včetně všech cestovních
kanceláří Čedok a Firo–tour.
Kompletní seznam akcí a prodejních míst na www.ticketstream.cz.
PRODEJNÍ MÍSTA V PRAZE:

Praha 1:
Praha 2:
Praha 3:
Praha 4:

Praha 5:

Praha 7:
Praha 8:
Praha 9:

CK Čedok, Na Příkopě 18; Rytířská 16; vestibul stanice
metra A – Můstek
Firo–tour, Národní 37/38
Ticketstream – centrála, Koubkova 8, vchod z Lublaňské
Firo–tour (OC Atrium Flora), Vinohradská 2828/151
CK Čedok (Centrum Arkády Pankrác), Na Pankráci 86;
(OC Chodov), Roztylská 2321/19
Firo–tour (OC Chodov), Roztylská 2321/19; (OC Novodvorská Plaza); Novodvorská 1800/136
CK Čedok (Galerie Nové Butovice), Radlická 117; (OC Nový Smíchov), Radlická 1
Firo–tour (Galerie Nové Butovice), Radlická 117; (OC Metropole Zličín), Řevnická 1
Firo–tour, Milady Horákové 526/77
CK Čedok, vestibul stanice metra C – Ládví
CK Čedok (Tesco Letňany), Veselská 663
Firo–tour (Tesco Letňany), Veselská 663

TICKETPORTAL – VSTUPENKY NA DOSAH
Tanec – Hudba – Divadlo – Festivaly –
Muzikály – Párty – Kluby – Sport – Prostě vše
Centrála: Praha 1, Politických vězňů 15, prodej po–pá 8–19 h, tel.
224 091 435, 224 091 438, 224 091 439, 222 242 997, e–mail:
rezervace@ticketportal.cz
Rezervace a prodej on–line: www.ticketportal.cz

Divadla:

Národní divadlo, Národní divadlo Brno, Národní divadlo
moravskoslezské, Divadlo Hybernia, Hudební divadlo
Karlín, Divadlo ABC, Divadlo Rokoko, Divadlo v Dlouhé,

Kašpar Divadlo v Celetné, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Komedie, Branické divadlo, Divadlo Minor, Dejvické
divadlo, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Radka Brzobohatého, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Bez zábradlí, Divadlo
Na zábradlí, Divadlo Metro, Divadlo U Hasičů, Divadlo
v Řeznické, Divadlo Palace, Divadlo Kalich, Divadlo Archa, Divadlo Semafor, Divadlo Ponec, Studio Hrdinů, Divadlo Studio DVA, Divadlo v Rytířské, Gong, Klub Lávka,
VČD Pardubice, Divadlo Husa na provázku Brno, Divadlo
Bolka Polívky a jiná divadla
Laterna magika, černá divadla
Letní scéna na Harfě 2015, METROpolitní léto hereckých osobností
2015, Letní shakespearovské slavnosti 2015
Muzikály: Adam a Eva, Aida, Angelika, Antoinetta – královna Francie, Atlantida, Balada pro banditu, Carmen, Děti Ráje, Divotvorný hrnec, Donaha!, Dracula, Fantom opery, Hamlet,
Horečka sobotní noci, Já, Francois Villon, Jeptišky, Jesus
Christ Superstar, Johanka z Arku, Kleopatra, Limonádový
Joe, Mamma Mia!, Mary Poppins, Mata Hari, Mauglí, Mýdlový princ, Noc na Karlštejně, Osmý světadíl, Pomáda,
Přízrak Londýna, Romeo a Julie, Sněhová královna, Šumař na střeše, The Addams Family, Tři mušketýři a další
Koncerty vážné a populární hudby
Haly:
O2 Arena, Synot Tip Aréna, Generali Arena, Tipsport Arena (HC Sparta Praha), Incheba Arena (Malá sportovní
hala), KV Arena, Karlovy Vary, Hala Rondo, Brno, Werk
Arena Třinec
Kluby:
Divadlo Archa, Duplex Club, Fléda, Klub Podnik, Lucerna
Music Bar, Mecca Club, MeetFactory, Nová Chmelnice,
Palác Akropolis, Reduta Jazz Club, Retro Music Bar, Rock
Café, Roxy, SaSaZu Prague, Sono Centrum, Storm Club
Prague a další
Festivaly: Festival španělské kultury Ibérica 2015, Mighty Sounds
2015, Slezskoostravský Rock-Fest Open Air, Festival Holčovice, Masters of Rock 2015, Boskovice 2015 – festival
pro židovskou čvrť, SDK.Europe 2015 – Party Weekend,
Náměšťský gong 2015, Kupkofest 2015, Čwachták Fest
2015, Kovadlina CzechFest 2015, Benátská! 2015, Jatka
Fest 2015, Let It Roll Open Air 2015, Ostrava v plamenech 2015, Natruc Festival 2015, Colores Flamencos
2015, Sázavafest 2015, Brutal Assault 2015, Slavnosti
piva Kamínka 2015, Břeclavský Wůdstock, Djembe Marathon, Slovácký rok v Kyjově, Jazz Na Roštejně 2015,
Reggae Area 2015, Hudební festival Brozánky, Pacovský
poledník 2015, Okoř open air festival 2015, Mariánské
léto Brno 2015, Vinohraní ve Viniu 2015, Eurotrialog Mikulov 2015, Rock for Churchill 2015, Henry Lee Fest,
Gravity Festival – Arkády Pankrác a další
Sport:
Skydive Arena – Indoor Skydiving – Funﬂight, D + D
Real Czech Masters, Pohár Mistrů 2015 – ﬂorbal, 67. Zlatá přilba města Pardubic, EVLS Prague Pro & Olympia
Amateur Europe 2015, 125. Velká pardubická s Českou
pojišťovnou, FMX Gladiator Games, Gibu Fight Night 2
a další
A dalších téměř dva tisíce akcí na www.ticketportal.cz!
VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA V PRAZE:

Praha 1:

AGL Travel, Jungmannova 6, po–pá 9–18 h
Czech Tourist Agency, Celetná 3, po–so 10–19 h, ne 10–
18 h
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Čedok a. s., Na Příkopě 18, po–pá 9–19 h, so–ne 9.30–
14.30 h
Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, po–so 9–19 h,
ne 10–15 h
Divadlo Metro, Národní 25, po–ne 10–20 h
Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 5, po–pá 14–20 h
Infocentrum Celetná, Celetná 3, po–čt, ne 10–19 h, pá–
so 10–20 h
INVIA.cz, U půjčovny 2, po–pá 9–10 h
IRSnet CZ s. r. o. – Ticketportal, Politických vězňů 15,
po–pá 9–18 h
Kulturní portál.cz, Vodičkova 791/41, po–pá 10–19 h
Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, po–pá 10–13 a 14–18 h
Pražská informační služba, Rytířská 31, po–so 9–18.30 h
Pražská informační služba, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, denně 9–19 h
Traﬁka Revoluční, Revoluční 13, po–pá 6–18 h, so 7–12 h
Via Musica, Malostranské nám. 13, denně 10.30–18 h
Praha 2: Rekomando, Trojanova 9, po–so 10–18 h
Praha 3: ITC Travel & Conference, Koněvova 41 (1. patro), po–pá
10–17 h
Praha 4: KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151, po, st 12–19 h,
út, čt 9–19 h, pá 12–18 h
Zelený pták – počítačový klub, U Zeleného ptáka 1158,
po–ne 10–21 h
Praha 5: Divadelní agentura Rofrano, Nádražní 76/39, po, čt
14–18 h, út 9–15 h
Praha 6: Opchod Klokočí, Dejvická 27, po–pá 13–19 h
Pražská informační služba, Letiště Václava Havla Praha,
denně 8–20.30 h
Traﬁka, Bělohorská 99, po–pá 7–12 a 12.30–18 h, so 7–12 h
Praha 7: Tipsport Arena – zákaznické centrum HC Sparta,
Za Elektrárnou 419, po–pá 13–17.30 h
Praha 8: Eva Tour, Sokolovská 184, po–čt 8.30–17 h, pá 8.30–
15.30 h
Papírnictví Daubner, Zenklova 119/42, po–pá 8–18 h
Tourist Centre Praha Florenc, Křižíkova 6, po–ne 8.30–
20.30 h
Weco – Travel, Thámova 13, po–pá 9–18 h
Praha 9: CK Benadus Travel, Bryksova 773/45, po–pá 9–18 h,
so 9–13 h
Cornis – cestovní agentura, Solná jeskyně, Bludovická
400, denně 9–20 h
Hotel Carol, Kurta Konráda 12, po–ne 11–22 h
Vodoměry Praha, Národních hrdinů 3, po–čt 8–16 h,
pá 8–14 h
Praha 10: Benadus Travel, Krátká 30, po–pá 9–18.30 h
CA Multizájezdy, Přátelství 176/73, po, út, čt, pá 10–12
a 14–17 h, st 10–14 a 16–18 h
Ceskatrafika.com, Černokostelecká 899/4, po–pá
6–18 h, so 7–11.30 h
Kompletní přehled prodejních míst včetně poboček sázkových kanceláří FORTUNA a TIPSPORT a cestovní kanceláře ČEDOK:
www.ticketportal.cz.
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TICKET ART
Váš partner ve světě kultury a zábavy
Předprodej vstupenek na kulturní akce nejen v Praze – v prodeji
máme všechny pražské muzikály, ta nejlepší činoherní divadla,
koncerty, kluby, černé divadlo, balet, show pro celou rodinu a mnoho
dalšího.

DOPORUČUJEME:

Mamma Mia! Jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů založený
na písních skupiny ABBA se konečně představí v české
premiéře. Těšit se můžete na největší hity jako Money
Money Money, The Winner Takes It All, I Have a Dream,
Dancing Queen nebo Mamma Mia v českém překladu
a s texty Adama Nováka – od září 2014 Kongresové
centrum Praha.
DANIEL LANDA – VELEKONCERT 2015. Jeden z nejúspěšnějších tuzemských umělců, uspořádá naprosto unikátní a jedinečný VELEKONCERT, na který by rád přilákal až 100.000
svých fanoušků. Jedná se totiž o další z řady „kejklí“,
které se zpěvák zavázal před časem splnit. Koncert nabídne to nejlepší z kompletní tvorby Daniela Landy a sám
zpěvák slibuje svým fanouškům řadu překvapení. Už prozradil, že na místě bude přítomný symfonický orchestr,
a tak se dá očekávat skutečně fantastický zážitek, jaký
na tuzemské hudební scéně zatím nemá obdoby – 12. 9.
Letiště Praha Letňany.
ALEXANDROVCI – EUROPEAN TOUR 2015. Česká republika opět
přivítá světoznámý ruský armádní soubor ALEXANDROVCI. Celkem 12 koncertů v 9 městech ČR se uskuteční na
podzim 2015. Opět tak desítky tisíc diváků uvidí ojedinělé
vystoupení tohoto obřího tělesa – 10. 10. Brno, 11. 10.
Ostrava, 12. 10. Olomouc, 13. 10. Zlín, 15. 10. Pardubice,
16. 10. České Budějovice, 17. 10. Praha, 18. 10. Hradec
Králové, 19. 10. Liberec.
DON GIOVANNI – OPERA MOZART. Excelentní dobové zpracování
světové premiéry z roku 1787 v autentickém divadle.
Letní kulturní život v Praze, s nímž je pevně svázána
tvorba i život hudebního génia W. A. Mozarta, vyvrcholí již
19. ročníkem tradiční stagiony Opery Mozart. Nenechte si
ujít excelentní představení s působivou scénograﬁí, historickými kostýmy a špičkovým mezinárodním obsazením,
neboť pouze Praha Vám může nabídnout tuto „operu
všech oper“ v autentickém divadle, kde ji sám velký
Maestro osobně dirigoval v roce 1787 – 15. 7. – 23. 8.
Stavovské divadlo

TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA:

Praha 1:

Praha 2:
Praha 3:
Praha 4:
Čedok,

Čedok, Na Příkopě 18, tel. 224 197 640
Čedok, Václavské nám. 53, tel. 224 224 926
Čedok, vestibul metra A/C – Můstek, tel. 224 224 461
TA Centrála, Politických vězňů 9, tel. 222 897 551, 222
897 552 – nové prodejní místo v centru Prahy – nyní ke
každému nákupu dárky zdarma, více na www.ticket–art.cz
ReadyGo, Ječná 5, tel. 251 560 015
Bobs Tour, Koněvova 183, tel. 284 861 974
Čedok, Arkády Pankrác, tel. 241 411 363
Centrum Chodov, tel. 272 075 000

Praha 5:

Čedok, Galerie Nové Butovice, tel. 234 141 021
Čedok, Metropole Tesco Zličín, tel. 226 082 237
Čedok, Plzeňská 8, tel. 257 941 551
Praha 8: CA Eva Tour, Sokolovská 180, tel. 284 826 625
Čedok, vestibul metra B – Ládví, tel. 286 580 193
Praha 9: Čedok, Centrum ČM, tel. 281 911 330
Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel. 284 053 108
Praha 10: CAL, Práčská 4/40, tel. 251 561 402
Celkem 48 prodejních míst v Praze, 501 po celé ČR (seznam na
www.ticket–art.cz) včetně celé sítě cestovní kanceláře
ČEDOK a vybraných provozoven
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PAT R IK H A

RTL

SOUTĊŽ O 2 X 2 VSTUPENKY NA VYSAVAü

JEDINEÿNÁ KOMEDIÁLNÍ
ONE MAN SHOW
BOBA KLEPLA

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD 24. ÿERVNA – 31. SRPNA 2015
SOUTĊŽNÍ OTÁZKA
One man show Vysavaý napsal na míru pro Boba Klepla režisér Patrik Hartl,
které z níže uvedených komedií v divadle Studio DVA není autorem?
a) Hvċzda
b) Klára a Bára
c) Otevěené manželství
Studio DVA divadlo, Palác Fénix, Václavské námċstí 802/56, Praha 1
Dva vylosovaní výherci obdrží dvċ vstupenky na pěedstavení konané 1. záěí 2015 od 19 hod. v divadle Studio DVA.
Správné odpovċdi zasílejte nejpozdċji do 15. ýervence 2015 na
www.prazskyprehled.cz (SOUTĊŽE) nebo poštou na adresu redakce:
Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Nezapomeĕte uvést svoji adresu!

divadla
DIVADELNÍ PREMIÉRY

Patrik Hartl: VYSAVAČ
Studio Dva divadlo, Letní scéna Vyšehrad, 13. 7.
> Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si vysát
každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou
komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků,
trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, autor hitu Hvězda
s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější české one man show
Caveman, představuje výjimečný komediální talent Bohumila Klepla
v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí.
> Hraje Bohumil Klepl
> Režie Patrik Hartl

DIVADELNÍ FESTIVALY

METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH
OSOBNOSTÍ 2015
24. 6. – 31. 8. 2015
> Divadelní přehlídku uvádí divadlo Studio DVA na Letní scéně Vyšehrad a
v divadle Studio DVA
> Informace a on–line rezervace vstupenek na www.studiodva.cz. Předprodej a rezervace v pokladně divadla Studio DVA, na místě konání v pokladně
Letní scény Vyšehrad a v běžných předprodejích.
> Pokladna divadla Studio DVA, pasáž Paláce Fénix, Václavské nám. 56,
Praha 1, tel: 222 222 598, 273 139 147, e–mail: pokladna@studiodva.cz,
otevřeno po–ne 11–19 h.
> Letní scéna Vyšehrad, tel: 736 297 869, pokladna otevřena vždy v den
konání představení od 17.30 do 20 h.

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD:
ČERVENEC:

1. – 3.

foto © Jiří Sláma

Francesca Cavalliho: CALISTO
Státní opera, Letní slavnosti staré hudby, 6. 8.
> Někdy může být přílišná krása neštěstím. Své o tom ví spanilá
nymfa Kallistó, po které zatoužil sám Jupiter a nedal jí proto spočinout. Italský skladatel Francesco Cavalli s libretistou Faustinim
pak nymﬁno sladké trápení přetvořili v operu, přičemž příběh
rozšířili o nové zápletky a komické scény na způsob commedie
dell’arte. To nedalo
spát Janě Semerádové
a souboru Collegium
Marianum. I oslovili
spřízněné nezávislé
loutkové divadlo Buchty a loutky, aby komice
i bolesti nymfy Kallistó
společně vdechli nový
život. Originální nastudování je zcela v duchu
dobové barokní praxe
– vždyť k italskému
divadlu neodmyslitelně patřily nejen řezbované marionety, ale též
úpravy a aranže oper dle potřeb a přání impresária, zpěváků či
publika. Příběh se rozehrává nejen na jevišti, ale i na loutkové
scéně, přičemž vypravěč (Šašek) je prostředníkem mezi mytologií
a současným divákem. Inspirace barokní gestikou a dobovými
scénickými efekty se odrazí v jevištním ztvárnění jednotlivých
postav, jejichž představiteli jsou špičkoví vokální sólisté. V hlavní
roli se představí Hana Blažíková, jejího svůdce rád zahraje a zazpívá Tomáš Král. Odolá nymfa božskému žáru, zahalenému do
lechtivého humoru?
> Hrají Hana Blažíková, Barbora Kabátková, Jan Mikušek, Tomáš
Lajtkep, Tomáš Král, soubor Collegium Marianum a Buchty a loutky
> Režie Vít Brukner

7. – 10.

11. so.

13. po.

Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Magnusson –
černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou
v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou
v krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva
a pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happycentrum... Úč.
B. Klepl, F. Blažek/R. Štabrňák, K. Hádek/V. Jílek a M.
Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků – 20 h
Hvězda – P. Hartl – světová premiéra ONE WOMAN
SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o ﬁktivní seriálové herečce se odehrává během nejdivočejšího týdne
jejího života. Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy
neznámé herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního
divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Úč. E. Holubová, rež. P. Hartl – 20 h
Laura a její tygři & Ilona Csáková – Laura a její tygři,
kapela, která v letošním roce oslaví 30 let své existence,
vychovala řadu osobností české hudební scény. Nezapomenutelná Ilona Csáková se při různých příležitostech
ráda vrací ke svým tygrům, aby potěšila původní a překvapila nové fanoušky. V programu Časy se mění se
Ilona opět ujímá role Laury a společně s kapelou zpívá
„laurovské“ písničky s plnou vervou a nasazením. Diváci
se můžou těšit na nejznámější hity kapely a kromě Ilony
Csákové i na nejnovější Lauru Lucii Bakešovou – koncert
– 20 h
VYSAVAČ – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti
z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii
plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, autor
hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější
české one man show Caveman, představuje výjimečný
komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí. Úč.
B. Klepl, rež. P. Hartl – světová premiéra – 20 h
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14. – 16. Vysavač – 20 h
17. – 19. Vše o mužích – M. Gavran – aneb jak muži sami sebe
vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když
se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie
o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Úč. M. Kramár, F. Blažek a M. Slaný, rež. J. Janěková – 19 h
20. – 22. Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl – situační komedie o lásce a sexu na nábytku z Ikea. I mladí
a krásní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice
a rozmazlená čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. Přijďte jim fandit! Úč. F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný,
M. Šoposká/M. Maurerová a R. Štabrňák, rež. P. Hartl
– 20 h
23. – 25. Kutloch aneb I muži mají své dny – 20 h
26. ne.
Szidi Tobias & band – JOLANKA – v rámci koncertu zazní
písně z nového alba Jolanka. Szidi si na desce obléká
písně jako šaty ze šatníku. V každé dokáže být jiná a do
každé si doplní nějakou „cetku“, drobnost, cingrlátko,
něco, co najde nebo má po ruce. Vybírá si texty, které působí velmi osobně, ale najdeme se v nich všichni.
Hudbu zkomponoval a produkoval Milan Vyskočáni. Jeden text napsal Milan Lasica a ostatní jsou z pera dvorního textaře Szidi Petera Lipovského. Poprvé si jednu píseň
otextovala i samotná zpěvačka – koncert – 20 h
27. – 31. Vysavač – 20 h

10. – 14.

17. – 20.

21. pá.

SRPEN:

2. ne.

3. – 5.

6. – 7.

9. ne.

Adam Mišík s kapelou & Drbni – Adam Mišík, zpěvák,
herec a syn rockové legendy Vladimíra Mišíka, nabídne
posluchačům svůj samostatný koncert. Adam je ve své
věkové kategorii největší hvězdou v České republice
s největším počtem fanoušků. Vítěze Českého slavíka
za Objev roku podpoří držitelka ceny Anděl za Píseň
roku, Drbni – koncert – 20 h
Ženy přežijí – A. Wesker – jsou tři a pojí je jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před lety
opustil manžel, ale ona to zvládá víc než dobře… Decentní
intelektuálka Mischa, která nedávno opustila manžela a
myslí si, že to zvládá… A přitažlivá Claire, kterou kvůli
politické kariéře právě opustil milenec a je jasné, že to
nezvládá. Skvělá konverzační hra z pera významného britského dramatika nabízí inteligentní humor a originální
pohled do ženského světa. Divadelní menu, které bude
fajnšmekrům určitě chutnat. Hrají: A. Šišková/Z. Mauréry,
J. Krausová, J. Schneiderová/G. Míčová a V. Kotek, rež.
D. Abrahámová – 20 h
Zdravý nemocný – Molière – Po mně je veta. Jsem v
agónii. Umírám. Jsem mrtev. Již cítím, kterak se lékařství na mně mstí. Brilantní notorický známá Moličrova
hořká komedie o panu Arganovi, z nějž bezbřehá hypochondrie udělala sobce. Hrají: K. Roden, J. Krausová,
M. Slaný/J. Nosek, M. Zoubková/K. Fuitová Nováková,
K. Janáčková/L. Němečková, H. Havlicová, M. Roden, P.
Pěknic/M. Slaný, J. Maceček/P. Rakušan, T. Roglová/L.
Keprtová/M. Žáková, rež. J. Maceček – 20 h
Lenka Filipová – česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka
a hudební skladatelka v jedné sobě, Lenka Filipová, nabídne v rámci programu svoje nejznámější hity. Spolu
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22. so.
23. ne.

24. po.
25. – 27.

28. – 30.

31. po.

s Lenkou Filipovou vystoupí také její dvorní klávesista
Jindra Koníř. Speciálním hostem bude zpěvačka LENNY
– koncert – 20 h
Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl – situační komedie o lásce a sexu na nábytku z Ikea. I mladí
a krásní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice
a rozmazlená čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. Přijďte jim fandit! Úč. F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný,
M. Šoposká/M. Maurerová a R. Štabrňák, rež. P. Hartl
– 20 h
Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního
centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti
z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii
plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, autor
hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější
české one man show Caveman, představuje výjimečný
komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí. Úč.
B. Klepl, rež. P. Hartl – 20 h
Věra Špinarová & Adam Pavlík Band – Věra Špinarová je
jednou z nejlepších a nejvýraznějších osobností českého
popu a rocku. Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro
temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří
již mnoho let mezi nejžádanější české zpěvačky. Věra Špinarová za doprovodu kapely Adama Pavlíka zazpívá na
Vyšehradě celou řadu hitů, zazní např. Meteor lásky, Bílá
jawa 250, Raketou na Mars nebo Yesterday. Chybět nebude ani píseň Jednoho dne se vrátíš, jejíž melodie je
z ﬁlmu Tenkrát na západě – koncert – 20 h
Vysavač – 20 h
Dan Bárta & Robert Balzar Trio – Dan Bárta a Robert
Balzar Trio zahrají písně ze společného akustického CD
s názvem THEYORIES. Jedná se o vlastní úpravy skladeb interpretů, které Dana Bártu v jeho pěvecké kariéře
nejvíce ovlivnily. CD obsahuje songy výrazných světových
interpretů, jako jsou: Björk, The Police, Simply Red, Jamiroquai, AC/DC či Finley Quaye – koncert – 20 h
Vysavač – 20 h
Vše o ženách – M. Gavran – komedie o mužích, kteří se
domnívají, že všechno ví... a to nejen o ženách. Herecký
koncert tří skvělých hereček, z nichž každá se představí
v pěti rolích v rytmu songů 60. let 20. století. Úč. A. Šišková, J. Krausová a J. Schneiderová, rež. J. Janěková
– 20 h
Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Magnusson –
černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou
v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou
v krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva
a pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happycentrum... Úč.
B. Klepl, F. Blažek/R. Štabrňák, K. Hádek/V. Jílek a M.
Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků – 20 h
Vysavač – 20 h

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 2015
25. 6. – 5. 9. 2015
Více informací na www.shakespeare.cz
> Vstupenky na pražská představení v prodeji v síti Ticketportal
(www.ticketportal.cz)
> Generálním partnerem je skupina PPF.
> Změna programu vyhrazena.

PRAŽSKÝ HRAD – NEJVYŠŠÍ PURKRABSTVÍ
Jiřská 6, Praha 1

1. – 4. 7. Romeo a Julie – inscenace režijního tandemu SKUTR –
Večer se chystá velká párty u Kapuletů, kterou teď žije
celá Verona. Noc je plná očekávání a stačí jediný pohled,
aby se změnil osud Tybalta, Merkucia, Vavřince, Parida,
Chůvy, Monteků a Kapuletů, Romea a Julie. Stačí jen
jeden pohled, jedna noc. Hrají: T. Voříšková/M. Poulová,
J. Sklenář, N. Konvalinková, S. Rašilov, L. Krobotová,
J. Vyorálek, D. Batulková, M. Sláma, P. Vančura, J. Cina, J. Gottwald, M. Sieczkowski, M. Zavičár a další. Rež.
SKUTR – 20.30 h

dá hru na hudební nástroje, a tak se máme ve třech
srpnových večerech na co těšit. Hrají: D. Žulčák, G. Tóth,
D. Hartl, A. Palatinusová, D. Jurčová, E. Sakálová, L. Špiner, J. Konečný a další. Hra je ve slovenštině a češtině
– 20.30 h
2. 8. – 7. 8.
Zkrocení zlé ženy – inscenace Daniela Špinara – Záměny, převleky, slovní hrátky a přestřelky. Divoká Kateřina,
dobrodružný Petruchio, sladká Bianca a trojice vynalézavých ctitelů. Jiskřivá komedie o věčném souboji mužů a
žen s R. Zachem a T. Vilhelmovou/J. Strykovou. V dalších
rolích V. Dyk/M. Ruml, D. Novotný, O. Vízner/P. Kikinčuk,
L. Štěpánková/T. Vilišová a další – 20.30 h
10. 8. – 12. 8.
Jak se vám líbí – inscenace Michala Langa – po loňském
úspěchu se na tři večery do Prahy vrací vynikající komedie v podání předních ostravských herců. Bláznivé situace, přeměny a milostné zápletky. Dokáže láska zvrátit
lidskou zlobu a proměnit ji opět ve štěstí? Je pravdou,
že celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci?
Hrají: M. Holý, T. Savka, A. Juchelka, A. Mohylová, P. Lorencová, M. Kavalčík/V. Polák a další – 20.30 h
14. 8. – 22. 8.
Veselé paničky windsorské – inscenace Jiřího Menzela
– Absolutní stálice v repertoáru Letních shakespearovských slavností. Těšit se tradičně můžeme na bonvivánského rytíře Jana Falstaffa v podání B. Polívky, důvtipnou
paní Pažoutovou S. Stašové a její spikleneckou přítelkyni
Brouzdalovou E. Režnarové. Dále hrají J. Satoranský,
P. Hobzová, J. Přeučil, R. Jelínek, Š. Vaculíková, J. Dulava
a další – 20.30 h
24. 8. – 29. 8.
Romeo a Julie – 20.30 h
31. 8. – 5. 9.
Romeo a Julie – 20.30 h
HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU
Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1

6. 7. – 11. 7.
Romeo a Julie – 20.30 h
13. 7. – 18. 7.
Romeo a Julie – 20.30 h
20. 7. – 27. 7.
Sen noci svatojánské – inscenace režijního tandemu
SKUTR – Svatební crazy komedie o věčném bloudění
v lese vztahů. D. Prachař v roli Thesea a Oberona, V. Hybnerová/E. Vrbková jako Hyppolyta a Titánie, C. Kassai
jako Egeus a Puk, mladí milenci H. Vagnerová, M. Písařík, Z. Stavná a P Vančura/L. Příkazký, a řemeslníci
J. Polášek a M. Daniel. Milostný „jamsession“ na piano
doprovází V. Kopta – 20.30 h
29. 7. – 31. 7.
Večer trojkráľový alebo Čo len chcete – inscenace Enikő
Eszényi – Z Bratislavy přijíždí energií sršící komedie. A jak
z jejího názvu vyplývá, jednotliví aktéři si v ní mohou
dělat, co je napadne. Většina účinkujících bravurně zvlá-

29. 7. – 1. 8.
Mnoho povyku pro nic – inscenace Jiřího Menzela –
Sváteční komedie o lásce, intrikách a lžích. Střízlivě
drsný příběh je plný překvapení, milostných zvratů, důvtipných pletich i zákeřných pomluv. Získá Claudio lásku
Héró? Odhalí pošetilí strážníci Puškvorec se Štovíčkem
intriky Dona Johna? Jak dopadnou šarvátky Benedicka
a Beatrice? Hrají: V. Jílek, P. Horváthová, P. Čtvrtníček,
L. Noha, L. Zahradnická, R. Mácha/T. Vaněk, J. Révai,
P. Nový, D. Rous a další – 20.30 h
3. 8. – 8. 8.
Mnoho povyku pro nic – 20.30 h
10. 8. – 15. 8.
Mnoho povyku pro nic – 20.30 h
17. 8. – 20. 8.
Mnoho povyku pro nic – 20.30 h
21. 8.
Patrick Doyle – Shakespeare in Concert – Ojedinělý
orchestrální koncert ﬁlmové hudby skotského skladatele
Patricka Doylea k hollywoodským adaptacím Shakespearových děl. Orchestr PKF – Prague Philharmonia
a Kühnův smíšený sbor řídí James Shearman. Skladby
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doprovodí speciální světelné efekty a velkoplošné projekce. Slavné ﬁlmové repliky přednesou herci Prague Shakespeare Company, která je společně s Film Music Prague
a Letními shakespearovskými slavnostmi koproducentem
akce – 20.30 h
LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
Mezinárodní hudební festival
13. 7. – 6. 8. 2015, Praha
www.letnislavnosti.cz, tel. 224 229 462, 731 448 346, 731 615 370,
e–mail: vstupenky@letnislavnosti.cz
> On–line rezervace a prodej: www.letnislavnosti.cz
> Předprodej vstupenek: Festivalová pokladna: Maďarské kulturní středisko,
Rytířská 27, Praha 1 (metro A, B – Můstek), prodej pondělí a středa
10–18.30 h

STÁTNÍ OPERA
Praha 1, Wilsonova 4

6. 8.

CALISTO – barokní opera Francesca Cavalliho. Úč. Hana
Blažíková – Calisto, Barbora Kabátková – Diana, Giunone, Jan Mikušek – Endimione, Tomáš Lajtkep– Mercurio,
Tomáš Král – Giove, Collegium Marianum, Buchty a loutky, Vít Brukner – režie Robert Smolík – scéna a marionety, Jana Semerádová – hudební nastudování – premiéra
–19.30 h

magickém prostředí zazní poprvé ve francouzském originále s mezinárodním pěveckým obsazením.
29. 7. – 1. 8.
Labutí jezero – P. I. Čajkovskij, A. Egerházi – balet –
jeden z nejkrásnějších a nejznámějších klasických baletních příběhů na nesmrtelnou hudbu P. I. Čajkovského
se po letech vrací před Otáčivé hlediště Český Krumlov
v nové choreograﬁi Attily Egerháziho.
4. – 9. 8. Rusalka – A. Dvořák – opera – Dvořákovo nejlyričtější
dílo o nesplnitelné touze nezazní lépe nikde jinde než
před Otáčivým hledištěm, kde má již víc než půlstoletí své
domovské právo. Rusalka je pro svět českým kulturním
klenotem – nejen pro úchvatnou hudbu, ale i symbolickým příběhem o vítězství síly lásky a oběti. Taková
je inscenace dirigenta Maria De Rose a režiséra Jiřího
Heřmana s vynikajícím česko–slovenským pěveckým
obsazením.
11. – 21. 8. Tři mušketýři
22. – 23. 8. Labutí jezero
25. – 31. 8. Sluha dvou pánů – C. Goldoni – komedie – slavná
komedie dell’arte v režii Jiřího Menzela vás královsky
pobaví. Je legrace pozorovat, že sloužit dvěma pánům
není žádná legrace.
18. 6. – 5. 9. Baron Prášil – Z. Jecelín – dobrodružná fantasy komedie – vítejte ve světě barona Prášila. Točí se poněkud
rychleji, než jste zvyklí, a není o moc větší než zámecká
zahrada. Přesto se do něj všechno vejde. Dějí se v něm
věci zázračné, neslýchané, neobyčejné… Považte, láska
a dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci. Vítejte ve
světě nejslavnějšího lháře všech dob. Ve světě, který na
mapách nenajdete a do něhož lze vstoupit jen v čase,
kdy zpívají drozdi. Pohotové lži. Vtipné lži. Dokonalé lži.
Lži pro celou rodinu.

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV 2015
Pokladna Jihočeského divadla: České Budějovice, Dr. Stejskala 19,
tel. 386 356 925 (pokladna), 386 356 643 (hromadné objednávky),
e–mail: info@jihoceskedivadlo.cz, www.jihoceskedivadlo.cz,
www.otacivehlediste.cz
> Pokladna Otáčivé hlediště: Český Krumlov, U Zámecké zahrady. Otevřeno
vždy v den představení od 10.30 do 19 h a hodinu před představením.
> Síť prodeje vstupenek CB systém, www.cbsystem.cz. On–line rezervace/
ceny/informace www.otacivehlediste.cz.
> Účinkují soubory Jihočeského divadla.
> Změna programu vyhrazena!

30. 6. – 12. 7.
Tři mušketýři – A. Dumas – romantická komedie – romantická komedie plná dobrodružství, intrik, lásky i divokých soubojů. Athos, Porthos, Aramis a D’Artagnan
ve službách králových a hlavně královniných v boji proti
krásné, ale kruté Mylady, pravé ruce kardinála Richelieu.
Divadelní adaptace slavného románu Alexandra Dumase,
jejímiž autory jsou Martin Glaser a Olga Šubrtová, byla
napsána přímo pro přírodní scénu krumlovského parku.
16. – 26. 7. Carmen – G. Bizet – opera – geniální zhudebnění příběhu o divoké cikánce Carmen, jejíž lásku nikdy nikdo
nezíská natrvalo. Autorova poslední opera je plná smyslných i vroucích melodií a patří nepochybně vedle Verdiho
Rigoletta či Dvořákovy Rusalky k základním kamenům
operního repertoáru před Otáčivým hledištěm. V tomto
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LETNÍ SCÉNA NA HARFĚ
OC Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9 (vedle O2 arény)
> Předprodej zajišťuje Ticketportal.cz.
> Online rezervace: www.LetniScenaNaHarfe.cz
> Telefonické objednávky 732 187 817.
> Vstupenky osobně na Info stánku v obchodním centru Galerie Harfa
9–22 h.
> Změna programu vyhrazena!
ČERVENEC:

1. 7.
2. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
27. 7.
28. 7.

KDO SE BOJÍ POSTELE – premiéra – 20 h
Svaté neřesti – 20 h
Kdo se bojí postele? – 20 h
Hledám milence, zn. spěchá! – 20 h
Z louže pod okap – 20 h
Komici s. r. o. – 20 h
Tři v háji – 20 h
Kdo se bojí postele – 20 h
Vladimír Hron: Hvězdy pod hvězdami – 20 h
Pavel Kožíšek: Večer plný kouzel a magie – 20 h
Kdo se bojí postele – 20 h
Kdo se bojí postele – 20 h
Decibely lásky – 20 h
Halina Pawlowská: Strašná nádhera – 20 h
Svaté neřesti – 20 h
Hledám milence, zn. spěchá! – 20 h

29. 7.
30. 7.

Domácí štěstí – 20 h
Komici s. r. o. – 20 h

STÁTNÍ DIVADLA

Můžu k Tobě? – 20 h
Tři v háji – 20 h
Svaté neřesti – 20 h
Domácí štěstí – 20 h
Svaté neřesti – 20 h
Halina Pawlowská: Chuť do života – 20 h
Decibely lásky – 20 h
Táta – 20 h
Vladimír Hron: Hvězdy pod hvězdami – 20 h
Hledám milence, zn. spěchá! – 20 h
Z louže pod okap – 20 h
Můžu k Tobě? – 20 h
Můžu k Tobě? – 20 h
Tři v háji – 20 h
Táta – 20 h
Decibely lásky – 20 h
Sto let v očistci – 20 h
Svaté neřesti – 20 h

NOVÁ SCÉNA
Scéna Národního divadla

SRPEN:

3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
31. 8.
ZÁŘÍ:

1. 9.
2. 9.
3. 9.

Kdo se bojí postele? – 20 h
Decibely lásky – 20 h
Pavel Kožíšek: Večer plný kouzel a magie – 20 h

Praha 1, Národní 4, tel. 224 931 482 (informace o repertoáru), e–mail:
novascena@narodni–divadlo.cz, e–mail: objednavky@narodni–divadlo.cz
(objednávky vstupenek), www.narodni–divadlo.cz
Bezbariérový přístup
> Předprodej vstupenek probíhá na 5 měsíců dopředu.
> Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1), Státní opera
(Wilsonova 4, Praha 1) a Stavovské divadlo (Železná 24), které jsou
otevřeny denně od 10–18 h.

2. čt.

3. pá.
4. so.
6. po.
7. út.
8. st.
9. čt.
10. pá.
11. so.

LATERNA MAGIKA:
Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace Laterny
magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje putování dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy –
20 h
Kouzelný cirkus – 20 h
Kouzelný cirkus – 20 h
New Prague Dance Festival – 16 h
New Prague Dance Festival – 17 h
New Prague Dance Festival – 17 h
New Prague Dance Festival – 16 h
Kouzelný cirkus – 20 h
Kouzelný cirkus – 20 h

E^`^g]§kg²bgl\^gZ\^Hg]Œ^c^AZo^edrZFZkmbgZOZąd§Œ^
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m^]rgZikdg^\aeh]bMZc^flmo²[kZmŒ²?hkfZghoù\a
Ihns^ò^lme^mg²\aiŒ^]lmZo^g²liŒ^]g²fba^k\b=boZ]eZ:;<
Zhkd^lmk^fF^eh]rFZd^klgZl\®gŌ
ok^óbbHg]Œ^c^AZo^edr

7.–10. 7. a 12.–13. 7. 2015 od 19.00 hodin
EhōMZc^flmo²%KZò²ghohg§[Œ^ó²%G§ieZodZih]Oùmhg²%IkZaZ
www.melodymakers.cz | www.ticketpro.cz
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DIVADLA A – Z

s projektem OLOR A TIERRA – VŮNĚ ZEMĚ, který je
poctou krajině a lidem, mezi nimiž Arcángel prožil své
dětství a zároveň i výzvou k představení ﬂamenka v současném světle. Arcángel dnes již univerzálním jazykem
ﬂamenka dokázal očarovat posluchače po celém světě.
Patricia Guerrero si díky svému talentu a strhujícímu projevu vysloužila nejen řadu ocenění, ale také herecké role
ve ﬁlmech slavného režiséra Carlose Saury – 20 h

DEJVICKÉ DIVADLO, o. p. s.
Praha 6, Zelená 15a, e–mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz,
www.dejvickedivadlo.cz
> Pokladna a rezervace vstupenek: tel. 233 332 430, e–mail:
rezervace@dejvickedivadlo.cz. Pokladna otevřena po–pá od 16 h,
o víkendech a svátcích dvě hodiny před začátkem představení.
Od 27. června do 27. srpna bude pokladna uzavřena.
> Předprodej na září začíná v pokladně DD v sobotu 29. srpna v 9 h,
on–line předprodej ve čtvrtek 27. srpna ve 20 h. Telefonické rezervace
od pondělí 31. srpna od 14 h. V den představení je od 18.30 h otevřen
divadelní bar.

V červenci a srpnu – divadelní prázdniny.
V srpnu bude Dejvické divadlo hrát na Lesních slavnostech divadla
v lesním amﬁteátru v Řevnicích.

LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA
Řevnice, www.divadlovlese.cz

25. 8.

26. 8.

27. 8.
28. 8.

29. 8.

Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech dějstvích. Úč.
K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Kubařová, D. Novotný,
M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníková/S. Babčáková, P. Šimčík ad., rež. M. Vajdička – 20 h
Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí na střídačce
– hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House, div.
adaptace D. Majling. Hrají: I. Trojan, V. Neužil, M. Krobot,
M. Myšička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák, P. Vršek,
J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová, rež. M. Vajdička
– zadáno – 20 h
Ucpanej systém – 20 h
Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech jsou Češi
skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Úč. M. Myšička, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková a L.
Jelínková, rež. P. Zelenka – 20 h
Dabing Street – beneﬁční představení – 20 h

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN A ZÁŘÍ:

5. 8.

Patti Smith – Horses – 40 let – nestárnoucí legenda
a matka punku zpět v Divadle Archa – 20 h
19. 9.
Akram Khan a Israel Galván – Torobaka, Hellerau, Drážďany – Setkání tanečních legend Akrama Khana a Israele
Galvána. Virtuózní exploze kathaku a ﬂamenka na pozadí
současného tance. Mužský tanec v plné síle, lehkosti a fatalitě. Vstupné zahrnuje vstupenku na představení a zpáteční autobusovou jízdenku do Hellerau – 16 h
23. 9.
Už jsme doma – Tři křížky – křest nové desky – 20 h
25. 9.
Josse De Pauw, Kris Defoort – An Old Monk – česká
premiéra – belgický dramatik, herec a režisér Josse De
Pauw v inscenaci inspirované jazzovým pianistou a skladatelem Theloniousem Monkem – 20 h
23. – 25. 9. VOSTO5 / Jiří Havelka / Karel František Tománek – Dechovka – divadelní dokument o historii, který je víc než jen
dokumentem divadlo o nás. Představení se koná v Baráčnické rychtě, Tržiště 23, Praha 1 – Malá Strana – 20 h
DIVADLO V CELETNÉ
Praha 1, Celetná 17, tel. 222 326 843, 608 327 107, e–mail:
rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz
> Rezervace na tel. 222 326 843, 608 327 107 nebo e–mail:
rezervace@divadlovceletne.cz . E–mailová rezervace se stává platnou po
našem potvrzení.

13. po.

14. út.

DIVADLO ARCHA
Praha 1, Na Poříčí 26, pokladna tel. 221 716 333, e–mail:
ticket@archatheatre.cz, www.archatheatre.cz
> Rezervace vstupenek a informace: pokladna Divadla Archa, Praha 1,
Na Poříčí 26, po–pá 10–18 h a 2 h před začátkem představení.
> Divadlo Archa, o. p. s. je podporováno grantem hl. m. Prahy.

2. čt.

Festival Ibérica: Francisco Arcángel Ramos – „ARCÁNGEL“ a Patricia Guerrero – Olor a Tierra – Festival Ibérica
přiváží hvězdy součaného ﬂamenka. Legendární zpěvák
Arcángel a brilantní tanečnice Patricia Guerrero vystoupí
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15. st.

16. čt.

NULTÝ BOD:
Sad Sam Almost 6 – M. Ferlin – sólové představení chorvatského choreografa a performera Matiji Ferlina, které
je pokračováním koncepční sentimentální řady představení Sad Sam – 20 h
Rankefod – K. Johnson – sólové představení oslavující
evoluci vzniku a původu druhů. Prastaré tělo a smysly dál
existují i v dnešních lidech jako živoucí kapky vzpomínek
z doby před nástupem homo erectus, které jen čekají na
správné heslo – 20 h
Animal Inside – J. Viňarský & M. Menšík – fyzické
představení na motivy stejnojmenné knihy maďarského
spisovatele Líszla Krásznahorkaia a německého malíře
Maxe Neumanna – 20 h
Bakkheia – Dancing on the Edge – P. Šavel – Bakkheia
je tancem na hranici mezi divákem a performerem, mezi
společenskou normou a animalitou. Divák do představení
proniká postupně a nenásilně. Ale dříve než si to uvědomí, chvěje se, dotýká se, cítí – 21.40 h
Eifo Eﬁ / MAMAZA – I. Mandafounis & F. Mazliah – choreograﬁcké dílo, které zkoumá vnímání vzhledu a vytváření
vizuálních paradoxů, pojmenovává potřebu mluvit konkrétně i v rámci divadelních struktur a vyhledávat nové modely
pro propojení zážitku diváků s účinkujícími – 20 h

17. pá.

18. so.

Faith – Tantehorse – Miřenka Čechová a Andrea Miltnerová v tanečně – výtvarném představení o ztrátě víry
v umění, jež nahradilo život, o nemožnosti přestat a nemožnosti zůstat. O kráse rozkladu, násilí drilu, o nesnesitelné přítomnosti a minulosti, jež nás vždy dožene – 20 h
Mladá krev v pohybu – New guns on the road – zakončení workshopového projektu Performing Arts for the
Future 2015. Prezentace Master Class skupiny, kterou
tento rok vedl zkušený tanečník, choreograf a lektor Saju
Hari – 20 h

KAŠPAR:
21. a 22. Rozmarné léto – bonus – Kašpar a J. Stránský – dárek
pro ty, co to chtějí ještě! Pro diváky, kteří Rozmarné léto
znají a milují. Rozmarný bonus lze přirovnat k bonusům
ﬁlmů na DVD. Zde najdete to, co původní příběh zatajil,
vynechal či opomenul – skrytá tajemství, rozhovory šeptané i scény s hvězdičkou. Nechybí nové písně, kouzla
a triky i fakta historická. Hrají: J. Potměšil, A. Jastraban,
F. Kreuzmann/Jan Zadražil, E. Elsnerová, M. Tichý,
E. Mesﬁn Boušková, J. Špalek, I. Kreisteková/J. Nerudová, V. Němcová/Z. Dočekal – 19.30 h
28. – 30. Rozmarné léto – V. Vančura – „Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz – jak je krásné býti kadeřavým.“
Opět otevíráme říční lázně mistra Antonína Důry se
spoustou vody, s molem a terasou pro návštěvníky.
A na náměstí přitáhne svůj vůz kouzelník Arnoštek,
napne provaz a představení může začít... Nuže vstupte,
vstupte! Navštivte městečko Krokovy Vary! Úč. J. Potměšil/M. Hanuš, E. Elsnerová/J. Nerudová, T. Stolařík,
F. Kreuzmann/J. Zadražil, M. Tichý, E. Boušková, J. Špalek, I. Kristeková/J. Nerudová a V. Němcová/Z. Dočekal
– 19.30 h

STUDIO DOBEŠKA
Praha 4, Nad Lomem 1770, tel. 774 817 066 (Kateřina Burdová),
e–mail: dobeska@divadlodobeska.cz, www.studiodobeska.cz

Ve Studiu Dobeška si můžete vybrat ze široké škály mimoškolních
aktivit. Od výtvarné, keramické a nově i dramatické
výchovy, po hru na housle, klavír violoncello, hudební
přípravku pro nejmenší, bubínky pro nejmenší, zpěv pro
malé i velké, tanečky a mnoho dalších. Myslíme také na
dospělé a seniory, kterým nabízíme jak výtvarné a keramické kurzy, tak především mnoho pohybových aktivit.
Výtvarný kroužek pro děti od 4 let s Klárou Marešovou – každý
čtvrtek – 14.45–15.45 h
Keramické kurzy pro děti – každé pondělí, úterý, středa – 14.30–
17.30 h
Míčové hry s Martinem Klapalem – každé pondělí a úterý – 14.30–
16 h
Výtvarné techniky a animace s Klárou Marešovou – každý čtvrtek
– 16–17.30 h
STUDIO DVA DIVADLO
Studio DVA divadlo, Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1
Informace, rezervace a on–line prodej vstupenek na www.studiodva.cz.
> Pokladna – pasáž Paláce Fénix, tel. 222 222 598, e–mail:
pokladna@studiodva.cz, otevřeno po–ne 11–19 h. Předprodej vstupenek
také v běžných předprodejích.
> Změna programu vyhrazena.
> Program Metropolitního léta hereckých osobností na Letní scéně
Vyšehrad naleznete v rubrice Divadelní festivaly.

PONEC – DIVADLO PRO TANEC
Praha 3, Husitská 24a, tel. 224 817 886 (po–pá 10–17 h),
222 721 531 (po–pá 17–20 h), e–mail: ponec@tanecpraha.eu,
www.divadloponec.cz
> Předprodej v pokladně divadla (otevírací doba po–pá 17–20 h). Další
předprodejní místa: Ticketportal.

26. ne.

Martin Dvořák – ProART Company (CZ) / Olaf Reinecke
– BO komplex (DE): Another JAN /Volume 2/ – dvoudílný taneční večer: Česko–německý projekt v nové
hudební úpravě jako pocta bratrům Mašínům, ideově vycházející z choreograﬁe JAN Nira Ben Gala pro ProART
copany – 20 h
Liat Dror – Liat Dror Nir Ben Gal Dance Company (IL) :
WAY – nová kreace izraelského souboru je výsledkem
dlouhého pobytu v poušti, je o hledání jednoduchosti
v životě, o touze najít vlastní cestu v tomto světě, bez
předsudků o tom, kdo a co je dobré či zlé – 20 h

19. ne.

Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství – H. Miró
– představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky od sedmi
do sto sedmi let. Proslulá maďarská rodinka, která potěšila už nejméně půl zeměkoule. Teď máte poprvé možnost
vidět je v divadle a tedy živé. Stejně tak jako psa Zorra,
kočku Žoﬁi a jejich neodbytného souseda dr. Halíře. Prožili společně už mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydali
Ládínkovou nafukovací kosmickou lodí na výpravu do
vesmíru. To se jim nečekaně přihodí až v tomto zbrusu
novém příběhu. Přistávají na planetě, kterou neznají nejen oni, ale ani vy. A aby se mohli vrátit zpátky, musí…
Úč. E. Holubová, B. Klepl, J. Stryková, V. Jílek/J. Meduna, J. Ployhar, R. Madeja, M. Váňová/E. Hanušová, rež.
M. Hanuš – 11 h
20. – 22. Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství – 18 h
10. – 14. 8.
Sex pro pokročilé – M. Rimel – Jak získat návod na
oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující
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víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Jindřich
a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je pryč. Dostane jejich láska
ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování
pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky této
kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé
nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat mnohem víc... Úč. K. Roden,
J. Krausová, rež. D. Abrahámová –19 h
1. – 2. 9. Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního
centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti
z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii
plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, autor
hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější
české one man show Caveman, představuje výjimečný
komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí. Úč.
B. Klepl, rež. P. Hartl – 19 h
17. 8.

19. 8.

22. 8.

23. 8.

LÉTO SLOVENSKÝCH HVĚZD
Perfect Days – Liz Lochhead – vlasová stylistka Barbara má na první pohled úplně všechno: úspěšnou ﬁrmu,
exkluzivní byt, přátele obou pohlaví a pečlivou matku. To
vše ale začíná přehlušovat zneklidňující tikot biologických
hodin. Barbara ví, že musí najít toho pravého – nikoliv
partnera, ale otce svého dítěte. Hra „Perfect Days“ je
vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme. V roce 2011 vznikl
podle divadelní hry i ﬁlm režisérky Alice Nellis v hlavních
rolích s Ivanou Chýlkovou, Zuzanou Bydžovskou a Vojtěchem Kotkem. Úč. A. Šišková, E. Matejková, O. Belešová,
J. Gallovič, I. Šándor, F. Tůma, rež. Soňa Ferancová, uvádí
Divadlo Aréna (Bratislava) – 19 h
TAJOMNÉ VARIÁCIE – Éric–Emmanuel Schmidt – fascinující příběh spisovatele a nositele Nobelovy ceny za
literaturu Abela Znorka a novináře Erika Larsena, který
s ním chce udělat rozhovor o jeho posledním románu.
Více než kniha tvořená korespondencí mezi spisovatelem
a neznámou ženou jej láká tajemství, komu je věnována.
Komu patří iniciály „HM“? Hra odhaluje dvě protichůdné
představy o lásce mezi mužem a ženou. Necháte se spíš
unést láskou krátkou a vášnivou nebo věrnou a permanentní? Úč. M. Kramár, J. Hrčka, rež. Valentin Kozmenko–Delinde, uvádí Ateliér Maroša Kramára v koprodukci
s divadlem Studio DVA (Bratislava) – premiéra – 19 h
Život na trikrát – Y. Reza – stále to samé, ale pokaždé
trochu jinak. Tato neobyčejná „hra“ fenomenální dramatičky Yasminy Rezy se stala ve Francii komedií roku. Už
první, celkem obyčejná věta zapůsobí jako rozbuška, a to
i na divákovu bránici. A to se přitom ještě nic neděje…
Úč. M. Lasica, E. Vášáryová, M. Kňažko, M. Sládečková,
rež. M. Porubjak, uvádí Štúdio L+S (Bratislava) – 19 h
Rybárik kráľovský – W. D. Home – Co všechno se stane,
když bývalá milenka přijede za svým bývalým milencem
přímo z pohřbu vlastního manžela? Co se stalo se vztahem, který měl čtyřicetiletou pauzu? A jak to vidí sluha
bývalého milence? Má právo žárlit? A proč? Pokud se
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24. 8.

25. 8.

27. 8.

sejdou herci jako Emília Vášáryová, Milan Lasica a Milan Kňažko v jeden večer na jednom jevišti v excelentní
komedii, nemůže se jednat o setkání jiné, než nezapomenutelné... Úč. E. Vášáryová, M. Lasica, M. Kňažko, rež.
V. Strnisko, uvádí Štúdio L+S (Bratislava) – 19 h
Spomínam na Paríž – J. Nvota – komedie o srdečních
komplikacích muže po třicítce, který objevuje zákonitosti
a koloběhy vztahů, logiku života přelétavých ptáků, změny v genderových modelech a s humorem prožívá „život
muže vedle žen“. Užijte si aktuální vtipné dialogy v podání
mladé slovenské herecké generace! A taky kultovní písně Jara Filipa a Milana Lasici v novém aranžmá Oskara
Rózsa! Úč. O. Kovaľ, I. Kuxová, Š. Martinovič, Z. Mauréry,
E. Sakálová, Z. Šebová, rež. J. Nvota, uvádí Štúdio L+S
(Bratislava) – 19 h
ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA – V. Klimáček – komedie o srdečních komplikacích muže po třicítce, který
objevuje zákonitosti a koloběhy vztahů, logiku života přelétavých ptáků, změny v genderových modelech a s humorem prožívá „život muže vedle žen“. Užijte si aktuální
vtipné dialogy v podání mladé slovenské herecké generace! A taky kultovní písně Jara Filipa a Milana Lasici
v novém aranžmá Oskara Rózsa! Úč. O. Kovaľ, I. Kuxová,
Š. Martinovič, Z. Mauréry, E. Sakálová, Z. Šebová, rež.
J. Nvota, uvádí Štúdio L+S (Bratislava) – česká premiéra
– 19 h
TRI GRÁCIE Z UMAKARTU – M. Doleželová, J. R. Schmidtová – skvělá komedie o setkání, které jednou muselo
přijít, ale i tak bylo nečekané. Tři ženy v jedné kuchyni,
chlebíčky, na kterých už pomalu zasychá vlašský salát, tři
dny čekání, než zavolá právník. Svérázná kadeřnice Marta je čerstvá důchodkyně. Její sestra Helena žila dlouhá
léta ve Švýcarsku a teď se vrací domů řešit dědictví po
matce. Boubelka Eva je Martina dcera, skvělá ženská se
smyslem pro humor. S mámou už několik měsíců plánuje
svou svatbu. Při zkoušení svatebních šatů ovšem zjistí,
že se vlastně vdávat nechce. Může být zábavné sledovat
někoho, kdo si neví rady se životem? Může! A dokonce
velmi zábavné! Úč. K. Magálová, P. Polnišová, M. Sládečková, rež. M. Doleželová, J. R. Schmidtová, uvádí Štúdio
L+S (Bratislava) – 19 h

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Praha 3, Štítného 5, tel./fax 222 780 396 (pokladna), 222 781 860
(kancelář), e–mail: kancelar@zdjc.cz, www.zdjc.cz

ČERVENEC A SRPEN 2015:

Divadelní prázdniny: 1. 7. – 6. 9. 2015
Po prázdninách bude pokladna otevřena od 26. srpna, po–čt 16.30–
19.30 h, ostatní dny hodinu před představením.
Online rezervace na září 3. 8. zveřejnění programu s možností zakoupení vstupenek, 26. 8. od 17 h rezervace za běžnou cenu
(I. deadline: 1. 9. v 19.30 h), 4. 9. doprodej (telefonické
rezervace od 10 h)

ŽIŽKOVSKÉ PŘEDPLATNÉ

Rezervovat abonentní vstupenky i vstupenky na naše hostující soubory můžete na www. zdjc.cz během celých prázdnin.
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana přeje Vám všem krásné léto a klidné prožití prázdnin a dovolených.
Těšíme se s Vámi na shledanou v nové sezóně 2015/2016.

ČERNÁ DIVADLA

7. út.

Life is Life (Život je fajn) – v novém pojetí originálního
černého divadla Metro prožijete jeden obyčejný den a jeden možná trochu obyčejný život. Hlavní protagonista
představení vás tímto dnem provede a využije k tomu
ojedinělé spojení techniky černého a pohybového divadla. Vstupné 480 Kč – 20 h
8. st.
Life is Life (Život je fajn) – 18 h
9. – 12. Life is Life (Život je fajn) – 20 h
13. – 19. DEJA VU – 20 h
20. – 26. Life is Life (Život je fajn) – 20 h
27. – 31. DEJA VU – 20 h

BLACK LIGHT THEATRE OF PRAGUE –
ČERNÉ DIVADLO

DIVADLO IMAGE
Scéna tance, nonverbálního a černého divadla

Praha 1, Rytířská 31, tel. 224 212 810, fax 296 245 308 (hromadné
rezervace a objednávky), 224 186 114 (pokladna), e–mail:
info@blacktheatre.cz, www.blacktheatre.cz

Praha 1, Betlémská 5, tel. 222 329 191, 222 314 448, 732 156 343,
e–mail: image@imagetheatre.cz, www.imagetheatre.cz
> Pokladna divadla otevřena po–pá 10–20 h a so–ne 10–20 h. Cena
vstupenky 480 Kč. Místa nejsou číslována, divadelní sál otevřen 20 minut
před začátkem.
> Divadlo Image spojuje černé divadlo, pantomimu a moderní tanec
a vychází tak z výrazných tradic těchto žánrů.

> Pokladna divadla otevřena denně 10 – 20.30 h. Představení končí cca ve
21.30 h, nejbližší spojení MHD je stanice metra Můstek (trasa A a B).
> Široké využití efektů černého divadla, původní scénická hudba, špičkové
výkony herců a tanečníků a mistrovsky zvládnuté užití vizuálních triků tvoří
charakteristické rysy všech představení. Neverbální zpracování zaručuje
plnohodnotný zážitek pro diváky všech národností a generací.
> Středeční akce: vstupné jen za 250 Kč.

1. – 5.

Colour Dreams of Dr. Frankenstein – stvořit dokonalého
člověka je jeho jedinou životní touhou. Vydejte se na
romantickou pouť za splněním snu roztržitého profesora,
který si svým laskavým humorem získá vaše srdce –
20.30 h
6. – 12. Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem – netradiční pojetí
klasického tématu, inspirované věčně aktuálním příběhem o člověku, který na své cestě za mocí a bohatstvím
musel nejprve vše ztratit, aby mohl nalézt to nejdůležitější
– 20.30 h
13. – 19. Colour Dreams of Dr. Frankenstein – 20.30 h
20. – 26. Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem – 20.30 h
27. – 31. Colour Dreams of Dr. Frankenstein – 20.30 h
ČERNÉ DIVADLO METRO
Praha 1, Národní 25, kancelář divadla tel. 221 085 276, e–mail:
divadlometro@divadlometro.cz, www.divadlometro.cz
> Předprodej vstupenek /u vchodu do pasáže vedle KFC/: po–ne 10–20 h.
tel. 221 085 201 pokladna@divadlometro.cz
> Večerní pokladna u vchodu do divadla otevřena 1 hod před začátkem.
> Jediné originální černé divadlo v Praze, které po každém představení prozradí techniku černého divadla – s aktivní účastí diváka. Vstupné 480 Kč.

1. – 6.

DEJA VU – nové pojetí originálního černého divadla se
vážně i nevážně zabývá soudobým životním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí i lidské
osudy. Vykresluje současný svět a vztahy mezi lidmi humorně, poeticky, ale i pravdivě – 20 h

1. – 2.

3. pá.
4. – 6.

7. út.
8. st.
9. – 10.
11. so.
12. – 13.
14. út.
15. st.
16. čt.
17. pá.
18. – 20.
21. út.
22. st.
23. – 24.
25. so.
26. ne.
27. – 28.
29. – 31.

Black Box – moderní tanec je podpořen dokonalejší
černodivadelní technikou, která umožňuje tanečníkům
a předmětům levitovat, rotovat a pohybovat se v prostoru
způsobem odporujícím gravitačním zákonům. Jednotlivá
čísla jsou inspirována současným prostředím, dobou
i sny, přetvořenými fantazií v pohyblivé obrazy. Nonverbální scénky, které střídají čísla „v černém“, reﬂektují
detektivní, krimi a akční příběhy – 18 a 20 h
Black Box – 20 h
The Best of Image – představení nabízí průřez dosavadní
tvorbou a je výběrem nejlepších tanečních a iluzorních
kreací a nejúspěšnějších komických skečů v kombinaci
s originálním pojetím principů černého divadla – 20 h
The Best of Image – 18 a 20 h
Black Box – 18 a 20 h
Black Box – 20 h
The Best of Image – 18 a 20 h
The Best of Image – 20 h
The Best of Image – 18 a 20 h
Black Box – 20 h
Black Box – 18 a 20 h
Black Box – 20 h
The Best of Image – 20 h
The Best of Image – 18 a 20 h
Black Box – 18 a 20 h
Black Box – 20 h
The Best of Image – 20 h
The Best of Image – 18 a 20 h
The Best of Image – 20 h
Black Box – 20 h
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DIVADLO TA FANTASTIKA

VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA

Praha 1, Karlova 8, tel. 222 221 366, www.tafantastika.cz
> On–line prodej vstupenek na černé divadlo Aspects of Alice
na www.tafantastika.cz.
> Pokladna otevřena po–ne 10–21.30 h (tel. 222 221 366–7, hromadné
objednávky: tel. 222 221 364, 222 221 369, e–mail: predprodej@tafantastika.cz). Předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI.

Husův sbor Vršovice, Moskevská 34/967, Praha 10–Vršovice,
www.vrsovickedivadlo.cz
> Spojení: tram 4 nebo 22 do zastávky Vršovické náměstí nebo tram 24
a 7 do zastávky Bohemians a poté pěšky nahoru na Vršovické náměstí.
Vstup do divadla z ulice Na Kovárně.
> Rezervace a prodej vstupenek do Divadla MANA na www.webticket.cz
nebo na e–mailu: rezervace@vrsovickedivadlo.cz, SMS objednávkou na
čísle 731 100 059, rovněž osobně v úředních hodinách farní kanceláře,
ulice Moskevská 34.
Divadlo je bezbariérově přístupné.
> Změna programu vyhrazena.

1.– 31.

Aspects of Alice – poetické černodivadelní představení
na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou Petra Hapky
a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci jsou
použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky,
ﬁlmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 6 000
repríz u nás i ve třiceti zemích světa! – 19 a 21.30 h

DIVADLA PRO DĚTI

PONEC – DIVADLO PRO TANEC
Praha 3, Husitská 24a, tel. 224 817 886 (po–pá 10–17h), 222 721 531
(po–pá 17–20h), e–mail: ponec@tanecpraha.eu, www.divadloponec.cz
> Předprodej v pokladně divadla (otevírací doba po–pá 17–20 h). Další
předprodejní místa: Ticketportal.

TANEC PRAHA DĚTEM:

26. ne.

Martin Dvořák – ProART Company (CZ) / Olaf Reinecke
– BO komplex (DE): Another JAN /Volume 2/ – dvoudílný taneční večer – česko–německý projekt v nové
hudební úpravě jako pocta bratrům Mašínům, ideově vycházející z choreograﬁe JAN Nira Ben Gala pro ProART
Company – 20 h
Liat Dror – Liat Dror Nir Ben Gal Dance Company (IL):
WAY – nová kreace izraelského souboru je výsledkem
dlouhého pobytu v poušti, je o hledání jednoduchosti
v životě, o touze najít vlastní cestu v tomto světě, bez
předsudků o tom, kdo a co je dobré či zlé – 20 h
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6. po.

J. K. Tyl – Jan Hus – klasické Tylovo divadelní drama,
které je autorovou dobovou variací na téma svobody
a demokracie. Hra byla poprvé uvedena v Praze ve Stavovském divadle v revolučním roce 1848, následně byla
v době Bachova absolutismu zakázána. Režie Bohumil
Gondík. Představení uvádí herci ochotnických divadel
Sokol Praha (Divadlo pod Petřínem) a Bozděch Vršovice
a jejich hosté. Velký sál – 20 h

Litoměřické kulturní léto
Stojí za to navštívit Litoměřice a projít se kouzelnými uličkami. Královské město však také nabízí bohaté
kulturní vyžití. Litoměřické kulturní léto je opravdu pestré.
Folkové atrium: 29. 8. od 15 do 23 hod.
3. ročník folkového minifestiválku
(www.mkz-ltm.cz)
Save skate: 29. 8. od 14 hod.
Benefice na podporu skateparku s koncerty a závody
(www.faceboom.com/save-skate)
Ahoj prázdniny: 30. 8. od 15 hod.
Prázdniny končí, zábava nikoliv (www.mkz-ltm.cz)
Litoměřické svátky hudby (3. ročník): 4.–5. 9.
od 19 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (www.
litomerickesvatkyhudby.cz)
Incendio – festival ohně a pohybu: 11.–12. 9.
První ročník festivalu ohně a žonglování
(www.incendio.cz)
Vinobraní: 18.–19. 9.
Burčák, víno a zábava pro každého (www.mkz-ltm.cz)

www.mkz-ltm.cz
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Varhanní léto: 12. 8. / 26. 8. / 9. 9. od 19 hod.
25. ročník mezinárodního hudebního festivalu, katedrála
sv. Štěpána (www.mkz-ltm.cz)
Od papíru ke knize:
13. 7. / 20. 7. / 27. 7. / 3. 8. / 10. 8. / 17. 8. / 24. 8.
Sedm tvůrčích pondělků výtvarné dílny
s papírem a knihou
Dílna ručního papíru (www.rucnipapir.com)
Open Air Galakoncert: 8. 8. od 20 hod.
Nejslavnější melodie za světoznámých oper
(www.mkz-ltm.cz)
Pivní slavnosti: 15. 8. od 12 do 24 hod.
Mírové náměstí (www.mkz-ltm.cz)
Rozpustilé letní čtvrtky: každý letní čtvrtek od 17 hod.
(www.mkz-ltm.cz)
15. filmový festival Litoměřice: 21.–23. 8.
Téma: Sladký život (www.kinoostrov.cz)

ﬁlm
VYBÍRÁME Z PREMIÉR
OD 9. 7.

OD 16. 7.

DOMÁCÍ PÉČE
ČR, 2015, komedie
> Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci ošetřuje spoustu
rázovitých pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc,
musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Začíná objevovat
svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše
k velké nelibosti manžela Ladi, který na tyhle „hňupoviny“ nevěří.

EVANGELIUM PODLE BRABENCE
ČR, 2014, dokument, přístupný od 12 let
> Improvizovaná povídání novinářky Renaty Kalenské se členem
Plastic People Vratislavem Brabencem. Pásmo nezávazného ﬁlozofování, sebeironických vtipů i poznámek o životě ptáků a přírodě
jako takové proložené poetickými vsuvkami.

> Režie: Slávek Horák
> Hrají: Alena Mihulová, Boleslav Polívka, Tatiana Vilhelmová, Zuzana
Kronerová, Sára Venclovská
ANT-MAN
USA, 2015, akční/sci-ﬁ
> Režie: Miroslav Janek
DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU
USA, 2015, romantický/drama, přístupný od 12 let

> Podvodník Scott Lang, vybavený pozoruhodnou schopnostií
zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu,
se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi
Hankovi Pymovi ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném
obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují.

> Krásná Bathsheba Everdene žije ve viktoriánské Anglii druhé poloviny 19. století. Po svém strýci zdědí usedlost v panství Wessex, což z ní
dělá lákavou partii pro to, čemu se zatím snaží vyhnout – manželství.

> Režie: Peyton Reed
> Hrají: Paul Rudd, Michael Douglas, Michael Peña, Evangeline Lilly,
Patrick Wilson, Kevin Weisman
> Režie: Thomas Vintenberg
> Hrají: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Tom Sturridge,
Michael Sheen, Juno Temple, Jessica Barden
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OD 23. 7.

V HLAVĚ
USA, 2015, animovaný
> Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley, která se musí se svou rodinou přestěhovat z amerického
Středozápadu do San Francisca, kde její tatínek dostal novou práci,
to platí dvojnásob. Stejně jako nás všechny, i Riley ovlivňují její
emoce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí na
Hlavním velitelství, což je řídící centrum uvnitř Rileyiny mysli, odkud
Riley pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní.

MALLORY
ČR, 2015, dokument
> Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka
přichází dokumentaristka Helena Třeštíková s novým ﬁlmem, v němž
13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po porodu syna
dokázala vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se
ocitla s dítětem na ulici a žila jako bezdomovec.

> Režie: Helena Třeštíková

OD 30. 7.

> Režie: Pete Docter
NENASYTNÁ TIFFANY
ČR, 2015, dobrodružně hororová komedie
PAPÍROVÁ MĚSTA
USA, 2015, romantický/drama, přístupný od 12 let
> Po úspěšném ﬁlmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin Papírová
města, další snímek natočený podle románu spisovatele Johna
Greena. Quentin Jacobsen má od dětství rád svou nespoutanou
sousedku se jménem dlouhým jako její nohy: Margo Rothovou
Spiegelmanovou. Ale jak moc ji vlastně zná? A co jsou to ta papírová
města, o kterých Margo mluví?

> Režie: Jake Schreier
> Hrají: Nat Wolff, Cara Delevingne, Austin Abrams, Halston Sage,
Justice Smith, Jaz Sinclair, Cara Buono
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> Pepa tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal
na skromné živobytí, vykrádá víkendové chaty a ukradené předměty
prodává v nedaleké zastavárně. Když objeví starou videokameru,
která odhaluje cestu k netušenému pokladu, je ohromen. Brzy
však pochopí, že aby ho získal, bude muset podstoupit víc než jen
dlouhé hodiny kopání.

> Režie: Andy Fehu
> Hrají: Leoš Noha, Jiří Panzner, Pjeer Van Eck, Petr Čtvrtníček, Jitka
Pavlišová, Vojtěch Johaník

FILMOVÉ PŘEHLÍDKY
A FESTIVALY

PRAŽSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Filmy za 40 Kč po celé léto
červenec – srpen
Kino Aero, Praha 3, Biskupcova 31, www.kinoaero.cz
Kino Světozor, Praha 1, Vodičkova 41, www.kinosvetozor.cz
Bio Oko, Praha 7, Františka Křížka 15, www.biooko.net
> Kompletní program Pražského ﬁlmového léta najdete na webech jednotlivých kin.
> Vstupné 40 Kč.

Volné seskupení čtyř artových kin v Praze: Atlas, Evald, Lucerna
a Mat pořádá od 9. do 15. července tohoto roku Best
Film Fest, týden nejúspěšnějších a divácky nejnavštěvovanějších ﬁlmů první poloviny roku 2015. Kinaři se rozhodli nadělit svým věrným fanouškům malý předvánoční
dárek v podobě lístků do kina za jednotnou atraktivní
cenu 69 Kč za vstupenku.
OZVĚNY KARLOVÝCH VARŮ
11. – 19. 7. 2015
Kino Aero, Praha 3, Biskupcova 31, www.kinoaero.cz
Kino Světozor, Praha 1, Vodičkova 41, www.kinosvetozor.cz
> Vstupenky na jednotlivá představení je možné zakoupit či rezervovat on-line
na stránkách jednotlivých kin, kde také naleznete kompletní program.

Ozvěny Varů potrvají devět dní a nabídnou přes třicet snímků z programu MFF KV.
Jako každý rok značí poslední den Mezinárodního ﬁlmového festivalu
v Karlových Varech také začátek jejich oﬁciálních ozvěn.
Možnost užít si kousek Varů přímo v Praze a v Brně nebo
dohnat to, co jste při nabitém festivalovém programu nestihli, budete mít letos od 11. do 19. července. Program
čítající přes tři desítky ﬁlmů nabídne v pražských kinech
Aero a Světozor a v brněnské Scale průřez ze soutěžních
i nesoutěžních sekcí festivalu.

I pro letošní prázdninové měsíce připravila tři spřátelená pražská
kina – Kino Světozor, Kino Aero a Bio Oko – ﬁlmovou
přehlídku Pražské ﬁlmové léto. Již 6. ročník divácky
oblíbené akce přinese během prázdninových měsíců
každý den první odpolední nebo podvečerní projekci za
vstřícných 40 Kč. Diváci budou mít za toto symbolické
vstupné možnost zhlédnout všechny zásadní ﬁlmové
novinky uplynulé sezony, které jim během roku utekly
nebo kterým propadli a rádi by je viděli znovu. Zatímco
Světozor bude přehlídku hostit celé dva měsíce, do Oka
vtrhne Pražské ﬁlmové léto pouze v červenci a v srpnu
po něm štafetu přebere žižkovské Aero.
Letos na diváky čekají třeba Divoké historky, Píseň moře, Velká nádhera, Šílený Max: Zběsilá cesta, Bridman a další ﬁlmové
hity minulé sezony.
BEST FILM FEST
Nejlepší ﬁlmy roku 2015
9. – 15. 7. 2015
Kina Atlas, Lucerna, Evald a Mat
www.bestﬁlmfest.cz
> Vstupné 69 Kč.

Můžete se těšit na jedinečné projekce snímků, které se do české
distribuce nedostanou buď vůbec, nebo s mnohaměsíčním zpožděním. Z dosud potvrzených titulů zde bude
v předpremiéře uveden například očekávaný dokument
o zpěvačce Amy Winehouse Amy, nový snímek režiséra
Jaco van Dormaela Zbrusu Nový zákon, či islandské
drama Berani, které si z nedávného festivalu v Cannes
odneslo hlavní cenu sekce Un Certain Regard.
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LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Největší nesoutěžní ﬁlmový festival v ČR

LETNÍ KINA

24. 7. – 1. 8. 2015
www.lfs.cz

LETNÍ KINO NA LODI
První a jediné letní kino na lodi v Praze
Praha 8, U Libeňského mostu 1, tel. 774 444 691, kino@ticketware.cz,
www.kinonalodi.cz, https://www.facebook.com/kinonalodi.cz
> Lístky možné zakoupit online přes www.kinonalodi.cz nebo každý den
osobně na recepci lodě od 8 do 22 h.
> Změna programu vyhrazena.

41. ročník Letní ﬁlmové školy Uherské Hradiště nabídne divákům
ﬁlmový program tradičně rozdělený do šesti základních
bloků Fokus, Inventura, Spektrum, Visegrádský horizont, AČFK uvádí a Zvláštní uvedení a i letos nabídne
úžasnou atmosféru a skvělé ﬁlmy.
Jako každý rok čeká návštěvníky bohatý a rozmanitý hudební program, který nechá odpočinout ﬁlmově unaveným očím.
Součástí festivalu bude i zahajovací koncert letošního
16. ročníku CZ&SK Hello Jazz Weekendu. Představí se
vám Cotatcha Orchestra, Heart of Dixie a kapela Josef
Fečo Band. Těšit se můžete mimo jiné na Michala Hrůzu,
duo Kieslowski, Zrní či skupinu Midi Lidi. Koncerty se
budou konat na Kolejním nádvoří na Masarykově náměstí a budou přístupné jak akreditovaným, tak široké
veřejnosti.

Divadelní stan, vítající do tajuplných i zábavných paralelních světů, ďábelská hudební směs rozmanitých stylů a žánrů,
výstavy ﬁlmové i paraﬁlmové, program pro děti i nespavce, diskutéry i tancechtivé… to vše nabízí doprovodný
program Letní ﬁlmové školy. Letní ﬁlmová škola věnuje
prostor také mladým talentům. I letos tak nebude kromě
klasických programových sekcí chybět Studentský maraton 2015 – přehlídka pořádaná ve spolupráci s Českou
televizí a zaměřená na krátkometrážní tvorbu vysokých
a středních ﬁlmových škol v oblasti animované, hrané
i dokumentární.
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Příjemné místo, kvalitní jídlo s obsluhou a pohodový zážitek z představení. Vážíme si našich stálých diváků, které odměňujeme.
1. st.
2. čt.
3. pá.
4. so.
5. ne.
6. po.
7. út.
8. st.
9. čt.
10. pá.
11. so.
12. ne.
13. po.
14. út.
15. st.
16. čt.
17. pá.
18. so.
19. ne.
20. po.
21. út.
22. st.
23. čt.
24. pá.
25. so.
26. ne.
27. po.
28. út.
29. st.
30. čt.
31. pá.

Co jsme komu udělali – 22 h
Falešní poldové – 22 h
Vybíjená – 22 h
Andílek na nervy – 22 h
Raluca – 22 h
Železná srdce – 22 h
Méďa 2 – 22 h
Sedmero krkavců – 22 h
Mimoňové – 22 h
Focus – 22 h
Život je život – 22 h
Birdman – 22 h
Kód Enigmy – 22 h
Jurský svět – 22 h
Chappie – 22 h
Bez kalhot XXL – 22 h
Kino nepromítá
Kino nepromítá
Ostrov lásky – 21.30 h
Kingsman: Tajná služba – 21.30 h
Rychle a zběsile 7 – 21.30 h
Vincentův svět – 21.30 h
Kobry a užovky – 21.30 h
Padesát odstínů šedi – 21.30 h
Hodinový manžel – 21.30 h
Sex v Paříži – 21.30 h
Papírová města – 21.30 h
Fotograf – 21.30 h
Klub rváčů – 21.30 h
Ovečka Shaun ve ﬁlmu – 21.30 h
Špión – 21.30 h

LETNÍ KINO NÁRODNÍHO FILMOVÉHO
ARCHIVU

22. st.

Nákladové nádraží Žižkov, Praha 3, Jana Želivského 2,
http://letnikino.nfa.cz/
> On-line rezervace a prodej vstupenek na https://goout.cz/cs/praha/
> English Friendly Screenings
> Změna programu vyhrazena

24. pá.
27. po.
29. st.
31. pá.

Michael Steiner / Pastýřova panenka / Švýcarsko 2010
– 21.30 h
Věra Chytilová / Sedmikrásky / ČSR 1966 – 21.30 h
Atomy věčnosti – Lucie Česálková představí pásmo dokumentárních ﬁlmů – 21.30 h
Svatopluk Innemann / Milenky starého kriminálníka /
ČSR 1927 – 21.30 h
Christopher Morris / Čtyři lvi / Velká Británie, 2010 –
21.30 h

LETNÍ KINO V RIEGROVÝCH SADECH

1. st.
3. pá.
6. po.
8. st.

10. pá.
13. po.
15. st.
18. čt.
17. pá.
18. so.
20. po.

Christian Petzold / Jerichow / Německo 2008 – 22 h
Robert Zemeckis / Návrat do budoucnosti / USA 1985
– 21.30 h
Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson / Zvuk hluku /
Švédsko, Francie 2010 – 21.30 h
Realtime hardwareová manipulace audio a video signálu
– workshop – 17 h
Jan Stanislav Kolár / Příchozí z temnot / ČSR 1921
– 21.30 h
Kouzelná skříňka – performace v suterénu Nákladového
nádraží – 17 h
Zdeněk Podskalský st. / Světáci / ČSR 1969 – 21.30 h
Nicolas Roeg / Teď se nedívej / Velká Británie, Itálie 1973
– 21.30 h
Městské symfonie – staré záběry Prahy doprovodí hudební skupina Sítě – 21.30 h
Lov na Bogora – performace v suterénu Nákladového
nádraží – 18
Bořivoj Zeman / Slečna od vody / ČSR 1959 – 21.30 h
Principy pohyblivého obrazu – workshop – 17 h
Rebelové bez svatozáře – EASY RIDER & CO – přednáška
Vladimíra Hendricha – 17 h
James Cameron/ Terminátor / Velká Británie, USA, 1984
– 21.30 h

Zahrádky Park Café, Praha 2, Riegrovy sady 28, tel. 222 717 247,
parkcafe@centrum.cz, www.restauraceriegrovysady.cz/letni-kino/
> Vstup zdarma.
> Vyhrazujeme si právo na změnu programu (např. významné sportovní
přenosy).

Letos jsme si pro vás připravili lahůdku. Každou neděli a pondělí
od 21 h (srpen a září cca od 20 h) budeme na velké
zahradě vysílat jeden z níže uvedených ﬁlmů. Tituly jsme
se pokoušeli vybírat tak, aby uspokojili většinu diváků.
Budeme se těšit na společné večery strávené u ﬁlmů.
5. ne.
6. po.
12. ne.
13. po.
19. ne.
20. po.
26. ne.
27. po.

ČERVENEC:
Králové Ro(c)ku – 21 h
Přeber si to – 21 h
Revival – 21 h
12 let v řetězech – 21 h
Frajeři ve Vegas – 21 h
Doblba – 21 h
Tenkrát na západě – 21 h
Podfukáři – 21 h

2. ne.
3. po.
9. ne.
10. po.
16. ne.
17. po.
23. ne.
24. po.
30. ne.
31. po.

SRPEN:
Cesta z města – 20 h
Jobs – 20 h
Skrytá identita – 20 h
Pravidla lži – 20 h
Maverick – 20 h
Vítězové a poražení – 20 h
Dont Stop – 20 h
Vlk z Wallstreet – 20 h
Ďáblův advokát – 20 h
Vesničko má středisková – 20 h

6. ne.
7. po.
13. ne.
14. po.

ZÁŘÍ:
Dannyho parťáci – 20 h
Gran Torino – 20 h
Habermannův mlýn – 20 h
Volný pád – 20 h
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LETNÍ SCÉNA NA HARFĚ
Kinematograf, aneb ﬁlmová kvalita v Harfě!
http://www.letniscenanaharfe.cz
> Vstup zdarma

3. pá.
4. so.
5. ne.
10. pá.
11. so.
12. ne.
17. pá.
18. so.
19. ne.
24. pá.
25. so.
26. ne.
31. pá.

LEGO příběh – 21.30 h
Hunger Games: vražedná pomsta – 21.30 h
10 pravidel jak sbalit holku – 21.30 h
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel – 21.30 h
Vlk z Wall Street – 21.30 h
Pojedeme k moři – 21.30 h
Láska na kari – 21.30 h
Interstellar – 21.30 h
Andělé všedního dne – 21.30 h
Drákula neznámá legenda – 21.30 h
Velká nádhera – 21.30 h
Krásno – 21.30 h
Železná srdce – 21.30 h

MEETFACTORY – LETNÍ KINO
Praha 5, Ke Sklárně 3213/15, www.meetfactory.cz
> Vstupné je 80 Kč, pro obyvatele Prahy 5 – 40 Kč

Každou středu promítání v MeetFactory vámi zvoleného snímku. Film
vybírejte na www.ﬁlmjukebox.cz/kino/31/meetfactory.
Konec hlasování a zahájení prodeje vždy v pondělí do 14 h.
1. st.
8. st.
15. st
22. st.
29. st.

ČERVENEC:
MÚZA BOUŘLIVÁ:
Zvuk hluku nebo Futurologický kongres nebo Sama nocí
tmou – 21.30 h
MÚZA DUSNÁ:
Diplomacie nebo Zmizelá nebo Dvojník – 21.30 h
MÚZA PSÍCH DNŮ:
7 dní v Havaně nebo Do Říma s láskou nebo Kůže, kterou nosím – 21.30 h
MÚZA SKOROZATAŽENÁ:
Antikrist nebo Lore nebo Funny games – 21.30 h
MÚZA VĚTRNÁ:
Kvílení nebo Je to jen vítr nebo Muž na laně – 21.30 h

LETŇÁK – STŘELECKÝ OSTROV
Střelecký ostrov, Praha 1, www.letnak.cz
> Vstup 100 Kč

5. st.
12. st.
19. st.
26. st.

1. st.
2. čt.
3. pá.
4. so.
7. út.
8. st.
10. pá.
11. so.
13. po.
14. út.
18. so.
21. út.
22. st.
24. pá.
25. so.
28. út.
29. st.
30. čt.

Divoké historky – 21.30 h
Sama nocí tmou – 21.30 h
SpongeBob ve ﬁlmu: Houba na suchu – 21.30 h
Parádně pokecal – 21.30 h
Hodinový manžel – 21.30 h
Fakjů pane učiteli – 21.30 h
Padesát odstínů šedi – 21.30 h
Jáma – 21.30 h
Hacker – 21.30 h
Jak jsme hráli čáru – 21.30 h
Teorie všeho – 21.30 h
Fotograf – 21.30 h
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha – 21.30 h
Nymfomanka I. – 21.30 h
Nymfomanka II. – 21.30 h
Vlk z Wall Street – 21.30 h
Holy motors – 21.30 h
Mánes na vodě – veřejná premiéra – 21.30 h
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SRPEN:
MÚZA SVĚTELNÝCH ZÁZRAKŮ:
Attila Marcel nebo Nick Cave: 20 000 dní na Zemi nebo
Kouzlo měsíčního svitu – 20.30 h
MÚZA MLŽNÁ:
Struktura krystalu nebo Dům z písku a mlhy nebo Je
muž, který je vysoký, šťastný? – 20.30 h
MÚZA TLAKOVÉ VÝŠE:
Láska nebo Mami! nebo Zbytečná krutost – 20.30 h
MÚZA TROPICKÁ:
Krátký ﬁlm o zabíjení nebo Kluk na kole nebo Sama
v Africe – 20.30 h

NEBE NAD NEUSTADTEM
Café Neustadt, Praha 2, Karlovo náměstí 1/23, www.cafeneustadt.cz
> Vstupné je zdarma.

Nebe nad Neustadtem je letní festival v kavárně a na nádvoří Novoměstské radnice v Praze.
29. 6.
6. po.
13. po.
22. st.
29. st.

Mezipatra approved: nejlepší krátké ﬁlmy 2013–2014
Jeden svět: Duchové moře
KineDok: Joanna
Festival krátkých ﬁlmů Praha
Festival íránských ﬁlmů: Sama nocí tmou

PROGRAM KIN A–Z
> Změna programů vyhrazena.
> Upozornění: uvádíme pouze programy kin, které nám provozovatelé
dodají ke zveřejnění.

KINO 35
Francouzský institut, Praha 1, Štěpánská 35, tel. 221 401 011,
kino35@ifp.cz, www.ifp.cz/Program-Kino-35
> Rezervace on–line na http://kino35.koupitvstupenku.cz
> Pokladna otevřena út–pá 10.30–13 a 14.30–18.45 h, v sobotu 30 minut
před promítáním, možno platit kartou.
> Vstupné 110 Kč, vstupné s IFPass 100 Kč, vstupné Tarif Mini (dopoledne
út–pá) 50 Kč.

BIO SENIOR
Kino Aero, Praha 3, Biskupcova 31, www.kinoaero.cz
Kino Světozor, Praha 1, Vodičkova 41, www.kinosvetozor.cz
Bio Oko, Praha 7, Františka Křížka 15, www.biooko.net
> Rezervace vstupenek a další informace najdete na webech kin.
> Vstupné 60 Kč.

7. út.
8. st.
9. čt.

Cyklus pravidelných zlevněných projekcí nejen pro seniory v kinech
Aero, Bio Oko a Světozor v dopoledních a odpoledních
hodinách. Za snížené vstupné 60 Kč umožňuje zhlédnout
nové zajímavé ﬁlmy v rozumnou denní dobu a vyhnout se
tak frontám i přeplněnému sálu při večerních projekcích.
Filmy jsou vybírány cíleně pro seniory z aktuálních ﬁlmových novinek, snížené vstupné však platí pro všechny
diváky bez rozdílu.

10. pá.
13. po.
14. út.

7. út.
14. út.
21. út.
28. út.

KINO AERO
Dáma ve zlatém – 10 h
Slow West – 10 h
Lví srdce – 10 h
Mallory – 10 h

15. st.
16. čt.

KINO SVĚTOZOR
> Projekce v rámci Pražského ﬁlmového léta, v červenci a srpnu dokonce
za 40 Kč

1. st.
8. st.
15. st.
22. st.
29. st.

Fotograf – 13.00 h
Píseň moře (dabing) – 13 h
Pořád jsem to já – 13 h
Samba – 13 h
Co jsme komu udělali? – 13 h

2. čt.
9. čt.
16. čt.
23. čt.
30. čt.

BIO OKO
Dejte mi pokoj! – 10 h
Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha – 10 h
Druhá míza – 10 h
Dáma ve zlatém – 10 h
Evangelium podle Brabence – 10 h

17. pá.
20. po.
21. út.
22. st.
23. čt.
24. pá.
27. po.

Lola – 11 h
O lásce a vodě – 13 h
Hraji mrtvého – 15 h
Princezna z Montpensier – 11 h
Rabínův kocour – 13 h
Pauline detektivem – 15 h
Goodbye Morocco – 11 h
Jako lev – 13 h
Jede, jede poštovský panáček – 15 h
Aya de Yopougon – 11 h
Versailles – 13 h
Obraz – 15 h
O lásce a vodě – 11 h
Princezna z Montpensier – 13 h
Pauline detektivem – 15 h
Chvíle setkání – 11 h
Aya de Yopougon – 13 h
Versailles – 15 h
Jules a Jim – 11 h
Obraz – 13 h
Jako lev – 15 h
Hraji mrtvého – 11 h
Slečinky z Rochefortu – 13 h
Lola – 15 h
O lásce a vodě – 11 h
Goodbye Morocco – 13 h
Rabínův kocour – 15 h
Aya de Yopougon – 11 h
Lola – 13 h
Goodbye Morocco – 15 h
Jede, jede poštovský panáček – 11 h
Obraz – 13 h
Hraji mrtvého – 15 h
Rabínův kocour – 11 h
Jako lev – 13 h
Chvíle setkání – 15 h
Pauline detektivem – 11 h
Princezna z Montpensier – 13 h
Slečinky z Rochefortu – 15 h
Versailles – 11 h
Jules a Jim – 13 h
Princezna z Montpensier – 15 h
Slečinky z Rochefortu – 11 h
Jako lev – 13 h
O lásce a vodě – 15 h
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28. út.
29. st.
30. čt.
31. pá.

Obraz – 11 h
Hraji mrtvého – 13 h
Goodbye Morocco – 15 h
Lola – 11 h
Jede, jede poštovský panáček – 13 h
Versailles – 15 h
Princezna z Montpensier – 11 h
Rabínův kocour – 13 h
Jules a Jim – 15 h
Chvíle setkání – 11 h
Aya de Yopougon – 13 h
Pauline detektivem – 15 h

LUCERNA

6. po.

7. út.

Praha 1, Vodičkova 36, tel. 224 216 972, 736 431 503,
kino@lucerna.cz, www.kinolucerna.cz
> Informace o vstupném, rezervace a předprodej vstupenek
na www.kinolucerna.cz nebo na tel. 224 216 972, 736 431 503
> Pokladna otevřena denně od 12 h.

8. st.

1. st.

2. čt.

3. pá.

4. so.

5. ne.

Andílek na nervy – ČR – 16 h
Život je život – ČR – 16. 30 h
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha – Brazílie/Špa –
18 a 20.45 h
Dáma ve zlatém – USA/GB – 18.30 h
Temné kouty – Francie – 20.30 h
Život je život – ČR – 16 h
Divoké historky – Arg/Špa – 16.15 h
Dáma ve zlatém – USA/GB – 18 h
Dior a já – Francie – 18.45 h
Šílený Max: Zběsilá cesta 3D – Austr/USA – 20.15 h
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha – Brazílie/Špa –
20.45 h
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha – Brazílie/Špa –
13.30 a 20.45 h
Život je život – ČR – 16 h
Divoké historky – Arg/Špa – 16.15 h
Dáma ve zlatém – USA/GB – 18 h
Dior a já – Francie – 18.45 h
Šílený Max: Zběsilá cesta 3D – Austr/USA – 20.15 h
Mimoni 3D – USA – česká verze – 14 h
Sedmero krkavců – ČR – 14.15 h
Život je život – ČR – 16 h
Divoké historky – Arg/Špa – 16.15 h
Jurský svět – USA – 17.45 h
Dior a já – Francie – 18.45 h
Šílený Max: Zběsilá cesta 3D – Austr/USA – 20.15 h
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha – Brazílie/Špa –
20.45 h
Mimoni 3D – USA – česká verze – 14 h
Sedmero krkavců – ČR – 14.15 h
Život je život – ČR – 16 h
Divoké historky – Arg/Špa – 16.15 h
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9. čt.

10. pá.

11. so.

12. ne.

13. po.

Jurský svět – USA – 17.45 h
Dior a já – Francie – 18.45 h
Šílený Max: Zběsilá cesta 3D – Austr/USA – 20.15 h
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha – Brazílie/Špa –
20.45 h
Mimoni 3D – USA – česká verze – 14 h
Sedmero krkavců – ČR – 14.15 h
Život je život – ČR – 16 h
Divoké historky – Arg/Špa – 16.15 h
Jurský svět – USA – 17.45 h
Dior a já – Francie – 18.45 h
Šílený Max: Zběsilá cesta 3D – Austr/USA – 20.15 h
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha – Brazílie/Špa –
20.45 h
Divoké historky – Arg/Špa – 15.45 h
Dior a já – Francie – 16 h
Dáma ve zlatém – USA/GB – 18 h
Druhý báječný hotel Marigold – USA/GB – 18.15 h
Šílený Max: Zběsilá cesta 3D – Austr/USA – 20.15 h
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha – Brazílie/Špa –
20.45 h
Život je život – ČR – 16 h
Divoké historky – Arg/Špa – 16.15 h
Dáma ve zlatém – USA/GB – 18 h
Dior a já – Francie – 18.45 h
Šílený Max: Zběsilá cesta 3D – Austr/USA – 20.15 h
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha – Brazílie/Špa –
20.45 h
S láskou, Rosie – GB/USA – 16.30 h
Píseň moře – Irsko/DK/Bel. – 17.30 h
Kobry a užovky – ČR – 18.30 h
Leviatan – Rusko – 19.30 h
Teorie všeho – GB – 20.45 h
Teorie všeho – GB – 13.30 h
Hodinový manžel – ČR – 16.30 h
Druhý báječný hotel Marigold – USA/GB – 17 h
Ex Machina – USA/GB – 18.30 h
Mami! – Kanada/Francie – 19.30 h
Kód Enigmy – GB/USA – 20.45 h
Ovečka Shaun ve ﬁlmu – GB/Francie – 13 h
Divoké historky – Arg/Špa – 13.30 h
Malý pán – ČR – 15 h
Co jsme komu udělali? – Francie – 16 h
Birdman – USA – 17 h
Samba – Francie – 18.15 h
Saint Laurent – Francie – 19.30 h
Divočina – USA – 20.45 h
Ovečka Shaun ve ﬁlmu – GB/Francie – 13 h
Kobry a užovky – ČR – 13.15 h
Fénix – SRN/Polsko – 15 h
Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě – Švédsko/
Norsko/Dánsko – 15.30 h
Láska je dokonalý zločin – Švýc./Francie – 17 h
Whiplash – USA – 17.45 h
Fotograf – ČR – 19.30 h
Kingsman: Tajná služba – GB – 20 h
Pořád jsem to já – USA – 13.30 h
Vyšší moc – Švédsko/Francie – 16 h
Sils Maria – Fra/Švýc./SRN – 17 h

14. út.

15. st.
16. čt.

17. pá.

18. so.

19. ne.

20. po.

21. út.

22. st.

23. čt.

24. pá.

Divoké historky – Arg/Špa – 18.15 h
Americký sniper – USA – 19.30 h
Zabijáci – Dánsko /Senior Art/ – 20.45 h
Teorie všeho – GB – 16 h
Pestrobarvec petrklíčový – GB – 17 h
Ladies Movie Night: Bez kalhot XXL – USA – 18.45 h
Klub rváčů – USA – 19.30 h
Pořád jsem to já – USA – 16.30 h
Miluj souseda svého – USA – 17.15 h
Interstellar – USA/GB – 19.30 h
Domácí péče – ČR – 16.30 a 18.45 h
Lví srdce – Finsko/Švédsko – 16.45 h
Nekonečný příběh Posledního z Aporveru – ČR – 18.30 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Terminator Genisys 3D – USA – 20.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 13.30 h
Domácí péče – ČR – 16.30 a 18.30 h
Lví srdce – Finsko/Švédsko – 16.45 h
Dior a já – Francie – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Terminator Genisys 3D – USA – 20.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 13.30 h
Mimoni 3D – USA – česká verze – 14 h
Domácí péče – ČR – 16.30 a 18 h
Lví srdce – Finsko/Švédsko – 16.45 h
Dior a já – Francie – 18.45 h
André Rieu – Live in Maastricht – 20 h
Terminator Genisys 3D – USA – 20.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 13.30 h
Mimoni 3D – USA – česká verze – 14 h
Domácí péče – ČR – 16 a 18 h
Lví srdce – Finsko/Švédsko – 16.45 h
Dior a já – Francie – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20 h
Terminator Genisys 3D – USA – 20.45 h
Domácí péče – ČR – 13.30 a 16.15 h
V hlubinách – Norsko/Finsko/Švédsko – 16.45 h
Samba – Francie – 18.15 h
Slow West – GB/N.Zel. – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Terminator Genisys 3D – USA – 20.45 h
Domácí péče – ČR – 16.30 a 18.30 h
V hlubinách – Norsko/Finsko/Švédsko – 16.45 h
Slow West – GB/N.Zel. – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Terminator Genisys 3D – USA – 20.45 h
Domácí péče – ČR – 16.30 a 18.30 h
V hlubinách – Norsko/Finsko/Švédsko – 16.45 h
Slow West – GB/N.Zel. – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Terminator Genisys 3D – USA – 20.45 h
V hlavě – české titulky – 16.30 h
Pařížská blbka – Francie/Belgie – 16.45 h
Domácí péče – ČR – 18.30 h
Mallory – ČR – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Southpaw – USA – 20.45 h
Domácí péče – ČR – 13.30 a 18.30 h
V hlavě – české titulky – 16.30 h

25. so.

26. ne.

27. po.

28. út.

29. st.

30. čt.

31. pá.

Pařížská blbka – Francie/Belgie – 16.45 h
Mallory – ČR – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Southpaw – USA – 20.45 h
Mimoni 3D – USA – česká verze – 14 h
Domácí péče – ČR – 14.30 a 18.30 h
V hlavě – české titulky – 16.30 h
Pařížská blbka – Francie/Belgie – 16.45 h
Mallory – ČR – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Southpaw – USA – 20.45 h
Mimoni 3D – USA – česká verze – 14 h
Domácí péče – ČR – 14.30 a 18.30 h
V hlavě – české titulky – 16.30 h
Pařížská blbka – Francie/Belgie – 16.45 h
Mallory – ČR – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Southpaw – USA – 20.45 h
Pařížská blbka – Francie/Belgie – 13.30 h
V hlavě – české titulky – 16.30 h
Pařížská blbka – Francie/Belgie – 16.45 h
Pořád jsem to já – USA – 18.30 h
Mallory – ČR – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Southpaw – USA – 20.45 h
Domácí péče – ČR – 16.30 h
V hlavě – české titulky – 16.45 h
Mallory – ČR – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Southpaw – USA – 20.45 h
Domácí péče – ČR – 16.30 h
V hlavě – české titulky – 16.45 h
Mallory – ČR – 18.45 h
Daleko od hlučícího davu – USA/GB – 20.30 h
Southpaw – USA – 20.45 h
Mallory – ČR – 16.15 h
Domácí péče – ČR – 16.45 h
Věčně mladá – USA – 18.15 h
Woody Allen: Iracionální muž – USA – 18.45 h
Mission Impossible: Národ grázlů – 20.30 h
Nenasytná Tiffany – ČR – 20.45 h
Mallory – ČR – 13.30 a 16.15 h
Domácí péče – ČR – 16.45 h
Věčně mladá – USA – 18.15 h
Woody Allen: Iracionální muž – USA – 18.45 h
Mission Impossible: Národ grázlů – 20.30 h
Nenasytná Tiffany – ČR – 20.45 h

POZNÁMKA:

> Červeně jsou označené ﬁlmy s možností slevy pro seniory.
> Zeleně jsou označené ﬁlmy promítané v rámci festivalu Best Film
Fest, vstupné 69 Kč.
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COLLEGIUM 1704 – SEZÓNA 2015|16
4. sezóna koncertního cyklu
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704

HUDEBNÍ FESTIVALY A CYKLY

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
Mezinárodní hudební festival
13. července – 6. srpna 2015, Praha
Femina Aeterna
Informace: Collegium Marianum, tel. 224 229 462, 731 448 346, 731
615 370, e–mail: vstupenky@letnislavnosti.cz
On–line rezervace a prodej: www.letnislavnosti.cz
> Předprodej vstupenek: Festivalová pokladna: Maďarské kulturní středisko,
Rytířská 27, Praha 1 (metro A, B – Můstek), prodej: pondělí a středa
10–18.30 h.

Václav Luks – dirigent a umělecký vedoucí
Prodej abonmá a vstupenek zahájen.
> Vstupenky: na www.collegium1704.com/vstupenky,
tel. +420 226 539 623 (po–pá 8–16.30 h),
e–mail: tickets@collegium1704.com
Colosseum Ticket (prodejní místa na www.colosseumticket.cz)
Pokladna České ﬁlharmonie – Rudolﬁnum (po–pá 10–18 h)
Radioservis, Vinohradská 12 (po–pá 10–17 h)
Ticketportal (www.ticketportal.cz)
> Ceny vstupenek: 200–1100 Kč
> Přenosné abonentní vstupenky na 3, 5, nebo 8 koncertů se slevou až
30% k zakoupení na www.collegium1704.com/vstupenky, na tickets@collegium1704.com, v pokladně Rudolﬁna a v Radioservisu. Slevy se nesčítají.
Snížené vstupné na jednotlivé vstupenky: 140–770 Kč (děti do 15 let,
studenti, senioři od 60 let, ZTP a ZTP/P)

Collegium 1704
pražský barokní orchestr

13. 7.

16. 7.

20. 7.

22. 7.

27. 7.

30. 7.
3. 8.

6. 8.

La Muse. Múzy a hrdinky francouzské barokní hudby.
Maïlys de Villoutreys – soprán, La Sainte Folie Fantastique (Francie). Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 – 20 h
Laura. Petrarcovy sonety v renesančních madrigalech
– úpravy pro gambový consort. La Violetta (Nizozemí),
Paulina van Laarhoven – viola da gamba, umělecká vedoucí. Pražský hrad, Míčovna, Praha 1 – 19.30 h
La Luna. Sedm staletí ve svitu měsíce – ibero–americká
inspirace. Luanda Siqueira (Brazílie) – soprán, Quito Gato
– barokní kytara, Glossarium (Španělsko). Zámek Troja,
U Trojského zámku 1, Praha 7 – 20 h
Magdalena. Mezi láskou nebeskou a láskou pozemskou.
Frithjof Smith, Gebhard David – cornettino, cink, Les Cornets Noirs (Německo). Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní,
Praha 1 – 19.30 h
Sibylla. Hudební vize Hildegardy z Bingenu. Tiburtina Ensemble (ČR), Barbora Kabátková – soprán, středověká
harfa, umělecká vedoucí. Emauzské opatství, kostel
P. Marie na Slovanech, Vyšehradská 49, Praha 2 – 19.30 h
Hemiolen. Severské lidové baroko. Silfver (Švédsko). Betlémská kaple, Betlémské nám. 255/4, Praha 1 – 19.30 h
Maria. Obraz Panny Marie v dílech renesančních mistrů.
Terry Wey – kontratenor, Cappela Mariana (ČR). Kostel
Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 –
20.30 h
Calisto – barokní opera Francesca Cavalliho. Hana Blažíková – Calisto, Barbora Kabátková – Diana, Giunone, Jan
Mikušek – Endimione, Tomáš Lajtkep – Mercurio, Tomáš
Král – Giove, Collegium Marianum, Buchty a loutky, Vít
Brukner – režie, Robert Smolík – scéna a marionety,
Jana Semerádová – hudební nastudování. Státní opera,
Wilsonova 4, Praha 1 – 19.30 h

2015:
21. 10. a 22. 10.
C. Monteverdi – Vespro della beata Vergine. Zahajovací
koncert. Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka – 19.30 h
18. 11. a 19. 11.
J. A. Hasse: Santa Elena al Calvario. Novodobá premiéra
oratoria. kostel sv. Anny – Pražská křižovatka – 19.30 h
15. 12.
Vánoční koncert – Te Deum. Ann Hallenberg – mezzosoprán. Program: G. F. Händel: Utrecht Te Deum HWV
278, Donna, che in ciel HWV 233, G. Ph. Telemann:
Die Donnerode TWV 6:3. Rudolﬁnum, Dvořákova síň –
19.30 h
31. 12.
Silvestrovský koncert – Bachovy světské kantáty. Auf,
schmetternde Töne der muntern Trompeten BWV 207a,
Geschwinde, ihr wirbelnden Winde BWV 201. Kostel sv.
Anny – Pražská křižovatka – 15 a 17 h
2016:
H. Purcell: Dido and Aeneas – koncertní provedení opery. Marie–Claude Chappuis – Dido, mezzosoprán, Tomáš
Král – Aeneas, baryton. Rudolﬁnum, Dvořákova síň –
19.30 h
17. 2. a 18. 2.
A. Scarlatti: La Passione secondo Giovanni. Damien Guillon
– kontratenor, Hugo Oliveira – baryton. Kostel sv. Anny
– Pražská křižovatka – 19.30 h
22. 3.
Velikonoční koncert – G. F. Händel: Mesiáš. Marie–Sophie Pollak – soprán, Raffaele Pe – alt, Krystian Adam
– tenor, Benoit Arnould – bas. Rudolﬁnum, Dvořákova
síň – 19.30 h
20. 4. a 21. 4.
G. F. Händel: Kantáty. Raffaella Milanesi – soprán. Program: Il delirio amoroso HWV 99, Ero e Leandro HWV
150, Ah! crudel, nel pianto mio HWV 78. kostel sv. Anny
– Pražská křižovatka – 19.30 h
5. 2.
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FESTIVAL BRIKCIUS 2015
4. ročník cyklu koncertů komorní hudby
v Domě U Kamenného zvonu & Bach 330
http://Festival.Brikcius.com
> Festival se každoročně koná pod záštitou starosty Městské části Praha 1
Oldřicha Lomeckého, ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy a v rámci Daniel
Pearl World Music Days. Letošní dramaturgie Festivalu Brikcius je zaměřena
na 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha a tvorbu italských
skladatelů.
> Informace na http://Festival.Brikcius.com, na http://Twitter.com/Brikcius
a na http://www.Facebook.com/FestivalBrikcius.
> Prodej vstupenek u oﬁciálních festivalových prodejců vstupenek Prague
Ticket Ofﬁce – Via Musica, Ticketon.cz a cca 90 minut před začátkem
koncertu v místě konání. Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme
včasné zakoupení vstupenek.
> Zlevněné vstupné pro studenty a seniory.
> Předprodej abonentního vstupné a mecenášských vstupenek.
> Změna programu vyhrazena.
> Vstupenky online na www.pragueticketofﬁce.com, www.ticketon.cz, další
předprodeje: Via Musica, Staroměstské nám. 14, Praha 1,
tel. 224 826 440, Time Music, HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1,
Široký dvůr, Loretánské nám. 4, Praha 1.

FESTIVAL BRIKCIUS:
4. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu
& Bach 330 (Podzim 2015):
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Praha 1, Staroměstské nám. 605/13

5. 11.

12. 11.
19. 11.

J. S. Bach: Violoncellové sonáty (zahajovací koncert).
František Brikcius – violoncello & Irena Kosíková – cembalo. Program: Johann Sebastian Bach (1685–1750) –
19.30 h
J. S. Bach: Violoncellové suity. Anna Brikciusová – violoncello, František Brikcius – violoncello. Program: Johann
Sebastian Bach (1685–1750) – 19.30 h
Duo Brikcius & Baroko v krvi (závěrečný koncert). Anna
Brikciusová – violoncello (Duo Brikcius) & František Brikcius – violoncello (Duo Brikcius). Program: Luigi Boccherini (1743–1805), François Couperin (1668–1733), Joseph– Hector Fiocco (1703–1741) / Paul Bazelaire, Antonio
Vivaldi (1678–1741) + Domenico Gabrielli (1651–1690)
– 19.30 h

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA
Praha 1, Ostrovní 13

2. 11.

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Praha 1, Šporkova 14

26. 11.

www.novofest.cz
> Pořádá občanské sdružení Novofest, o.s., www.novofest.cz/os
> Předprodej vstupenek: věž Novoměstské radnice, út–ne 10–18 h
a Via Musica.
> Rezervace vstupenek: info@novofest.cz, tel. +420 271 737 359,
+420 606 618 396, fax +420 271 737 359.
> Večerní pokladna otevřena od 19.15 h před Velkým sálem Novoměstské
radnice.
> Cena vstupenky: 300 Kč, studenti, senioři a držitelé ZTP/P sleva 50%.

VELKÝ SÁL NOVOMĚSTSKÉ RADNICE
Praha 2, Karlovo nám. 1/23

30. 7.
12. 8.

26. 8.
KOSTEL U SALVÁTORA
Praha 1, Salvátorská 1

J. S. Bach: Umění fugy (beneﬁční koncert). Irena Kosíková – varhany (Francie). Program: Johann Sebastian
Bach (1685–1750). Vstupné dobrovolné, veškerý výtěžek
půjde na dobročinné účely Nadace Charty 77 | Konta
Bariéry, která je spolupořadatelem této beneﬁční akce –
18 h
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Italské hudební baroko a současnost. Anna Brikciusová
– violoncello, František Brikcius – violoncello & sourozenecké violoncellové Duo Brikcius. Program: skladby
italských barokních a současných skladatelů. Vstup volný.
Ve spolupráci s Italským kulturním institutem – 19 h

NOVOMĚSTSKÝ LETNÍ FESTIVAL /
NOVOFEST 2015
Hudba a tanec – 5. ročník festivalu
v historických prostorách Novoměstské
radnice na Karlově náměstí

FESTIVAL BRIKCIUS – DOPROVODNÝ PROGRAM:

1. 11.

Premiéra ﬁlmového dokumentu MAKANNA + křest CD
(115. výročí narození spisovatele Jiřího Weila, Festival
Den Poezie). Program: Irena Kosíková, Jiří Weil (1900–
1959). Vstup volný. Ve spolupráci s Knihovnou Václava
Havla – 19 h

8. 9.

Flamenco. Lola Karpenka – ﬂamenco tanec, Miroslav
Žára – kytara & Band. Program: tradiční španělská a ﬂamencová hudba – 20 h
Balady české, balady španělské. Barbora Martínková–
Polášková – soprán, Duo Siempre Nuevo (Patrick Vacík
a Matěj Freml – kytary). Program: A. Dvořák, J. Novák,
L. Janáček, J. Rodrigo, M. de Falla – 20 h
Les Goûts–réünis. Andrea Miltnerová – tanec, Clara Nováková – ﬂétna, Hana Fleková – viola, Monika Knoblochová –
cembalo. Program: F. Couperin, J. Morel, J.–Ph. Rameau,
M. Marais, Gaspar le Roux, V. Kalabis – 20 h
Hudba, tělo a duch – večer improvizace. Jiřina Dvořáková Marešová – varhanní pozitiv, Vilém Veverka – hoboj,
Nataša Novotná & 420 PEOPLE – výrazový tanec. Program: hudebně taneční improvizace – 20 h

PRAHA, KLASIKA.. – POSELSTVÍ 2015
Věnováno obětem nejničivější války ve
známé historii lidstva, v roce 70. výročí jejího
ukončení.
Pořadatel: Praha, klasika.. o. p. s., www.prague–classics.cz, e–mail:
festival@prague–classics.cz.
> Festival se koná ve spolupráci s 24. Mezinárodními interpretačními
kurzy Hornclass (www.hornclass.cz), 22. Mezinárodními hudebními kurzy
komorní hudby Ameropa (www.ameropa.org) a 3. orchestrální akademií
Filarmonietta Praga (www.ﬁlarmoniettapraga.cz).
> Vstupné: dospělí 300 Kč, studenti a senioři 100 Kč. Sponzorovaná abonentní vstupenka na 10 koncertů festivalu dle vlastního výběru 1 500 Kč,
objednaná do 10. 7. 2015.
> Objednávky a rezervace vstupenek prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo Ada Slivanská, tel. 608 332 830, na místě koncertů
pak 30 minut před zahájením.
> Projekt je realizován za ﬁnanční podpory partnerů a sponzorů, jejichž
soupis je uveden na www.prague–classics.cz.

19. 7.

Slavnostní zahájení. Mezinárodní hudební festival Praha,
klasika.. a 22. mezinárodní interpretační kurzy Ameropa
2015. Lektoři a hosté mistrovských kurzů sólové hry.
Královský sál zámku Brandýs nad Labem – 19 h
24. 7.
Sólová a komorní hudba. Absolventi mistrovských kurzů
Ameropa (interní koncert). Koncertní sál Základní umělecké školy F. X. Procházky 25, Brandýs nad Labem – 15 h
23. a 24. 7. Sólová a komorní hudba. Absolventi mistrovských kurzů
Ameropa (interní koncerty). Královský sál zámku Brandýs
nad Labem – 19 h
26. 7.
Festivalový komorní orchestr Academia ﬁlarmonica Bohemia (zahájení orchestrální akademie Filarmonietta Praga 2015 a 22. mezinárodních kurzů komorní hudby Ameropa). Sólisté: dva oceněné soubory soutěže IV. Ameropa
Concertante Competition 2014, Mariko Kimura – housle
a Natsuki Matsuo – klavír (Japonsko), Auriane Leblois –
ﬂétna a Pierre–Alexandre Guillemeteau – fagot (Francie),
dir. Jiří Havlík. Program: L. Janáček: Suita pro smyčce,
J. Bréval: Symphonie Concertante F dur, G. Mahler: Adagietto ze Symfonie č. 5 cis moll, F. Mendelssohn–Bartholdy: Dvojkoncert d moll. Akademie múzických umění, Sál
Martinů, Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1 – 19.30 h
28. 7.
Koncert komorní hudby. 22. kurzy a festival komorní
hudby Ameropa. Tereziánský sál Břevnovského kláštera,
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,
Markétská 1, Praha 6 – Břevnov – 19.30 h
30. 7.
Nejmladší účastníci Ameropy pro Fokus. Fokus Praha,
komunitní centrum Břevnov, Meziškolská 2, Praha 6 –
Břevnov – 17 h
30. 7.
Komorní koncert Ameropa I (interní koncert). ZUŠ Jana
Hanuše Praha 6, Meziškolská 1, Praha 6 – Břevnov – 19 h
31. 7.
Umělecké přesahy – Hudba inspirující. Komorní sólisté
Ameropa. Program: díla české a světové komorní literatury. Martinický palác, Hradčanské nám. 8, Praha 1
– 19.30 h

1. 8.

Mezinárodní hudební maraton. Hudba léčící – hudba
obdarovávající. Promenády a zastaveníčka. Komorní vystoupení účastníků Ameropa, Dětský pěvecký sbor Ameropa. Zámecký park Zámek Tloskov, Centrum sociálních
služeb – 17 h
2. 8.
Festivalový orchestr Ameropa, Dívčí komorní sbor, dir.
Vadim Mazo a Miloslava Vítková. Program: J. S. Bach:
Braniborský koncert, D. Šostakovič: 8. symfonie, G. B.
Pergolessi: Stabat Mater. Kostel Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám., Praha 1 – 19.30 h
4. 8.
Rendezvous s komorní hudbou. Komorní soubory Ameropa. Tereziánský sál Břevnovského kláštera, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha – 19.30 h
6. 8.
Mimořádný komorní koncert. Jubilejní jeruzalémská
synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 –17 h
6. 8.
Memento – Poselství. James Whitbourn – Annelies (Deník Anne Frank), Teresa Ehrlich – klavír, David Ehrlich –
housle (USA), Mingwei Zhao – violoncello (Čína), Nikola
Djurica – klarinet (Srbsko), Ariana Wyatt – soprán (USA).
Spojené sbory: USA, ČR, dir. Larry Wyatt (USA). Česká
premiéra komorní kantáty, libreto Melanie Challenger.
Jubilejní jeruzalémská synagoga – 20 h
7. 8.
To nejlepší z komorní hudby. Ameropa „Od nejmladších
po nezkušenější“. Ameropa Youth Program, Ameropa Intensive Program. Martinický palác, Hradčanské nám. 8,
Praha 1 – 15 h
7. 8.
Vzpomínka (Hirošima a Nagasaki). Poutní kostel Narození Páně, pražská Loreta, Loretánské nám. 7, Praha 1
– 19.30 h
8. 8.
Slavnostní závěrečný koncert Ameropa. Reprezentativní
komorní program Ameropa 2015. Akademie múzických
umění, Sál Martinů, Lichtenštejnský palác, Malostranské
nám. 13, Praha 1 – 15 h
8. 8.
Memento – Poselství. James Whitbourn – Annelies (Deník Anne Frank), Teresa Ehrlich – klavír, David Ehrlich –
housle (USA), Mingwei Zhao – violoncello (Čína), Nikola
Djurica – klarinet (Srbsko), Ariana Wyatt – soprán (USA),
Spojené sbory: USA, ČR, dir. Larry Wyatt (USA). Kutná
Hora – Sedlec. Místo konání bude oznámeno dodatečně
– 20.30 h
9. 8.
Festivalový symfonický orchestr Academia ﬁlarmonica
Bohemia (orchestrální akademie Filarmonietta Praga 2015
a zahájení 24. mezinárodních interpretačních kurzů Hornclass). Spojené sbory: Pražští pěvci, Hlahol Praha, sbm.
Stanislav Mistr, Roman Zd. Novák, dir. Jiří Havlík a Ondřej
Kukal. Program: Ondřej Kukal: Cornissimo, L. Janáček:
Glagolská mše. Chrám sv. Barbory, Kutná Hora – 19 h
10. 8.
Koncert hostů Hornclass 2015. Lindsey Stoker (Velká
Británie) a Ricardo Matosinhos (Portugalsko), Jarmila
Panochová, Jana Goliášová – klavír. Tereziánský sál Břevnovského kláštera Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6 – Břevnov – 19.30 h
11. 8.
Recitál mladých laureátů. Laureát mezinárodní hudební
soutěže ve hře na lesní roh Brno 2015. Jarmila Panochová, Jana Goliášová – klavír. ZUŠ Jana Hanuše, Meziškolská 1, Praha 6 – Břevnov – 19.30 h
13. a 14. 8. Koncert účastníků Hornclass (interní koncerty). ZUŠ Jana Hanuše, Meziškolská 1, Praha 6 – Břevnov – 19.30 h
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15. 8.

Cornissimo Chateau Tloskov. Slavnostní závěr festivalu Praha, klasika.. a Hornclass 2015. Program: sólová,
komorní a společná vystoupení. Zámecký park Zámek
Tloskov, Centrum sociálních služeb – 17 h

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA
Praha 1, Zlatá/Liliová, www.prazskakrizovatka.cz
> Veškerý výtěžek z prodeje vstupenek bude použit na rekonstrukci fasády
kostela sv. Anny – Pražské křižovatky.
> Předprodej vstupenek: Ticketpro, Bohemia Ticket, Ticketon.

21. 7.
28. 7.

Václav Peter – varhany. Program: D. Buxtehude, J. S.
Bach, J. Haydn, J. Kř. Kuchař, O. Kvěch, C. Franck – 19 h
Michal Hanuš – varhany. Program: M. Hanuš, F. Mendelssohn–Bartholdy, L. Vierne, B. A. Wiedermann – 19 h

PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU
KINO LUCERNA
Praha 1, Vodičkova 36, tel. 224 216 972, www.kinolucerna.cz
> Vstupné 250 Kč, pro studenty a seniory snížené vstupné 200 Kč.

18. so.

JAROSLAV SVĚCENÝ – HOUSLE A HOUSLAŘI ANEB SETKÁVÁNÍ
V PRAŽSKÉ KŘIŽOVATCE:

28. 7.
27. 8.
30. 9.
13. 10.
21. 12.

Koncert k 265. výročí úmrtí J. S. Bacha. Hosté: Zdeněk
Rys, Dana Vlachová, Virtuosi Pragenses – 19 h
Barokní seance. Host: Jitka Navrátilová – 19 h
Jaroslav Svěcený & Cigánski Diabli – 19 h
Koncert pro všechny generace. Hosté: Ladislav Horák,
Miloslav Klaus – 19 h
Recitál tří generací aneb Sláva houslí. Hosté: Julie Svěcená, Václav Mácha – 19 h

SVATOVÍTSKÉ VARHANNÍ VEČERY
mezinárodní varhanní festival v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha
V. ročník
Pod záštitou Dominika kardinála Duky
Podrobný program a vstupenky na www.svvv.cz
> Pořádá Metropolitní kapitula u sv. Víta ve spolupráci se Správou
Pražského hradu.
> Předprodej v sítích Via Musica, Ticketpro, Ticket–Art a v infocentru
Pražského hradu na II. nádvoří.
> Cena jednotlivých vstupenek 190 Kč, mládež do 18 let a TP/ZTP 90 Kč.
Abonmá 570 Kč.

7. 7.
14. 7.

Petr Čech – varhany. Program: Klička, Tichý, J. Brahms,
F. Liszt – 19 h
Henri Ormieres (Francie) – varhany. Program: J. S. Bach,
C. Franck, L. Vierne – 19 h
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ANDRÉ RIEU – přenos koncertu z Maastrichtu. André
Rieu, známý širokému publiku jako Král valčíků, se
specializuje na takzvanou lehkou klasiku a každoročně
vystupuje před tisícovkami fanoušků v krásných kulisách
svého domovského města Maastrichtu. I letos ho jako
již tradičně doprovodí známý Johann Strauss Orchestra
spolu se soprány a tenory a dojde i na speciální hosty.
Maastrichtské koncerty jsou velmi populární a ten letošní
by měl být navíc podle jeho vlastních slov tím největším
a nejokázalejším – 20 h

CHRÁMY A KOSTELY
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Jeruzalémská 7
CYKLUS VARHANNÍCH KONCERTŮ V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE –
3. ROČNÍK:

29. st.

Josef Rafaja – varhany. Program: J. Pachelbel (1653–
1706): Ricercar in c; J. S. Bach (1685–1750): Allabreve
BWV 589; F. Mendelssohn–Bartholdy (1809–1847): Sonáta č. 4 B dur, Op. 65; V. Bellini (1801–1835): Sonáta
pro varhany; J. Alain (1911–1940): Dva tance na Agni
Yavishta; G. Litaize (1909–1991): Lied; P. Eben (1929–
2007): Versetti č. 1 – 18 h

KOSTEL SV. FRANTIŠKA
Praha 1, Křižovnické nám. 3 (u Karlova mostu)
> Koncerty pořádá výhradně agentura JCH Art Agency Prague s. r. o.,
www.jchart.cz.
> Bezplatné rezervace vstupenek na tel. 272 736 724, 724 192 233.
> Vstupné: dospělí: 450 Kč, studenti: 390 Kč, abonenti: 150 Kč, rodinné
vstupné: 950 Kč (2 dospělí, studenti/ děti – do pěti osob). Skupinové slevy:
info@jchart.cz
> Unikátní barokní varhany, druhé nejstarší v Praze, z roku 1702.

1. a 3.

2. a 4.

5. a 7.

6. a 8.

9. a 11.

10. a 12.

13. a 15.

14. a 16.
17. a 19.

18. a 20.

Ave Maria; Bach – Air. Veronika Fučíková Mráčková –
mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, Otomar Kvěch –
varhany. Program: W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Corelli,
A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni, J. F. N. Seger – 20 h
Ave Maria a česká barokní hudba. Hana Jonášová –
soprán, Miroslav Kejmar – trubka, Michelle Hradecká –
varhany. Program: P. J. Vejvanovský, G. F. Händel, J. F. N.
Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák
– 20 h
Ave Maria a česká hudba. Barbora Polášková – soprán,
Žoﬁe Vokálková – ﬂétna, Drahomíra Matznerová – varhany. Program: G. F. Händel, J. S. Bach, B. Smetana,
A. Dvořák, L. Janáček, F. Benda, F. X. Brixi, F. Schubert,
W. A. Mozart, C. Saint–Saëns – 20 h
Alleluja!, Ave Maria. Ludmila Vernerová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka, Josef Popelka – varhany. Program:
J. S. Bach, G. F. Händel, J. Stanley, A. Dvořák, F. Schubert, J. Clarke, J. F. N. Seger, J. E. A. Koželuh, V. Mašek,
W. A. Mozart – 20 h
Alleluja!, Ave Maria. Štěpánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka, Zuzana Němečková – varhany.
Program: J. Haydn, G. F. Händel, G. Caccini, Ch. Gounod,
W. A. Mozart, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, M. A.
Charpentier, A. Scarlatti – 20 h
Slavné Ave Maria a česká barokní hudba. Martina
Bauerová – soprán, Ondřej Socha – tenor, Markéta
Šmejkalová – varhany. Program: F. Schubert, Ch. Gounod, P. Mascagni, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel,
A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger, F. X. Brixi,
J. Kř. Vaňhal, G. B. Pergolesi – 20 h
Alleluja!, Ave Maria. Ludmila Vernerová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka, Josef Popelka – varhany. Program:
J. S. Bach, G. F. Händel, J. Stanley, A. Dvořák, F. Schubert, J. Clarke, J. F. N. Seger, J. E. A. Koželuh, V. Mašek,
W. A. Mozart – 20 h
Libuše Moravcová Myřátská – soprán, Lucie Hůlová –
housle, Michelle Hradecká – varhany. Program: A. Dvořák, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. S. Bach – 20 h
Slavné Ave Maria a česká barokní hudba. Martina
Bauerová – soprán, Ondřej Socha – tenor, Markéta
Šmejkalová – varhany. Program: F. Schubert, Ch. Gounod, P. Mascagni, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel,
A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger, F. X. Brixi,
J. Kř. Vaňhal, G. B. Pergolesi – 20 h
Ave Maria a česká barokní hudba. Libuše Moravcová
Myřátská – soprán, Miroslav Kejmar – trubka, Michelle
Hradecká – varhany. Program: P. J. Vejvanovský, G. F.
Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák – 20 h

21. a 23. Ave Maria a česká hudba. Petra Froese – soprán, Žoﬁe
Vokálková – ﬂétna, Drahomíra Matznerová – varhany.
Program: G. F. Händel, J. S. Bach, B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, F. Benda, F. X. Brixi, F. Schubert, W. A.
Mozart, C. Saint–Saëns – 20 h
22. a 24. Ave Maria. Terezie Švarcová – soprán, Tomáš Kokš –
housle, Otomar Kvěch – varhany. Program: G. F. Händel,
A. Dvořák, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, J. K.
Kuchař, C. Franck – 20 h
25. a 27. Slavné árie pro tenor, trubku a varhany. Ondřej Socha
– tenor, Miroslav Laštovka – trubka, Markéta Hejsková
– varhany. Program: G. F. Händel, J. Brahms, J. S. Bach,
F. Schubert, A. Dvořák, C. Franck, G. Donizetti, H. Purcell,
J. Zach, J. F. N. Seger, J. K. Kuchař – 20 h
26., 28. a 30.
Slavné Ave Maria a česká barokní hudba. Martina
Bauerová – soprán, Ondřej Socha – tenor, Markéta
Šmejkalová – varhany. Program: F. Schubert, Ch. Gounod, P. Mascagni, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel,
A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger, F. X. Brixi,
J. Kř. Vaňhal, G. B. Pergolesi – 20 h
29. a 31. Varhanní koncert – 20 h
KOSTEL U SALVÁTORA
Praha 1 – Staré Město, Salvátorská 1

14. út.

Koncert orchestrů a sborů z anglické školy Norwich
High School for Girls. Soubory na svých vystoupeních
získaly již mnoho ocenění a vystupovaly na významných
místech v Londýně, v norwichské katedrále, v salzburské
katedrále a v kostele svatého Marka v Benátkách. Program: B. Smetana, G. Fauré, Grainger, G. Holst, H. Purcell
ad. Volný vstup – 17 h

19. ne.

Koncert komorního sboru a orchestru anglické školy
St. Crispin’s School. Soubor představuje na svých vystoupeních bohatý program duchovní sborové hudby z celé
Evropy za posledních 500 let. Program: J. Haydn, S. Rachmaninov, H. Purcell, A. Vivaldi, W. Byrd, D. Gabrielli.
Volný vstup – 17 h
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ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

16. čt.

Praha 1, Vězeňská ul. 1
> Koncerty pořádá BM Art Agency – Jiří Fiedler, Praha 3, Rokycanova 9,
tel. 603 465 561, e–mail: bmart@bmart.cz, www.bmart.cz.
> Předprodej vstupenek: Ticketpro, PTC, Time Music a v ostatních běžných
předprodejích.

1. st.

2. čt.

5. ne.

6. po.
7. út.

8. st.

9. čt.

12. ne.

13. po.
14. út.

15. st.

To nejlepší z české a světové hudby. Czech Collegium,
sólisté V. Kozderka – trumpeta, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi,
G. Rossini, B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein – 19 h
Hallelujah. Czech Collegium, sólisté V. Kozderka – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel,
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, G. Mahler,
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley,
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah,
Queen: Bohemian Rhapsody – 19 h
Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán.
Program: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry
for me Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco,
G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně
– 19 h
To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, sólista V. Kozderka – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American
in Paris, Summertime – 19 h
Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán.
Program: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry
for me Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco,
G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně
– 19 h
To nejlepší z české a světové hudby. Czech Collegium,
sólisté V. Kozderka – trumpeta, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi,
G. Rossini, B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein – 19 h
Hallelujah. Czech Collegium, sólisté V. Kozderka – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel,
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, G. Mahler,
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley,
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah,
Queen: Bohemian Rhapsody – 19 h
Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán.
Program: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry
for me Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco,
G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně
– 19 h
To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, sólista V. Kozderka – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American
in Paris, Summertime – 19 h
Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán.
Program: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry
for me Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco,
G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně
– 19 h
To nejlepší z české a světové hudby. Czech Collegium,
sólisté V. Kozderka – trumpeta, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi,
G. Rossini, B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein – 19 h

52 > koncerty

19. ne.

20. po.
21. út.

22. st.

23. čt.

26. ne.

27. po.
28. út.

29. st.

30. čt.

Hallelujah. Czech Collegium, sólisté V. Kozderka – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel,
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, G. Mahler,
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley,
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah,
Queen: Bohemian Rhapsody – 19 h
Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán.
Program: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry
for me Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco,
G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně
– 19 h
To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, sólista V. Kozderka – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American
in Paris, Summertime – 19 h
Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán.
Program: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry
for me Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco,
G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně
– 19 h
To nejlepší z české a světové hudby. Czech Collegium,
sólisté V. Kozderka – trumpeta, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi,
G. Rossini, B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein – 19 h
Hallelujah. Czech Collegium, sólisté V. Kozderka – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel,
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, G. Mahler,
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley,
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah,
Queen: Bohemian Rhapsody – 19 h
Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán.
Program: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry
for me Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco,
G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně
– 19 h
To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, sólista V. Kozderka – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American
in Paris, Summertime – 19 h
Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán.
Program: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry
for me Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco,
G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně
– 19 h
To nejlepší z české a světové hudby. Czech Collegium,
sólisté V. Kozderka – trumpeta, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi,
G. Rossini, B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein – 19 h
Hallelujah. Czech Collegium, sólisté V. Kozderka – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel,
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, G. Mahler,
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley,
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah,
Queen: Bohemian Rhapsody – 19 h

Hradecko pro turistu 3. tisíciletí
Jste hrdými majiteli chytrých telefonů a umíte
využívat všech informačních technologií a vymožeností, které jsou na turistickém trhu k dispozici? Pak přijeďte na Hradecko, máme pro vás
zdarma online mobilního průvodce na adrese:
http://m.hradecko.eu, a pak také v offlinové
podobě jako mobilní aplikaci pro systémy Android,
iOS a Windows phone. Při otevření adresy m.hradecko.eu v prohlížeči vašeho chytrého telefonu
vám webová stránka sama nabídne instalaci mobilního průvodce právě pro váš systém.
A pokud si pobyt chcete ještě více zpestřit, zapojte se do celosvětové hry Munzee a hledejte
známky s QR kódy. Více informací naleznete na
www.hradecko.eu/munzee.
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Speciálním tipem je pak možnost projít historickou
část Hradce Králové po Procházkovém okruhu I.
a nasnímat 13 QR kódů, které jsou umístěny v okolí
historických objektů.
Hradecko – správný cíl vaší cesty!
www.hradecko.eu

kluby
AGHARTA JAZZ CENTRUM
Praha 1, Železná 16, tel./fax 222 211 275, e–mail: info@agharta.cz,
www.agharta.cz
> Jazz club, bar, jazz shop.
> Předprodej vstupenek: www.agharta.cz,Ticketpro a Via musica
> Otevřeno: denně 19–01 h, živá hudba 21–24 h.

1. a 2.
3. a 5.
4. a 10.
6. po.
7. út.
8. a 19.
9. čt.
11. so.
12. ne.
13. po.
14. a 15.
16. a 20.
17. pá.
18. so.
21. a 22.
23. čt.
24. pá.
25. so.
26. ne.
27. po.
28. út.
29. a 30.
31. pá.

Luboš Andršt Group – jazz & blues – 21 h
Vít Švec Trio – modern jazz – 21 h
Jiří Hála Jazz Project – groove jazz – 21 h
František Kop Quartet – modern jazz – 21 h
AghaRTA Band – groove jazz – 21 h
Hot Line – fusion – 21 h
Robert Rovina Group – fusion – 21 h
Latin Wave – latin jazz – 21 h
Jaroslav Šimíček Quartet – modern jazz – 21 h
Emil Viklický Trio – modern jazz – 21 h
Ondřej Kabrna & Flying Power – groove jazz – 21 h
Limited Edition – modern jazz – 21 h
František Uhlíř Skup Wilkins Trio – modern jazz – 21 h
František Uhlíř Team – modern jazz – 21 h
Petr Kroutil & his Brothers – vocal, latin, jazz & pop – 21 h
Josef Vejvoda Trio – modern jazz – 21 h
Petra Ernyei Quartet – vocal swing – 21 h
Gera Band – modern jazz – 21 h
Noční Optika – contemporary jazz – 21 h
Adam Tvrdý – groove jazz – 21 h
Jazz Efterrätt – groove jazz – 21 h
Rhythm Desperados – latin funk jazz – 21 h
Latin Wave – latin jazz – 21 h

11. so.
12. ne.
13. po.
14. út.
15. st.
16. čt.
17. pá.
18. so.
19. ne.
20. po.
21. út.
22. st.
23. čt.
24. pá.
25. so.
26. ne.
27. po.
28. út.
29. st.
30. čt.
31. pá.

JAZZ & BLUES CLUB U MALÉHO GLENA
Bar – Restaurant – Jazz & Blues Club –
Apartments
Praha 1, Karmelitská 23, tel. 257 531 717, e–mail:
malyglen@malyglen.cz, www.malyglen.cz
> Restaurace otevřena denně 11–02 h. Kompletní nabídka jídel i nápojů.
> Začátky koncertů ve 21 h, pokud není uvedeno jinak.
> Klub otevřen již od 19.30 h.

BLUES SKLEP

1. st.

Praha 1, Liliová 10, tel. 608 848 074 (16 – 01 h), e–mail:
info@bluessklep.cz, www.bluessklep.cz
> Předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz).
> Rezervace vstupenek na e–mail: rezervace@bluessklep.cz.
> Otevřeno: 19–02.30 h.

2. čt.
3. pá.
4. so.
5. ne.
6. po.
7. út.

1. st.
2. čt.
3. pá.
4. so.
5. ne.
6. po.
7. út.
8. st.
9. čt.
10. pá.

Livebeats – 21 h
Josephine – 21 h
Mandiax – 21 h
Strašliví grantulanti – 21 h
Bludný Holanďan – 21 h
By–pass Jazz Band – 21 h
Rolling Feet – 21 h
Chuck’n’gag blues band – 21 h
Vojtaano – 21 h
Filip Zoubek & The Blues Q – 21 h

Jam Day – 21 h
Bigband Trumpets – 21 h
Deneb – 21 h
J. J. M. Trio – 21 h
Tajemoje – 21 h
Bluesberry – 21 h
David Murphy Band (US/CZ) – 21 h
Plum Jam (CZ/MX) – 21 h
Bohuš Hajduk – 21 h
Jiří Válek trio – 21 h
Skinny Joe Line – 21 h
Za Be Ka Blues – 21 h
Blues Rock City – 21 h
Guy Bennet Band – 21 h
The Band of Jakeys (UK/US) – 21 h
Tereza Jakobová – 21 h
Kalypso Praha – 21 h
Smutný slymák – 21 h
FoxO – 21 h
Johnny’s Blues – 21 h
Filip Zoubek & The Blues Q – 21 h

8. st.
9. čt.
10. pá.
11. so.

Najponk Trio – nekompromisní český jazz & blues pianista (Zlatý Anděl)
Brunner / Schindler – od jazzu přes rock až k experimentu
Jakub Doležal Q. – na pomezí jazzu a funku
Marta Kloučková Band – jedna z nejzajímavějších mladých zpěvaček na scéně – vocal jazz
UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – COME TO
JAM!
Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) Chicago
blues man and his men
Roman Pokorný Jazz Chamber Trio – feat. Standa Mácha (piáno), Pepa Fečo (ac.bass) – top jazz (Zlatý Anděl)
Jamie Marshall’s „The Ampliﬁed Acoustic Band“ – (UK/
CZ) „A real music giant One of the music gems of this
country“ BBC
Simpson Trio feat. Jan Kořínek – (Hammond organ) –
(USA/CZ) – top blues
Pavel Wlosok Q – superb straight–ahead jazz – jazz
standards & originals
Ondřej Štveráček & Karel Růžička Jr. Q – pravověrný
jazzový nářez (Zlatý Anděl)
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12. ne.
13. po.
14. út.
15. st.
16. čt.
17. pá.
18. so.
19. ne.
20. po.
21. út.
22. st.
23. čt.
24. pá.
25. so.
26. ne.
27. po.
28. út.
29. st.
30. čt.
31. pá.

UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – COME TO
JAM!
Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) Chicago
blues man and his men
Roman Pokorný & Hammond Overdrive – feat. Jakub
Zomer (Hammond organ) – (Zlatý Anděl)
Najponk Trio – nekompromisní český jazz & blues pianista (Zlatý Anděl)
Steve Walsh’s Original Jazz Trio – top jazz & blues s
mnoha dalšími vlivy
Libor Šmoldas Trio – top straight–ahead jazz
Kaunis 5 – (SK/CZ) nová aranžmá a skvělí sólisté – be–
bop jazz
UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – COME TO
JAM!
Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) Chicago
blues man and his men
Roman Pokorný & Blues Box Heroes – top blues (Zlatý
Anděl)
Jamie Marshall’s „The Ampliﬁed Acoustic Band“ – (UK/
CZ) „A real music giant One of the music gems of this
country“ BBC
Adam Tvrdý Crossover – přední kytarista a kapela – jazz,
blues & funk
Los Quemados – dynamická směs od bopu po funk
Václavů / Mácha Q – top straight–ahead jazz
UMG Blues Jam Session – pravověrný chicagský blues
jam – uvádí Rene Trossman (US) – COME TO JAM!
Rene Trossman’s Blue Monday – Chicago blues man
and his men
Roman Pokorný & ’Hammond Overdrive’ – feat. Jakub
Zomer (Hammond organ) – (Zlatý Anděl)
Najponk Trio – nekompromisní český jazz & blues pianista (Zlatý Anděl)
Czech Jazz Workshop Session – (CZ/UK/USA...) jedineční sólisté z celého světa – straight–ahead jazz
Paul Bollenback Trio – (USA/CZ) – famózní newyorský
kytarista, spoluhráč Joey DeFrancesca, Stevea Gadda…
straight–ahead jazz – DO NOT MISS!

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Praha 1, Malostranské nám. 21, tel. 257 409 123, e–mail:
info@malostranska–beseda.cz, www.malostranska–beseda.cz
> Předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz).
> Rezervace vstupenek na: pokladna@malostranska – beseda.cz, tel. 257
409 123.
> Otevřeno: 19–02.30 h.

1. st.
2. čt.

3. – 6.

Devítka – 21 h
Šansoniéra: Eliška Balzerová, Míša Doubravová, Ondřej
Ruml, Sandra Pogodová, Tereza Martinková, Radka
Pavlovčinová, Ludmila Molínová, Lukáš Rous, Lukáš
Pečenka, Pavel Nečas, Petr Batěk… – 20.30 h
Zavřeno
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7. út.
8. st.
9. čt.
10. pá.
11.–12.
13. po.
14. út.
15. st.
16. čt.
17. pá.
18.–19.
20. po.
21. út.
22. st.
23. čt.
24. pá.
25.–26.
27. po.
28. út.
29. st.
30. čt.
31. pá.

Roman Dragoun and His Angels – 21 h
Silberback – 21 h
Vlasta Horváth Band – 21 h
Ponk – 21 h
Zavřeno
Victorie – 21 h
LETNÍ GALAVEČER s… Komorous – 21 h
Traband – 21 h
Kranz – Jiří Schelinger Revival – 21 h
Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Rajmontem
– 20 h
Zavřeno
Totems – 21 h
Bůhví – 21 h
Ivan Hlas trio – 21 h
Esence – 21 h
Bílá nemoc – 21 h
Zavřeno
Dřevěné pytlí v jutových uhlích & hosté – 21 h
Žáha – 21 h
Los Culos – 21 h
Racoon’s – 21 h
Maraca – 21 h

STŘELECKÝ OSTROV – LÉTO PRO PRAŽANY
Letní scéna Malostranské besedy
www.letnak.cz
> Ponton otevřen: po–pá 11–22 h / so–ne 10–22 h.

1. a 22. DJ IA – 18 h
2. čt.
Kany a Kryštof – 18 h
3., 10. a 15.
Ponton Beat Picnic Night – 18 h
4. so.
Ponton Beat Picnic Vol. 2 – 13 h
5. ne.
Promenádní koncerty: Bizarre Band – 14.30 h
Veřejné bohoslužby Křesťanského společenství – 17 h
Electroswing Sunday – 20 h
6. po.
Jakub Kořínek & Kateřina Misíková & Jan Lichtenberg
– 18 h
7. út.
Retro projekt – 18 h
8. a 28. Headliner Ponton – 18 h
9. čt.
Olympic – 19.30 h
11. so.
DJ Orisha – 18 h
12. ne.
Promenádní koncerty: Madﬁnger – 14.30 h
Veřejné bohoslužby Křesťanského společenství – 17 h
Electroswing Sunday – 20 h
13. po.
Johnny’s Blues – 18 h
14. út.
Živý Jukebox – 18 h
16. čt.
Xavier Baumaxa – 19.30 h
17. pá.
Lili Marlene + Precedens & Petr Kolář / host: Iva Marešová – 19.30 h
18. so.
DJ Brady – 18 h
19. ne.
Promenádní koncerty: Modrá synkopa – 14.30 h

20. po.
21. út.
23. čt.
24. pá.
25. so.
26. ne.
27. po.
29. st.
30. čt.
31. pá.

Veřejné bohoslužby Křesťanského společenství – 17 h
Electroswing Sunday – 20 h
Anna Vaverková – 18 h
Erika Stárková & Václav Tobrman – 18 h
Vlasta Redl + Hradišťan – 19.30 h
Martin Hovorka – 18 h
DJ Pocoloco – 18 h
Promenádní koncerty: The Dixieboys – 14.30 h
Veřejné bohoslužby Křesťanského společenství – 17 h
Electroswing Sunday – 20 h
Guy Bennett & Mark Nessmith – 18 h
Petr Bubák Bublák – 18 h
Radek Honc aka DJ Groovyluvah – 18 h
Zavřeno

VAGON CLUB
Praha 1, Národní 25 (Palác Metro), tel. 733 737 301 (po 19 h), e–mail:
vagonclub@seznam.cz, www.vagon.cz

11. so.
12. ne.
13. po.
14. út.
15. st.
16. čt.
17. pá.
18. so.
19. ne.
20. po.
21. út.
22. st.
23. čt.
24. pá.
25. so.

1. – 6.
8. st.

9. čt.
10. pá.

Zavřeno
Talenti a Mistři: Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl – večerem provází Petr Korál a koncert se koná s podporou
hl. m. Prahy – 21 h
Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
Dilemma In Cinema + Svoloč – 21 h
Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
Pink Floyd revival – Distant Bells – 21 h
Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h

26. ne.
27. po.
28. út.
29. st.
30. čt.
31. pá.

Depeche Mode revival – 21 h
Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
Faraday + host – 21 h
Egelet – Sting, The Police, U2, etc… – 21 h
Keltské úterý: Vintage Wine – 21 h
Už jsme doma – 21 h
Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
Znouzectnost – nekuřácký koncert – 21 h
Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
Black Sabbath and Ozzy Osbourne revival + Led Zeppelin revival – 21 h
Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
Professor (Beatles, Lennon, Deep Purple, Queen, AC/
DC, etc…) – nekuřácký koncert – 21 h
Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
Loose Cannons + hosté – 21 h
Záviš kníže pornofolku – 21 h
Krausberry velká parta – 21 h
Keltská středa: Sliotar (IR) + Hakka Muggies + Skiltron
(Buenos Aires) – 20 h
Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
Queenie – Queen revival – nekuřácký koncert – 21 h
Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
Janis Joplin revival – 21 h
Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
Graﬁt rock + Kosťarosa – 21 h
Psycho Doors revival – 21 h
Red Hot Chili Peppers Californication – 21 h
Pod černý vrch + Už jsme doma – 21 h
Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
Guns ’n’Roses tribute Slovakia – 21 h
Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
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Oustecké letní vábení

Pokud patříte k milovníkům turistiky pěší i cyklistické, pak se vydejte na
východ Čech do podhůří Orlických hor. Poznejte zajímavosti a krásy města
Ústí nad Orlicí při procházce po turistickém okruhu.
Jeho 14kilometrová trasa vás provede centrem
města, ale zavede vás také k rozhledně nad
městem nebo do vyhledávaného centra aktivní turistiky a tábořiště Cakle. Poznáte architektonicky zajímavé stavby ve městě i romantická
zákoutí řeky Tichá Orlice.

Nezapomeňte navštívit také skateparkovou
halu, projet se po cyklostezkách v okolí města,
vyzkoušet slanou vodu v krytém bazénu nebo
venkovní aquapark.

Náš tip pro vás…
15.–17. 8. | 90. staročeská pouť (Mírové nám.)

Turistické informační centrum • Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí • tel.: +420 465 514 271 • e-mail: ic@muuo.cz

www.ustinadorlici.cz

kulturní domy

Kulturně vzdělávací programy pro děti i dospělé (divadelní představení, výchovné koncerty, přednášky, besedy a ﬁlmové
projekce).

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT

Pronájem prostor ke kulturně–společenskému vyžití, sál s kapacitou
80 míst, galerie (k sezení 20 míst) , kavárna se zázemím
pro 40 osob a několik zasedacích místnosti s kapacitou
do 15 osob.

NABÍDKA SLUŽEB:
Praha 6, Thákurova 2077

22. st.

Přednáška a promítání o expedicích do Peru a o poselství peruánských šamanů – přednáší Petr Chobot, který
se od raného mládí zabývá zkoumáním vztahů mezi vědomím a hmotou. Posledních 20 let pravidelně navštěvuje amazonské a andské šamany, jejichž systém léčení
a práce studuje. Má 20letou terapeutickou praxi. Aktivně
bojuje za zachování biodiversity Amazonie a za zachování
kultury jejich původních obyvatel… – Posluchárna – 18 h

OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 1912
Praha 1, nám. Republiky 5, tel. 222 002 101, e–mail: info@obecnidum.cz,
www.obecnidum.cz
> Pokladna otevřena: denně 10–20 h.

DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, o. p. s.
Praha 2, Vocelova 602/3, tel. 221 419 800, e–mail: info@dnm–praha.eu,
www.dnm–praha.eu
> Změna programu vyhrazena.

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU:
Termíny na www.obecnidum.cz

Křižovatka kultury, etiky a vzájemného porozumění lidí z různých zemí
a kultur. Centrum vzájemného porozumění a tolerance.
PROGRAMOVÁ NABÍDKA DNM:

Knihovna – obsahuje knižní publikace, časopisy, ﬁlmové a hudební
nosiče různých národnostních menšin žijících v ČR s tématem „národnostní menšiny v historických obrazech“.
Publikace mají různé jazykové mutace.
Galerie – pravidelné výstavy, prezentace autorů z jednotlivých národnostních menšin žijících v ČR
Filmové a hudební projekce, besedy a klubové večery s významnými
osobnostmi a představiteli politického a veřejného života,

Vstupné: plné 290 Kč, rodinné 500 Kč (1 – 2 dospělé osoby a 1–3
děti do 18 let), snížené 240 Kč (senioři, držitelé průkazu
ZTP, ZTP/P, mládež 10 – 18 let, studenti SŠ a VŠ do 26
let), 15% sleva z plného vstupného: 247 Kč (pro držitele
Prague Card), děti do 10 let zdarma.
Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního domu, nebo online v našem e–shopu na www.obecnidum.cz. Pro
organizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné
prohlídky v češtině, němčině, angličtině, francouzštině,
popř. i v dalších jazycích. Minimální cena mimořádné
prohlídky: 2500 Kč (do 10 osob).
Další program viz rubrika Galerie, výstavy.
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zahraniční
kulturní
centra

VÝSTAVA: Mozaiky z Ravenny. Pořadatelé: Comune di Ravenna

– Servizio Turismo e Attività Culturali (Městský úřad
v Ravenně – Odbor turismu a kultury), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Italský kulturní institut
v Praze. Více na: www.turismo.ra.it; www.svkpl.cz. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, přízemí, Smetanovy sady 2, Plzeň. Otevřeno po–pá 8–17 h, so 9–12 h.
Výstava trvá do 3. 9.

AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze

FILM:

3. – 11.

Praha 1, Tržiště 13, tel. 257 530 640, e–mail: acprague@state.gov,
www.americkecentrum.cz
>Aktuální informace o programech najdete na www.americkecentrum.cz

50. Mezinárodní ﬁlmový festival Karlovy Vary. Devět nových italských ﬁlmů, jeden ﬁlm dokumentární, sedm ﬁlmů
vzniklo v koprodukci. V hlavní soutěži bude promítnut ﬁlm
Antonia – rež. Ferdinando Cito Filomarino (koprodukce
s Řeckem). Karlovy Vary, kina a promítací sály. Více na:
www.kviff.com.

UMĚNÍ:

KNIHOVNA:

Návštěvní hodiny pro veřejnost: po–čt 13–16 h, zavřeno ve dnech
českých a amerických svátků 3. 7 a 6. 7. AC bude zavřené pro veřejnost od 7. 7. do 17. 7. z důvodu revize
knihovny.
Knihovna nabízí více než 1 000 publikací o americké zahraniční politice, bezpečnosti, kultuře a dalších tématech, americké
odborné a populární časopisy. Zpřístupňuje elektronické
databáze amerických médií a odborných periodik a informační materiály vládních institucí USA. V otevírací době
lze využít asistence knihovníka.
VÝSTAVY:
> Výstavy jsou přístupné v otevíracích hodinách AC a mimo nahlášené
programy. Pokud se chystáte na návstěvu zdaleka, doporučujeme, abyste si
předem telefonicky ověřili, že jsou výstavy dostupné.

New York v módních výlohách. Výstava fotograﬁí Martiny
Kekule. Foyer.
Kouzlo oceánu. Nantucket jako inspirace pro česko–
americkou malířku Lenku Rubensteinovou. Výstava olejových maleb Lenky Rubenstein. Malá a velká místnost.

26. 7. – 2. 8. 12.
Pro ART Festival 2015. Mezinárodní workshop festival
tance… a dalších performing ARTS:
30. čt.
Italské choreograﬁcké centrum Art garage uvede představení Lupi – choreograﬁe Emma Cianchi. Mediální
podpora Italský kulturní institut. Experimentální prostor
NoD, Dlouhá 33, Praha 1 – 20 h
Více na: www.proart–festival.cz; www.artgarage.it; http://nod.roxy.cz
HUDBA:

30. 7. – 10. 9.
16. Mezinárodní letní hudební festival Thurn–Taxis, Loučeň 2015 (Rožďalovice, Loučeň, Lysá nad Labem):
4. 8.
Koncert italského klavírního dua Andrea Bambace a Sabrina Kang. Program: F. Chopin, J. Brahms, G. Gershwin
a D. Milhaud. Pod záštitou Italského kulturního institutu.
Více na: www.kdloucen.cz. Kulturní dům, Loučeň – 19 h
RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE
Praha 1, Jungmannovo nám. 18, tel. 257 090 589, e–mail:
info@rkfpraha.cz, www.rkfpraha.cz
> Knihovna RKF: po–pá 10–13 a 14–16 h, vstup volný.

PROGRAMY:

Aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz
FILM:

Aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz
TRVAJÍCÍ VÝSTAVA:

Erich Lessing – Magnum Photos. RKF, Jungmannovo
nám. 18, Praha 1. Otevřeno po–pá 10–17 h, kromě rakouských a českých svátků. Do 31. 7.

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Praha 1, Šporkova 14, tel. 257 090 681, e–mail: iicpraga@esteri.it,
www.iicpraga.esteri.it, www.facebook.com/italiancultureinstituteprague
> Změna programu vyhrazena.

FILM:

6. po.

Dokumentární pondělí kina Světozor: Abeceda – Strach
nebo láska (AT / DE 2013, 90 min) – rež. Erwin Wagenhofer – různé jazyky; anglické a české titulky. Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1 – 20.45 h
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DAS SOMMERKINO 2015:

14. út.

Drtič kostí (AT 2008, 121 min) – rež. Wolfgang Murnberger – německy; anglické titulky. Vstup volný. Loď Cargo
Gallery, nábřeží Ed. Beneše/Čechův most (pod kyvadlem)
– 22 h
28. út.
Neúmyslný únos Elfriede Ott (AT 2010, 113 min) – rež.
Andreas Prochaska. Vstup volný. Containall, Cihelná 4 –
22 h
4. 8.
Falco (AT / DE 2008, 109 min)– rež. Thomas Roth. Loď
Cargo Gallery, nábřeží Ed. Beneše/Čechův most (pod
kyvadlem) – 22h
Kompletní program Das Sommerkino 2015 (25. 6. – 2. 9.): www.
dasﬁlmfest.cz & www.facebook.com/dasﬁlmfest

16. MHF Letní slavnosti staré hudby (13. 7. – 6. 8. 2015):
27. po.
Sibylla. Hudební vize Hildegardy z Bingenu. Tiburtina
Ensemble, CZ (vokální soubor); Margit Übellacker, j. h., A
(psalterium). Program: Hildegarda von Bingen (1098–
1179). Emauzské opatství, kostel Panny Marie na Slovanech, Vyšehradská 49, Praha 2 – 20 h
AUTORSKÉ ČTENÍ:

14. út.

Verena Mermer: Die stimme über den dächern – německy–česky. Vstup volný. Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren, Ječná 11, Praha 2 – 18 h

ZASTOUPENÍ VALONSKO–BRUSEL
KONCERTY:

Bohemia JazzFest (9. – 19. 7. 2015):
13. po.
Kompost 3: Martin Eberle (trumpet, ﬂugelhorn, trombone), Benny Omerzell (hammond, rhodes, keyboards),
Manu Mayr (bass guitar, contrabass), Lukas König (drum
set, percussions). Program: jazz. Vstup volný. Staroměstské náměstí, Praha 1 – 17 h
Další koncerty:
9. 7.
Plzeň, náměstí Republiky. Vstup volný – 18.30 h
10. 7.
Domažlice, náměstí Míru. Vstup volný – 17 h
11. 7.
Tábor, Žižkovo náměstí. Vstup volný – 18.30 h

Praha 1, Myslíkova 31, tel. 224 934 574, e–mail: bureau@walbru.cz,
www.wbi.be

VÝSTAVA: Jean Delville – výstava představuje dílo jednoho z nejvý-
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znamnějších představitelů belgického symbolismu konce 19. století. Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské
nám. 13, Praha 1, www.ghmp.cz. Od 15. 5. do 30. 8.
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galerie,
výstavy
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA KANCELÁŘE
VÁCLAVA HAVLA
www.vaclavhavel.com
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Klášter sv. Anežky České
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, U Milosrdných 17, tel. 221 879 111, 221 879 216,
221 879 225
> Vstupné do expozice: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
Středověké umění v Čechách a střední Evropě. České gotické, německé a rakouské, slovenika, středověké umělecké řemeslo.
Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13. – 15. století. Severní křídlo křížové chodby kláštera.
VÝSTAVA:
Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích 1880–1914. Do 27. 9.

Prohlédněte si prostory kanceláře ve Voršilské ulici, kde pracoval
Václav Havel po skončení své prezidentské funkce. Jedná se o prostor, na jehož vytváření se podílel sám pan
prezident spolu s architektem Bořkem Šípkem. Prostřednictvím internetových stránek www.vaclavhavel.com či
speciálně vytvořené aplikace pro iOS si můžete prohlédnout 5 místností s více než 70 detailně popsanými
předměty, jako jsou různá ocenění, dary či fotograﬁe.
Prohlídka první místnosti je bezplatná.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ:
Informace a rezervace na tel. 221 879 216 (217, 225), e–mail:
ak.educ@ngprague.cz.
Palác Kinských
Sbírka orientálního umění
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

EXPOZICE:
Umění Asie. Obnovená expozice.
VÝSTAVA:
Skrytá řeč rostlin. Do 3. 1. 2016
PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ:
Informace a rezervace na tel. 222 315 205, e–mail: asiaedu@
ngprague.cz.
Konírna paláce Kinských
Výstavní prostor NG
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 70 Kč.

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

VÝSTAVA:
ŠO書 – mistři současné japonské kaligraﬁe. Od 26. 6. do 13. 9.

Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz

Salmovský palác
Sídlo Sbírky umění 19. století
Praha 1, Hradčanské nám. 1
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

OTEVÍRACÍ DOBA:

> Denně mimo pondělí 10–18 h.
> Roční vstupenku opravňující k neomezenému vstupu po dobu
jednoho roku můžete zakoupit na pokladnách či objednat
v našem internetovém obchodě.

EXPOZICE:
Umění 19. století od klasicismu k romantismu. Nová stálá expozice představuje nejvýznamnější část kmenového fondu
Národní galerie v Praze obohacenou o zápůjčky, které
jsou svým významem v kontextu vývoje umění 19. století
nezastupitelné.

galerie, výstavy > 65

VÝSTAVY:
Po stopách inspektora: Josef Karel Burde. Do 5. 7.
Jan Hus. Od 26. 6.
Schwarzenberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, Hradčanské nám. 2
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
Baroko v Čechách. Rudolfínské umění, barokní sochařství, barokní
malířství, barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka.
Císařská zbrojnice. Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha
ve spolupráci s NG.
VÝSTAVA:
Agostino Carracci: Umění graﬁky. Do 26. 7.
PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ:
Informace a rezervace na tel. 233 081 720 (721), e–mail: ssueduc@
ngprague.cz.
Šternberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, Hradčanské nám. 15, tel. 233 090 570
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

EXPOZICE:
Evropské umění od antiky do závěru baroka. Ikony, kolekce německého a rakouského malířství 15. – 18. století, italské
umění 14. – 18. století, nizozemské umění 15. – 16.
století, španělští umělci 16. – 18. století, francouzské
malířství 17. – 18. století, vlámské a holandské umění
16. – 18. století.
VÝSTAVA:
Návrat Rembrandta. Jediný Rembrandtův obraz na území ČR je
zpět po náročném restaurování. Součást stálé expozice.
Do 31. 12.

Veletržní palác
Sídlo Sbírky moderního a současného umění NG
Praha 7, Dukelských hrdinů 47, tel. 224 301 111
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 200, snížené 100, rodinné 250; Slovanská epopej –
základní 180 Kč, snížené 90 Kč; kombinované Veletržní palác + Slovanská
epopej – základní 240 Kč, snížené 120 Kč. Prohlídku lze přerušit, vstupenka
platí po celý den.

EXPOZICE:
Umění 20. a 21. století. Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19. a 20. století a Stálá expozice zahraničního
umění 20. století.
Ateliér Sekal je součástí expozice od 20. 2. 2015.
DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:
> Upozornění: výstava je do 31. 7. uzavřena.

Alfons Mucha: Slovanská epopej. Více viz Galerie hl. m. Prahy.
Výstava je do 31. 7. uzavřena.
VÝSTAVY:
Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné motivy Václava Chada (1923–1945). Do 19. 7.
Diplomanti AVU. Do 2. 8.
Architekt Lubor Marek. Do 20. 9.
Prostor pro pohyblivý obraz, II. kapitola: Zatmění nevinného oka.
Od 26. 6.
Introduced by Charlotta Kotík: Romana Drdová. Od 26. 6.
Ilustrace Jan Zrzavý. Od 30. 6.
Umělci a proroci / Kupka, Schiele, Beuys, Hundertwasser. Od 22. 7.
do 18. 10.
PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ:
Informace a rezervace na tel. 224 301 003, e–mail: vzdelavani@
ngprague.cz.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny.
Aktualizované informace na www.ghmp.cz

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ
Informace a rezervace na tel. 220 514 598, 233 090 542 (543),
e–mail: sp.educ@ngprague.cz.
STÁLÉ EXPOZICE:
Valdštejnská jízdárna
Výstavní prostor NG
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 3
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

VÝSTAVA:
Česká animovaná tvorba – Večerníček slaví 50 let. Do 13. 9.
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Bílkova vila
Praha 6 – Hradčany, Mickiewiczova 1, tel. 224 322 021
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní
(skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) à 20 Kč.

Znovu zpřístupněná vila nabízí kromě ateliéru Františka
Bílka výstavu sestavenou z několika raných prací a sou-

bor raných skic. Cílem expozice je ukázat na vybraných
dílech Františka Bílka (volné sochy, reliéfy, kresby, graﬁky,
nábytek, keramika) celkový charakter jeho umění a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos
Bílka českému a světovému modernímu umění.
Výstava: Rané skici Františka Bílka. Další komorní výstava z Bílkovy tvorby je tentokrát zaměřená na kresbu. Představuje výběr z raných skic a studií, převážně z rozmezí let
1891–1903, které jsou zajímavým svědectvím o způsobu,
jakým si mladý Bílek postupně vytvářel umělecký názor,
svou životní a tvůrčí ﬁlozoﬁi.
Komentovaná prohlídka:
26. ne.
Lektorská prohlídka – 14 h
Bílkův dům v Chýnově
391 55 Chýnov u Tábora, Údolní 133, tel. 381 297 230
> Otevřeno: út–ne 10–12 a 13–17 h.

Chýnovské vize Františka Bílka. Nová expozice nabízí
jedinečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší
části přímý vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu
Bílek ke konci devadesátých let 19. a počátkem prvního
desetiletí 20. století vytvořil, jiná se stala během jeho
života součástí původního interiéru.

řady environmentálních i architektonických problémů. Je
průkopníkem v uplatnění optického skla, které vtáhl do
světa umění z technického a vědeckého prostředí. Tato
metoda mu umožnila vytvářet objekty, které okolní svět
opticky absorbují a dynamizují. Světelně–kinetický moment je tak trvalou součástí celé řady jeho prací, ať už
jej zprostředkovává sklo, leštěný kov, nebo vodní hladina,
nebo všechna média společně. Do 1. 11.
Z nouze ctnost a móda. Výstava umělecké litiny ze sbírek Muzea hlavního města Prahy představí litinové předměty, které spojily „svůj život“ s hlavním městem, ale
pocházejí z českých sléváren v Hořovicích (Komárově),
Novém Jáchymově, Plasích a z hořovické slévárny bratří
Čermáků. Většina expozice je věnována 19. století, kdy
se litina stala z počátku nouzovým, ale posléze velmi
oblíbeným materiálem. Medaile, ﬁligránsky jemné šperky,
kalamáře a svícny podle empírové módy, žánrové ﬁgurky
zvířat a mnohé další předměty představují, jak umělecká
litina pronikla do mnohých oblastí života našich předků.
Do 1. 11.
Komentovaná prohlídka:
19. ne.
Lektorská prohlídka Zámku Troja – 16 h
VÝSTAVY:
Dům fotograﬁe

Colloredo–Mansfeldský palác
Praha 1, Karlova 2
> Otevřeno: do 4. 7. z důvodu konání Pražského Quadriennale zavřeno, od
5. 7. otevřeno denně mimo po 10–18 h.

Colloredo–Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka
s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami.
Prohlídková trasa je budována na několika základních
principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Návštěvník se tu v patnácti zastaveních
seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně–historických a restaurátorských průzkumů,
s jeho vlastnickou historií a společenským a kulturním
životem paláce v minulosti a zároveň také se záměry
Galerie hl. m. Prahy na další využití.
Komentovaná prohlídka:
11. so.
Lektorská prohlídka – 14 h
Zámek Troja
Praha 7 – Troja, U Trojského zámku 1, tel. 283 851 614
> Spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112, st. Zoologická zahrada.
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h, pá 13–18 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč,
rodinné 250 Kč, školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu
pedagoga) 20 Kč.

Výstavy:

Václav Cigler. Exteriér a interiér Trojského zámku umožní představit dílo významného umělce, který v mnoha
směrech překračuje hranice sklářské tvorby a dotýká se

Praha 1, Revoluční 5
> Otevřeno: út–st, pá–ne 10–18 h; čt 10–20 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní
(skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč.

Výstava:

Osvětimské album. Výstava pořádaná ve spolupráci s Židovským muzeem prezentuje všech téměř 200 fotograﬁí
z tzv. Osvětimského alba, unikátního dokumentu z roku
1944 zachycujícího systematickou likvidaci evropských
Židů. Ačkoliv jsou na fotograﬁích zachyceni převážně
občané předválečného Československa z Podkarpatské
Rusi, nebyl doposud v Čechách tento soubor fotograﬁí
vystaven. Výstava zároveň objasňuje vznik alba, jeho nalezení osvětimskou vězeňkyní Lili Jacob a poválečný osud
alba, v němž hraje významnou roli i Praha a Židovské
muzeum v Praze. Do 20. 9.
Pandora’s Vox / Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la
Horra, Klara Kristalova. Výstava, nazvaná podle svůdné,
avšak nepoddajné postavy z řecké mytologie, představuje tvorbu tří autorek. Přestože každá z nich vychází
z odlišného kulturního zázemí a z jiné životní zkušenosti,
objevují se v jejich dílech blízké prvky existenciálního
charakteru. Sandra Vásquez de la Horra (*1967) prožila mládí v Chile, a právě jihoamerické legendy spolu
s evropskou literaturou jsou vedle autentických životních
prožitků autorčino hlavní tvůrčí inspirací. Estetika jejích
naivizujících ﬁgurativních kreseb i časté zapojení písma
upomínají na tradici votivních obrazů a přiznávají spřízněnost s lidovou kulturou. Kresby tužkou na papíře umělkyně v závěrečné fázi impregnuje voskem, čímž vytváří
zdánlivě posvátné objekty. Autorka českého původu Klara Kristalova (*1967) prožila celý život ve Švédsku. Její

galerie, výstavy > 67

keramické plastiky s barevným glazovaným povrchem
vypovídají zejména o traumatech dospívajícího jedince,
těžce nesoucího nátlak společnosti. Podobně jako Sandra de la Horra čerpá Kristalova inspiraci i v literatuře,
zejména v díle dánského spisovatele H. Ch. Andersena.
Veronika Holcová (*1973) se otevřeně hlásí k odkazu
českého surrealismu, romantismu a symbolismu. Dva
póly jejího díla tvoří ﬁgurativní práce na papíře, kde
kompaktní ústřední výjev vystupuje kontrastně z bílého
pozadí, a malby snových nekonečných krajin, které jsou
naopak jen sporadicky zabydlené osamělými ﬁgurami.
Její ikonickou postavou je Lilith, ke které přistupuje s lehce ironickým nadhledem. Od 15. 7. do 20. 9.
Komentovaná prohlídka:
15. st.
Autorská prohlídka – 18 h

Městská knihovna
Praha 1, Mariánské nám. 1, 2. patro
> Otevřeno: út–st, pá–ne 10–18 h; čt 10–20 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní
(skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč.

Výstava:

Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13, tel. 222 327 851
> Otevřeno: denně mimo po 10–20 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní
(skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč.

Výstava:

Jean Delville (1867–1953). Ve spolupráci s belgickými
partnery z Musée Félicien Rops v Namuru a Wallonie–
Bruxelles International se uskutečňuje historicky první
výstava Jeana Delvilla, jedné z nejvýraznějších osobností
belgického symbolismu ﬁn–de–siècle, mimo Belgii. Jean
Delville, který je považován za vynikajícího kreslíře, malíře světla, esejistu, básníka a ilustrátora, je na výstavě
představen v reprezentativním výběru kreseb a obrazů,
které jsou zapůjčeny převážně z belgických muzeí a soukromých sbírek. Do 30. 8.

VÝSTAVA POŘÁDANÁ MIMO PROSTORY GHMP:

Veletržní palác – velká dvorana
Praha 7, Dukelských hrdinů 47
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: do 31. 7. expozice uzavřena, od 1. 8. denně mimo po 10–18 h.
> Vstupné na výstavu: základní 180 Kč, snížené 90 Kč.

Výstava:

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 – Ungelt, Týnská 6
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní
(skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč.

Výstava:

Eden – Koblasova země (Zveřejnění autora daru). K podstatnému rysu umění evropsky uznávaného sochaře Jana
Koblasy patří schopnost invenčně se vyjádřit v různých
uměleckých médiích a obohatit je o nové tvůrčí postupy.
Tato přednost platí i pro graﬁckou tvorbu, jíž se věnuje
přes 50 let. Výstava, nazvaná podle jednoho autorova
cyklu, z ní předkládá jen malý zlomek. Vůbec poprvé
se setkáváme s bohatou škálou gestických monotypů,
ﬁgurativně neﬁgurativních dřevořezů a serigraﬁí a s výběrem počítačové graﬁky. Rovněž poprvé jsou představeny i monotypy kombinované malbou cyklu Modrá krev
(1964–1965). Tematicky členěná prezentace Koblasova
graﬁckého díla, provázaná několika jeho plastikami, zpřístupňuje poznání dosud neznámých i pozapomenutých
oblastí jeho tvorby. Součástí výstavy je obsáhlá publikace
Jan Koblasa graﬁka prints. Do 4. 10.
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Ján Mančuška / První retrospektiva. Výstava jedné z klíčových osobností tzv. druhé porevoluční vlny českého
současného umění, dnes již nežijícího Jána Mančušky
(1972–2011), seznámí veřejnost s díly, která vytvořil
a vystavil na objednávku mezinárodních výstav a galerií
a která jsou u nás prakticky neznámá. Výběr představí
objekty, instalace, performance, videa a ﬁlmy, ve kterých
stejně jako v celé tvorbě zkoumal proces vnímání v čase
a prostoru, mechanismus záznamu a různé možnosti jeho percepce. Výstava tak umožní konfrontovat vytvořený
mýtus o jeho tvorbě s realitou víc než desetileté intenzivní
umělecké praxe. Retrospektivní výstava je postavena na
několikaleté pečlivé rekonstrukci soupisu děl a autorských scénářů. Vznikla ve spolupráci s Ján Mančuška
Estate, Andrew Kreps Gallery New York, Meyer Riegger
Berlin a Karlsruhe a dlouhou řadou institucionálních
i soukromých zapůjčitelů. K výstavě vyjde publikace sebraných textů a autorských scénářů. Do 11. 10.

5. ne.

Alfons Mucha / Slovanská epopej. Alfons Mucha (1860–
1939) je světově nejproslulejší český moderní umělec,
který získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19.
a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež
považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti
velkoformátových obrazů Slovanská epopej, na němž
pracoval v letech 1912–1926. Monumentální cyklus Slovanská epopej je nyní představen české veřejnosti v celé
své velkoleposti. Vůbec poprvé v historii je v Praze vystaveno všech dvacet pláten. Současná instalace vychází
z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské
epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Obrazy
jsou řazeny chronologicky podle výjevů, které jsou na
nich znázorněny. Do 31. 12. 2015.
PROHLÍDKY ZAMĚŘENÉ NA HISTORII OBJEKTŮ GHMP:
Dům U Kamenného zvonu – 14 h

VEŘEJNÁ PLASTIKA:
Přednášky, komentované prohlídky a odborné komentáře. Rezervace
nutná na e–mail: lucie.haskovcova@ghmp, tel. 606 612
987. Minimální počet osob pro realizaci prohlídky je 5
osob. Vstup zdarma.
25. so.
Odborné komentáře k reliéfu z Juditina mostu s lektorkami GHMP. Sraz před knihkupectvím Juditina věž,
Mostecká 1, Praha 1 – 15 h

GALERIE A – Z

Josef Sudek, Skleněný labyrint II, 1968–1972

AD GALERIE
Praha 1, Uhelný trh 11, tel. 732 160 647, e–mail: jkdudycha@gmail.com,
www.adgalerie.cz, www.ceskeumeni.com
> Otevřeno: po–pá 10.30–18 h, so 10.30–17 h.
> Vstup do galerie i na výstavu zdarma.
> Všechna vystavená díla jsou prodejná.

ART–RESIDENCE ZAHRADNÍK
Praha 1, V Jámě 8, tel. 728 895 906, e–mail: drubin@email.cz,
www.zahradnik.pro
> Otevřeno: st–so 12–19 h.
> Vstupné: 50 Kč.

Art–residence Zahradník byla založena v roce 2013 a slouží jako
otevřený prostor, pro setkávání a sdružování tvůrčích
a kreativních lidí. Disponuje výstavním prostorem, fotograﬁckým ateliérem, temnou komorou, historickým
muzeem s fotograﬁemi a obchodem.
Výstava: Letní škola fotograﬁe. Více jak 20 umělců z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny a Ruska budou prezentovat svá díla vytvořená různými historickými
a alternativními fotograﬁckými technikami. Během léta se
můžete zúčastnit workshopů a speciálních mistrovských
lekcí. Registrovat se a zjistit další podrobnosti můžete na
www.zahradnik.pro. Do 31. 8.
Doprovodný program:
V rámci výstavy každý týden probíhají semináře, setkání a workshopy.
Podrobnosti naleznete na www.facebook.com/zahradnikart.
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Praha 1, Újezd 30, tel. 251 510 760, www.atelierjosefasudka.cz
> Otevřeno: denně mimo po 12–18 h.

Výstava:

Sudek / Svoboda – Komparace II. Volná replika dávné
výstavy (Komparace I – 1983, Galerie výtvarného umění

v Roudnici nad Labem) tentokrát konstruovaná ze Sudkových a Svobodových děl ve sbírce PPF a dokumentárních
fotograﬁí přátel a pamětníků, je připomínkou dvou stěžejních autorů české fotograﬁe a snahou znovu načrtnout,
snad s větším odstupem a nadhledem, siločáry jejich
příbuzenství a vlivů. Kurátoři výstavy: Zdeněk Kirschner
a Pavel Vančát. Od 30. 6. do 30. 8.

Jan Svoboda, Ateliér, 1976

Prodejní expozice – přízemí:
V přízemí galerie jsou vystavena díla od téměř 200 současných českých umělců zabývajících se malířstvím,
graﬁkou, sochařstvím, šperkařstvím, sklářstvím, kůží,
keramikou a porcelánem.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Praha 7, Poupětova 1, tel. 295 568 123, e–mail: info@dox.cz,
www.dox.cz
> Spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 12, 14, 24, st. Ortenovo
náměstí.
> Otevřeno: so–po 10–18 h, út zavřeno, čt 11–21 h (kavárna do 22 h),
st a pá 11–19 h.
> Vstupné: základní 180 Kč, snížené 90 Kč.

Největší centrum současného umění v České republice. Multifunkční prostor pro prezentaci mezinárodního i českého
umění, architektury a designu. Kromě výstavních prostor
zde najdete kavárnu, knihkupectví a designový obchod.
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Výstavy:

Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: VŠECHNO JE
JINAK. Lukáš Rittstein a Barbora Šlapetová více než
15 let zachycují střety dvou světů – domorodé kultury
a současné civilizace. Během výprav do oblastí západní
Papuy a Papuy Nové Guiney spojili své osudy s domorodým kmenem Yali Mek a jejich sochy, malby a fotograﬁe
podávají obraz těchto posledních přírodních lidí. V letech
2012 a 2013 zprostředkovali umělci setkání členů kmene
s astronauty z NASA. Rozhovory o putování do vesmíru
zachycuje nový dokument Jana Svěráka „Cestování dýmem“. Součástí výstavy je také videozáznam satelitního
rozhovoru astronautů s kmenovými náčelníky. Do 13. 7.
Kultura a konﬂikt: IZOLYATSIA v exilu. Kulturní centrum
a nadace Izolyatsia v Doněcku bylo v červnu 2014 násilně
obsazeno představiteli samozvané Doněcké lidové republiky.
Většina uměleckých děl byla zničena, v prostorách centra
vznikl sklad munice a vězení. Expozice v Centru DOX zahrnuje videorozhovory s agresory i civilisty drženými v centru
po jeho obsazení a také karikatury umělce Serhii Zakharova,
který byl sám kvůli své práci vězněn a vyslýchán. Do 20. 7.
ART BRUT LIVE / Sbírka abcd – Bruno Decharme. Fotograﬁe – Mario Del Curto. Výstava představuje díla ze
sbírky francouzského sběratele Bruna Decharma, která
je jednou z nejreprezentativnějších kolekcí současného
art brut na světě. Spolu s prezentací dokumentárních
a portrétních snímků švýcarského fotografa Maria Del
Curta výstava nabídne pohled do soukromých světů
tvůrců současného „umění v syrovém stavu. Do 17. 8.
VŠUDE DOBŘE – Karel Cudlín, Matěj Stránský, Milan Jaroš. Tři fotografové časopisu Respekt byli během posledních pěti let u povodní i sněhových kalamit, předvolebních
kampaní, průjezdu konvoje NATO i zatmění Slunce. Jejich
fotograﬁe zachycují, jak moc jsou mimořádné okamžiky našich životů propojené s banálními každodenními chvilkami.
A že jedny bez druhých jsou nemyslitelné. Do 31. 8.
PROCES. Výstava zachycuje atmosféru a systém fungování
ruského soudnictví na příkladu druhého soudního procesu
s Michailem Chodorkovským a jeho společníkem Platonem
Lebeděvem. Ruský umělec Alexandr Kotliarov (1969–2014)
ztvárnil toto téma v obecnější rovině a postavy Soudce, Žalobců, Advokátů, Svědků a Obžalovaných ztvárnil jako komiksové postavy v nadživotní velikosti. V multimediální instalaci
kurátora Antona Litvina se divák stává součástí podivného
a zneklidňujícího obřadu, který je velmi vzdálen řádnému
soudnímu procesu. Od 31. 7. do 14. 9.

GALERIE 9 – VYSOČANSKÁ RADNICE
Praha 9, Sokolovská 324/14, tel. 236 041 292, http://galerie9.cz
> Otevřeno: po–čt 10–19 h.
> Spojení: metro B – Vysočanská.

Stálá expozice v historické budově radnice:
Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotograﬁích
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Výstava:

Dotek pohledů. Galerie 9 připravila výjimečné setkání
s tvorbou čtyř polských umělců – tří fotografů a jednoho
sochaře. Marek Mielczarek: Podzimní nálada – plastiky
a objekty / Dariusz Pleśniak: Digitální prostory – fotograﬁe / Marcin Wieczorek: Architektura, světlo a…
– fotograﬁe / Jerzy Piwowarski – Saluti da Venezia –
fotograﬁe. Od 30. 6. do 30. 7.

Program:
Kreativní dílny pro všechny věkové kategorie. Tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Kurs probíhá přímo ve výstavních prostorách, takže můžete být inspirováni výtvarnými díly. Rezervace není nutná. Vstup zdarma.
1. st.
Šperk – ﬁlcování mokrou cestou – 17–19 h
8. st.
Šperk – ﬁlcování pomocí jehly – 17–19 h
15. st.
Šperk – sutašky a korálky – 17–19 h
22. st.
Šperk – korálky našívané na saténovou stužku – 17–19 h
Dámský klub:
8. a 22. Relaxační kreslení – 19–21 h
GALERIE CESTY KE SVĚTLU
ZDEŇKA HAJNÉHO
Praha 4 – Chodov, Zakouřilova 955/9, tel. 272 950 557, e–mail:
galerie@cestykesvetlu.cz, www.cestykesvetlu.cz
> Galerie: otevřeno út–ne 14–19 h.

Stálá expozice:
Netradiční umělecký interiér s obrazy a světelnými
objekty z krystalů Zdeňka Hajného, který působením
hudby, měnícího se osvětlení a interaktivností jednotlivých kompozic nabízí prostředí zcela ojedinělé. Prodejní
výstava děl českých umělců.
út a ne Vesmírná píseň – část II. – hudebně obrazová fantazie –
15 h
so a ne Putování vesmírem – část III. – hudebně poetická kompozice – 17 h
Večerní pořady v 2. patře galerie naleznete na www.cestykesvetlu.cz.
GALERIE eS
Praha 4, Nuselská 5, tel. 261 215 899, tel./fax 267 750 580,
www.esgalerie.cz
> Otevřeno: po–pá 10–18 h.
> Internetový prodej.

Prodejní expozice:
Obrazy, sochy a graﬁky současných umělců (Born, Demel, Fibichová, Hodonský, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva,
Suchánek, Sukdolák ad.), keramická plastika (Kavanová,
Laštovička, Radovi, Samohelová, Taberyová, Viková, Volf,
Wernerová ad.).

GALERIE HOLLAR

GALERIE KODL

Praha 1, Smetanovo nábř. 6, tel. 224 235 243, e–mail: hollar@hollar.cz,
www.hollar.cz
> Otevřeno: denně mimo po 10–12 a 13–18 h.
> Vstup zdarma.
> Výstava se koná za ﬁnanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy
a Klimeš Finance, s. r. o.

Praha 1, Národní 7, tel. 251 512 728, 602 327 669, fax 251 512 726,
e–mail: galerie@galeriekodl.cz, www.galeriekodl.cz
> Otevřeno: po–pá 10–18 h.

Stálá prodejní expozice:
Obrazy českých malířů 19. a 20. století
Výstava:

Albín Brunovský: Graﬁka – pocta sběrateli Ivanu Panenkovi. Výstavou připomínáme nedožité 80. té jubileum
významného umělce 20. století Albína Brunovského, slovenského malíře a graﬁka, který byl dlouholetým členem
Hollaru. Brunovský vystudoval Vysokou školu výtvarných
umění v Bratislavě v atelieru Vincenta Hložníka, a který
od roku 1967 až do roku 1990 vedl na stejné škole Atelier Knižní tvorby. Jeho ateliér se stal legendárním a do
povědomí široké veřejnosti se dostal jako Brunovského
škola. K jeho odkazu se hlásí celé generace absolventů.
Výstava představí pestrou škálu jeho tvorby přes volnou
graﬁku, návrhy československých bankovek a knižní
ilustraci. Od 25. 6. do 19. 7.
Doprovodný program:
1. st.
Beseda se sběratelem RNDr. Karlem Žižkovským a dcerou Ivana Panenky paní MUDr. Ivanou Ondráčkovou.
Více informací naleznete na www.hollar.cz.

GALERIE LA FEMME
Praha 1, Bílkova ul. 2 (naproti hotelu Intercontinental), tel. 224 812
656, 775 726 067, e–mail: info@glf.cz, www.glf.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h.

Výstava:

Letní artmix. Letní výběr nejlepších obrazů Galerie
La Femme – B. Jirků, J. Anderle, M. Chabera, A. Born,
M. Rittstein, M. Jiránek, T. Hřivnáč, Z. Janda, E. Mansfeldová, J. Hladík, Tylek, B. Olmrová, Vl. Suchánek, F. Hodonský, Vl. Brunton, R. Augustin, K. Černá, M. Gabriel,
Z. Tománek, P. Nižňanský, M. Pošvic a další. Od 7. do 31. 7.

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

GALERIE LAZARSKÁ

Praha 1, Betlémské nám. 5a, tel. 222 222 746, e–mail: gjf@gjf.cz,
www.gjf.cz
> Otevřeno: denně 10–19 h.

Praha 1, Lazarská 7, tel. 222 523 739
> Otevřeno: do 30. 6. po–pá 10–12 a 13–18 h, so 10–12 a 13–16 h, ve
dnech 1. 7. – 31. 8. po–pá 10–12 a 13–18 h.
> Nákup a prodej obrazů, kreseb a graﬁky autorů 20. století.

L

Výstava:

Evropská cena za městský veřejný prostor. Výběr nejzajímavějších počinů v oblasti revitalizace veřejného prostoru
za poslední dva roky se představuje v Praze na Landscape festivalu již podruhé. Do 26. 8.

Festivaly:
Landscape festival Praha 2015. Další ročník uvede opět na Nákladovém nádraží Žižkov výstavy věnované krajinářské
architektuře, veřejnému prostoru, ale také digitálnímu
landscapu. Součástí budou rovněž site speciﬁc instalace
a řada doprovodných akcí. Do 29. 9.
Open Air Aréna Betlémské náměstí 2015. Letní multižánrový festival
v dvorním traktu GJF.
6. 7.
Kurt Gebauer
15. 7.
Vosto5
19. 8.
Long Vehicle Circus
24. 9.
Betlémská kulturní noc

Výstavy:
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ČESKÁ TVORBA XX. STOLETÍ:
O. Janeček, J. Trnka, F. Tichý, E. Filla, V. Beneš, J. Smetana a další. Do 30. 6.
O. Janeček, F. Tichý, V. Beneš, J. Smetana, O. Mizera,
R. Fremund, Č. Kafka a další. Od 1. 7. do 31. 7.

GALERIE MALOSTRANSKÁ BESEDA
Praha 1, Malostranské nám. 21, www.malostranska–beseda.cz,
tel. 720 995 771, e–mail: rezervace@malazrybarnyvystava.cz
> Otevřeno: denně kromě po 10–18 h.

Výstava:

Malá z rybárny. Prožijte příběh nového českého loutkového ﬁlmu „Malá z rybárny“ režiséra a výtvarníka Jana
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Baleje prostřednictvím netradiční interaktivní výstavy.
Přijďte se dotknout ﬁlmových hvězd! Máte jedinečnou
možnost nahlédnout do zákulisí vzniku ﬁlmu, který právě
vstoupil do kin! Výstava prodloužena do 31. 8.

GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132, tel. 233 354 066, fax 233 354
075, e–mail: info@galeriemiro.cz, www.galeriemiro.cz, www.trebbia.eu
> Otevřeno: denně 10–17 h.

Výstava:

Míla Fürstová (*1975) – Coldplay and Beyond. Výběr
z graﬁckého díla. Do 30. 8.

GALERIE MODERNA

Více info na www.malazrybarnyﬁlm.cz, www.malazrybarnyvystava.cz.

Praha 1, Masarykovo nábř. 24, tel. 222 520 252,
e–mail: galeriemoderna@seznam.cz, mail@galeriemoderna.cz,
www.galeriemoderna.cz, www.facebook.com/galeriemoderna
> Otevřeno: denně 10–12 a 13–18 h.
> Vstupné dobrovolné.

GALERIE MILLENNIUM
Praha 1, Tržiště 5, tel. 257 534 584–7, e–mail:
gallery@gallerymillennium.cz, www.gallerymillennium.cz
> Otevřeno: denně mimo po 12–18 h.

Výstavy:

Shalom Tomas Neuman a jeho mezinárodní hosté –
umělci. Vystavují: Shalom Tomas Neuman, Margalit
Berriet, Orange, Dalila Chessa, Cosimo Frezzolini, Bing
Lee, Artur Tajber, Rolf–Maria Krückels, Roni Ben–Ari,
Sarah Bertrand Hamel. Do 30. 6.
Letní přehlídka umělců z okruhu galerie. Od 1. 7. do 31. 8.

Jan Švakmajer, Komár, kombinovaná technika
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Výstava:

Zdeněk Burian: Karel May. Výstava Zdeňka Buriana
(1905–1981), jenž utvořil základ určitého výrazu české
ilustrace dvacátého století je úzce zaměřena na dílo
spisovatele Karla Maye. Na 40 ilustrací z knih Karla
Maye „Vinnetou I. – V.“, „Old Surehand I. – II.“, „Černý
mustang“, „Poklad ve Stříbrném jezeře“, „Petrolejový
princ“, „Na Rio de la Plata“ atd. nám umožní nostalgicky
zavzpomínat na dobu divokého západu. Do 2. 8.

GALERIE RUDOLFINUM
Praha 1, Alšovo nábřeží 12, tel. 227 059 205, e–mail:
galerie@rudolﬁnum.org, www.galerierudolﬁnum.cz
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: út+st a pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h.
> Vstupné: základní 130 Kč, snížené 80 Kč.

VELKÁ GALERIE:
Roger Hiorns. Roger Hiorns (* 1975 v Birminghamu) patří k výrazným představitelům mladé generace britské umělecké
scény. V roce 2009 byl nominován na Turner Prize za
silně emocionální instalaci Seizure (Obsazení). Stěny
londýnského bytu nechal pokrýt krystaly modré skalice
a vysloužil si tím označení „alchymista“. Těžištěm jeho
aktuální pražské výstavy jsou nejen sochařské instalace
kombinující průmyslové objekty s elementem ohně a pózováním nahých mladíků, ale kupříkladu i na prach rozdrcený vojenský letecký motor nebo oltář. Nová instalace
Beings (Bytosti), sestává z přibližně dvou set mutantů
– objektů z plastových součástek starých automobilů,

levitujících ve skupinách a zlověstně chrlících pěnu. Hiorns stále pracuje s emocemi návštěvníka, ideologická
složka jeho prací, mapující odvrácené stránky pokroku a
sebestřednosti západní civilizace, však postupně nabývá
na důležitosti. Výklad jeho děl je silně ambivalentní a
do popředí se dostává tematizace propasti mezi tím, co
vidíme na povrchu, a co se o původu nebo pozadí vystavených děl dozvíme. Hiorns se z alchymisty stává enfant
terrible zpohodlnělé společnosti. Jeho díla můžeme stejně tak odmítnout, protože jsou nám „nepohodlná“, jako
milovat pro jejich neustálou touhu po pravdě. Do 9. 8.

proniknout nánosy nepotřebného a zavádějícího balastu
k zářící perle. Podstatné je, že ji autor pouze tuší a není
zcela přesvědčen o její existenci. Motivem jeho tvorby
pak není jen rekonstrukce či archeologie zasutého, ale
také samo hledání. Do 12. 7.
Doprovodný program k výstavám viz www.galerierudolﬁnum.cz.
GALERIE SCARABEUS
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7 (200 m od stanice tram Sparta), tel.
233 383 745, 603 552 758, www.galeriescarabeus.cz
> Otevřeno: denně 11–18 h.
> Součástí výstav je stálá expozice Muzea kávy Alchymista.

Výstavy:

Káva versus kávoviny v historii, artefaktech i reklamě.
Náhražky kávy – cikorka, žitná „obilka", melta, ovocné
a další bezkofeinové kávoviny. Do 31. 8.
Angelo Purgert: První republika – Kavárny. Výstava fotograﬁí. Do 31. 8.

Roger Hiorns, Installation at De Hallen Haarlem. Foto: Gert Jan van Rooij

MALÁ GALERIE:
Petr Veselý: Anděl, stín. Již v počátcích své tvorby se malíř Petr
Veselý dobral minimalisticky úsporně formulovaného
výrazu, který je schopný rezonovat jemné předivo niterných představ a pocitů. Obrazy vynikají maximální redukcí a eliminací všeho narativně zavádějícího na cestě
k jádru, k jedinému výroku, k esenci skutečnosti transformované do opaku mnohosti skrze až elementární kusy
reality. Neustálé pochybnosti, samo soustavné hledání,
redukce obrazových prostředků, minimalizace vizuální
složky obrazů, rezignace na barvu, zachycování slova
v elementárním významu znaku, to vše je výrazem snahy

GALERIE S.V.U. MÁNES DIAMANT
Praha 1 – Nové Město, Spálená 4, vchod: roh Lazarské a M. Rettigové,
tel. 224 930 324
> Otevřeno: denně mimo po 12–18 h.

Výstavy:

Vrbičany a S.V.U. Mánes. Do 28. 6.
Textilní miniatury. Slovenské združenie textilních výtvarníkov TXT ve spolupráci s S.V.U. Mánes. Od 2. 7. do 26. 7.

GALERIE U ČÍNSKÉHO MALÍŘE

Petr Veselý, Anděl, stín, 2005–8

Praha 2 – Vinohrady, Rubešova 12, tel. 224 282 513, e–mail:
ucinskéhomalire@gmail.com, jirvane@seznam.cz
> Otevřeno: po–pá 10.30–22 h, so 10.30–20 h.
> Vstup zdarma.

Vystavují se obrazy soudobého čínského umění, jež budou v různých
časových intervalech obměňovány.
V galerijních prostorách lze pořádat i komornější kulturní akce (četbu poezie, přednášky o umění apod. s tematikou, jež
se může vztahovat ke světové kultuře vůbec). Zájemci
o takové počiny se mohou přihlásit.
Výstava: Hu Zhen Bin. V současné době jsou vystavena díla, jejichž
autorem je Hu Zhen Bin, narozený v roce 1981 v Číně
a žijící již přes deset let v Praze. Vyučen u svého nevlastního bratra Wanga v malířském umění, maluje tradiční
rostlinné a zvěrné motivy, moderní abstrakce a lineárně
pojaté akty. Jeho tvorba je tak svorníkem asijských a evropských tradic. Některé z vystavených děl lze zakoupit.
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GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

domorodých peruánských vegetalistů, je to název pro
mystickou rostlinu i pro rostlinu obecně, ale i označení
její léčivé potence. Do 31. 7.

Praha 1, Národní 30, www.galerievaclavaspaly.cz
> Otevřeno: denně 11–19 h.

GALLERY OF ART PRAGUE

Výstava:

Obr. *2007 – †2015. Výstava z aktuální tvorby výtvarné
skupiny Obr. (J. Achrer, D. Hanvald, M. Krajc, K. Štědrý),
kterou po osmi letech završí a ukončí svou společnou
činnost. Od 26. 6. do 30. 8.

Staroměstské nám. 15, Praha 1, tel. 222 313 849, e–mail: info@goap.cz,
www.galleryofartprague.cz
> Stálá expozice.
> Otevřeno: denně 10–20 h.
> Gallery shop.

Výstavy:

Salvador Dalí – graﬁky, plastiky
Andy Warhol – I’m OK
Saudek & Saudek 80. Retrospektivní výstava k 80. narozeninám Jana a Káji Saudkových. Výběr z celoživotního díla Jana Saudka. Téměř 100 fotograﬁí mapující
tvorbu z ateliéru Jana Saudka. Součástí expozice je i
replika slavného okna a artefakty známé z fotograﬁí Jana
Saudka, například pomalovaná židle a paraván. Průřez
celoživotní tvorbou Káji Saudka. Na výstavě budou k
vidění kresby a fragmenty komiksů od 50. let minulého
století. V jedné části galerie je vybudována replika ateliéru Káji Saudka a k vidění jsou i ukázky z ﬁlmové tvorby.
Do 30. 1. 2016.

GALERIE VLTAVÍN
Praha 1, Masarykovo nábř. 36, tel. 604 215 296, fax 224 934 608,
e–mail: nabrezi@galerie–vltavin.cz, www.galerie–vltavin.cz
> Otevřeno: do 30. 6. denně 10–12 a 13–18 h, ve dnech 1. 7. – 31. 8.
po–pá 10–12 a 13–18 h.
> Vstupné dobrovolné.

Výstava:

Otto Placht: RAO. Cykly maleb a serigraﬁckých tisků
pocházejících z let 2014 a 2015 autor shrnul pod název RAO, tedy pod prvek,
který se objevuje v každém
z prezentovaných děl. Rao
je pojem, který má kořeny
v džungli. V řeči indiánů
kmene Shipibo, u nichž
Otto Placht od roku 1993
pobývá, znamená „rao“ rostlinu. Rao je však přítomné
i v duchovním světě tohoto
amazonského indiánského
kmene, a jako takový má
mnoho významů – tvoří
posvátný princip v obřadech
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JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Jeruzalémská 7
> Otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 11–17 h.
> Vstupné (zahrnuje také prohlídku synagogy): dospělí 80 Kč, děti 6–15
let, senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma. Pro vstup je také platná
společná zlevněná vstupenka ze Staronové synagogy a vstupenka ze
Židovského muzea v Praze (je možné ji využít i druhý den).
> Více informací viz rubrika Památky.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
Praha 3, U Památníku 1900, tel. 222 781 676, oncd@cz, www.nm.cz
> Otevřeno st–ne 10–18 h.

Výstava:

Ivan Kyncl: rebel s kamerou. Výstava připomíná dílo
a osobnost významného pražského fotografa a disidenta. Ivan Kyncl (1953-2004) na svých unikátních snímcích
přibližoval pravdivé příběhy lidí a zachycoval skutečnou
atmosféru doby, ve které byly pořízeny, čímž provokoval tehdejší komunistický režim především v období tzv.
normalizace sedmdesátých let. K vidění budou také je-

Graﬁk Pavel Büchler eskortován k soudu, Praha 1979,
foto © Ivan Kyncl/Forschungsstelle Osteuropa, Bremen

STÁLÉ VÝSTAVY:
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek. Výstava představuje dosud neznámou poválečnou historii Židovské obce
v Praze a za pomoci unikátních fotograﬁí, dokumentů
a dokumentárních ﬁlmů zachycuje klíčové okamžiky její
existence od konce druhé světové války až do současnosti. Výstava je realizována Židovskou obcí Praha, za
ﬁnanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a Nadace
Židovské obce v Praze.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989. Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které
jsou ve správě Židovské obce v Praze, od restaurování
historických náhrobků a rekonstrukcí hrobnických domů
a márnic až po kompletní rekonstrukce synagog. Výstava
vznikla za ﬁnanční podpory Magistrátu hl. města Prahy,
Ministerstva kultury České republiky, Nadace Židovské
obce v Praze a Wittmann Tours.
VÝSTAVA:
Jaroslav Fišer: Židovské památky a volná tvorba. Fotograﬁe. Výstava
Židovské obce v Praze.
LEICA GALLERY PRAGUE
Praha 1, Školská 28, tel. 222 211 567, e–mail: lgp@lgp.cz, www.lgp.cz,
Facebook: Leica Gallery
> Prázdninová otevírací doba: ve dnech 1. – 12. 7. zavřeno, od 13. 7.
otevřeno denně 14–20 h.

Leica Gallery Prague je fotograﬁcká galerie s více než desetiletou
historií. Sídlí v centru Prahy, výstavní prostory doplňuje
kavárna a knihkupectví. Galerie také pořádá večerní besedy s významnými osobnostmi fotograﬁe, fotograﬁcké
workshopy, výtvarné dílny pro děti a zabývá se prodejem
uměleckých fotograﬁí.
Výstava: Amy Arbus: On the Street 1980–1990. Pro svou pravidelnou rubriku On the Street v týdeníku Village Voice
fotografovala Amy Arbus nejvlivnější umělce, designéry,
hudebníky a osobnosti, určující směr doby, žijící ve čtvrti
East Village v New Yorku v 80. letech. V průběhu více
než deseti let uveřejnil tento týdeník přes pět set jejích
černobílých fotograﬁí. V roce 2006 vydalo nakladatelství
Welcome Books publikaci On The Street 1980–1990,
obsahující 70 vybraných nejikoničtějších fotograﬁí, doprovozených novinovými výstřižky. Většina děl představených
na výstavě v Leica Gallery Prague je dobová, nazvětšovaná v čase jejich publikování v novinách, což poskytuje
divákovi možnost nechat se unášet zpět v čase. Do 6. 9.
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz.

dinečné Kynclovy fotograﬁe, které pořídil po roce 1980
v exilu. Výstava je rozdělena do několika tematických
celků, jejichž fotograﬁe odráží a zachycují prostředí doby,
ve které byly pořízeny: Prvomájový průvod (1980), Občanská právní iniciativa „Charta 77“ (1977–1980), Život na
okraji „normalizované společnosti“ (70. léta 20. století),
Ivan Kyncl v exilu – reportáž z Číny (1982/83) a divadelní
fotograﬁe (1984–2004). Do 26. 7.
NIKON PHOTO GALLERY
Praha 1, Újezd 19, tel. 257 317 277, info@nikonphotogallery.cz,
www.nikonphotogallery.cz
> Otevřeno: denně mimo po 12–19 h.
> Vstup zdarma.

Výstava:

Lausitz jedenácti. 11 fotografů, 11 pohledů na měnící
se krajinu – Lausitz. V letech 2000–2010 ve východoněmecké Lužici působila Mezinárodní stavební výstavba
(IBA), která měla změny v krajině pozitivně podpořit. Na
podzim roku 2012, IBA pozvala jedenáct známých fotografů z Francie, Itálie, České republiky, Polska, Německa
a Slovenska aby zachytili, co se zde událo. Všichni vložili
do obrazů své osobní fotograﬁcké vyznání k této fascinující oblasti. Do 19. 7.
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Fotograﬁe vystavují: Ester Havlová, Marek Maruszak,
Pierr Vallet, Roberta Valerio, Anton Sládek, Jürgen Matschie, Norbert Kaltwaßer, Thomas Kläber, Peter Thieme,
Jochen Ehmke a Uwe Jacobshagen.

Výstava:

náměty. Maluje také emocionální, abstrahované krajinné
scenérie, inspirované častými cestami, ať už do Austrálie, Číny, Jižní Ameriky či na Island. Viděné, myšlené i
cítěné se mu stává tvůrčím podnětem pro přebásnění
ve svébytnou malířskou skutečnost, podanou expresivním rukopisem v úderných barevných akordech. Výstava
„Reﬂexe“ je pozoruhodnou prezentací obrazů a graﬁk
Christiana Langa, příslušníka střední umělecké generace,
který tiše, nenápadně, ale jistě zaujal své místo v širším
celku současného německého umění. Kurátorka výstavy:
PhDr. Rea Michalová, Ph.D. Od 8. 7. do 2. 8.

Lenka Hatašová: V jiném světle fotografky. Od 23. 7.

NOVÁ SÍŇ

Výstavy:

Předměty. V galerii Nová síň se v rámci Pražského
Quadriennale zachycuje soubory předmětů a rekvizit,
které si svým životem nesou silný osobní příběh, či
příběh spojený s divadlem nebo veřejnou performancí.
Více informací naleznete na www.pq.cz. Otevřeno: denně
10–19 h, pátek 10–23 h. Do 28. 6.
Christian Lang: Reﬂexe. Výstava představuje poutavý
průřez tvorbou etablované osobnosti současné německé
výtvarné scény, malíře a graﬁka Christiana Langa. Autor
se narodil roku 1953 v Chemnitz v bývalé DDR. Za velmi
obtížných podmínek si tvrdošíjně a urputně vybudoval
svou uměleckou vizi, se kterou se dokázal prosadit nejen
v domácím prostředí, ale i v zahraničí (dosud vystavoval např. v USA, Itálii, Austrálii, Nizozemí, Chile, Finsku,
Japonsku, ČR…). Vyučení a práce v oboru nástrojaře
(1979–1984) ho přivedly k experimentaci s rozličnými
graﬁckými technikami a již v roce 1984 si založil vlastní
tiskařskou dílnu. Stal se členem Svazu výtvarných umělců (1984) a od roku 1985 působí jako malíř a graﬁk ve
svobodném povolání. Od roku 1989 je členem BBK /
Chemnitzského svazu umělců a členem představenstva
uměleckého spolku Neue Chemnitzer Kunsthütte.
Christian Lang je tvůrcem, který v pestrém kaleidoskopu
dnešního umění reprezentuje stálost a tvůrčí pokoru.
Respektuje tradiční malířské postupy a pro současnost
aktualizuje staré mýty, symboly a klasické ikonograﬁcké
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Christian Lang, Napětí

Praha 1, Voršilská 3, tel. 604 870 607, e–mail: info@novasin.org,
www.novasin.org
> Otevřeno: denně mimo po 11–18 h, není–li uvedeno jinak.

OBECNÍ DŮM
Praha 1, nám. Republiky 5, tel. 222 002 101, e–mail: info@obecnidum.cz,
www.obecnidum.cz
> Výstava otevřena denně 10–19 h.
> Další program viz rubrika Kulturní domy.

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:
Blanka Matragi. K 30. výročí tvorby Blanky Matragi. Světově proslulá
módní návrhářka Blanka Matragi navazuje na úspěšnou
výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty, oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy,
lustry, šperky, graﬁky aj. Výstava prodloužena do 31. 12.
2017.
Vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (studenti do 26
let a senioři nad 60 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P),
rodinné 550 Kč (1–2 dospělí + 1–3 děti do 18 let), skupinové (min. 10 žáků ZŠ, SŠ, VŠ) 85 Kč/osobu; držitelé
Opencard 235 Kč. AMG, pedagogický doprovod, děti do
10 let v doprovodu rodičů 1 Kč, zdarma: držitelé AMG
(Asociace muzeí a galerií).

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:
Secese – Vitální umění 1900. Expozice v pražském Obecním domě
představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Jejím cílem je ukázat užité secesní umění jako součást
převratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století, jako reformní umělecký proud, usilující
o „zmnožení a stupňování života“. Do 31. 12. 2015.
Vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč (studenti do 26 let
při samostatné prohlídce, po předložení průkazu, senioři
nad 65 let), junior 40 Kč (děti 6–15 let při samostatné
prohlídce), rodinné 250 Kč (1–2 dospělí + 1–3 děti do
15 let, za dítě do 18 let se připlácí 20 Kč); 10% sleva z
plného vstupného: skupiny nad 15 osob, držitelé Opencard; zdarma: pedagogický doprovod, držitele členských
legitimací AMG (Asociace muzeí a galerií), držitele ICOM
(Mezinárodní organizace muzeí), ZTP a ZTP/T a doprovod, děti do 6 let; školní skupiny (ZŠ, SŠ, VŠ) 30 Kč (za
osobu při min. počtu 10 členů, 1 pedagogický doprovod
zdarma, platí i pro žáky a studenty výtvarných škol), zvýhodněné: 10 Kč (pro novináře, členy UHS a pracovníky
NPÚ).

Výstava:

Dana Kyndrová: Rusové... jejich ikony a touhy. Výstava
přední české dokumentární fotografky představuje její
dlouholetý projekt, který zahrnuje jak období Sovětského
svazu, tak současné putinovské Rusko. Pohled na národ,
který má potřebu ikon, svatých či politických. Ruský mesianismus i nacionalismus, patos i velikášství. Renesance
pravoslaví a touha po navrácení národního sebevědomí,
které bylo sraženo po rozpadu Sovětského svazu. Její
snahou je postihnout nejen určité změny v životě Rusů
související s odvržením komunistické ideologie, ale zajímají ji, ostatně jako u všech jejích projektů, především
obecně lidské hodnoty, které čas či prostředí ovlivňují
jen minimálně. Otevřeno: denně 9–18 h (po 10-18 h).
Vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč. Od 12. 7. do
7. 8.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ
CHODBA, RYTÍŘSKÝ SÁL
Praha 1, Staroměstské nám. 1

Výstava:

Praha fotograﬁcká. Současná podoba metropole na
vítězných a vybraných fotograﬁích 19. ročníku soutěže
Cena Praha fotograﬁcká. Doplněno výstavou nevidomých
sochařů. Otevřeno: denně 11–19 h. Vstupné: základní
90 Kč, snížené 40 Kč. Do 8. 7.

ŠKOLSKÁ 28 – KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
Praha 1, Školská 28, tel. 296 325 066, 731 150 179, e–mail:
skolska28@skolska28.cz, www.skolska28.cz
> Otevřeno: út 13–19 h, st–pá 13–18 h.

Jiří Durdík, Karneval

Výstava:

Rezervace Československo (Když cizí pes močí na tvé
týpí, nepřestávej kouřit). Kurátorka: Veronika Resslová.
Výstava přibližuje prostřednictvím amatérských fotograﬁí
a videozáznamů z osmdesátých a počátku devadesátých
let socio–kulturní identitu nenápadné subkultury československého disentu – českých indiánů. Vernisáž 2. 7.
v 18 h. Od 3. 7. do 24. 7.
Doprovodný program:
7. – 9. Třídenní dílna pro děti ve věku 7–12 let. Informace www.
skolska28.cz/prazsti–indiani.
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VILLA PELLÉ

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e–mail: info@villapelle.cz,
www.villapelle.cz
> Spojení: nedaleko od metra A – Hradčanská.
> Otevřeno: út–ne 13–18 h.
> Vstupné: výstava – základní 90 Kč, snížené 60 Kč, není–li uvedeno jinak.

Praha 1, U Staré školy 1, 3, tel. 222 749 211, fax 222 749 300, e–mail:
ofﬁce@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA
Villa Pellé je multifunkční prostor, ve kterém se pořádají výstavy
moderního a současného umění, koncerty, divadelní
představení; nabízíme jazykové a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství apod., včetně příjemného posezení
ve zdejší kavárně.
Výstava: Jan Kaláb – Extra. Nejnovější obrazy Jana Kalába inspirované nejen jeho nedávným pobytem v New Yorku. Plátna
netradičních formátů, hýřivé i pastelové barevnosti, vytvořená přímo pro prostor galerie. Galerie Villa Pellé. Od 29.
6. do 6. 9.
Doprovodný program:
23. čt.
Prohlídka výstavy s autorem – 18 h

Praha 1, U Staré školy 3 (zadní trakt Španělské synagogy)
> Otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9–18 h.
> Vstupné: základní 40 Kč, děti do 6 let zdarma, děti 6–15 let a studenti
20 Kč.

Výstava:

Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižovatka židovských osudů. Porážka hitlerovského Německa
a konec druhé světové války v Evropě znamenaly i konec
genocidy osob, které byly na základě zákonů platných
na územích ovládaných nacistickým Německem či jeho
spojenci označeny za židy či tzv. židovské míšence. Přeživší z českých zemí se postupně vraceli domů a začínali
nový život. Nový výstava představí málo známé aspekty
historie českých zemí po druhé světové válce, spojené
s návratem přeživších z koncentračních táborů a tranzitem desetitisíců židovských uprchlíků přes naše území. Tematicky tak naváže na předchozí výstavu „Orient
v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války“,
uvádějící 20. století jako éru uprchlíků. Do 23. 8.

VÝSTAVA POŘÁDANÁ MIMO PROSTORY ŽIDOVSKÉHO MUZEA:

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
– DŮM FOTOGRAFIE
Praha 1, Revoluční 5
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h, čt 10–20 h.

Výstava:

Výstava:

Krajina a tradice čínských etnik. Výstava fotograﬁí čínských etnických skupin. Mnozí z autorů fotograﬁí pracují
pro významné fotograﬁcké časopisy. Malá galerie. Vstup
zdarma. Vernisáž 21. 7. v 19 h. Od 22. 7. do 4. 8.

Koncert:
16. čt.

Hudební salon: Pavel Černoch. V rámci cyklu Hudební
salon vystoupí světově proslulý tenorista Pavel Černoch,
který působil jako sólista mj. v milánské La Scale nebo
moskevském Bolšom těatru. Zazní árie z oper Čajkovského, Bizeta, Dvořáka, Smetany a Verdiho. Doprovázet ho
bude korepetitor milánské opery Mario Borroni – 19 h
Více informací na www.villapelle.cz.
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Osvětimské album. Výstava prezentující všech téměř
200 fotograﬁí z tzv. Osvětimského alba (resp. jeho kopie), unikátního dokumentu z roku 1944, zachycujícího
systematickou likvidaci evropských Židů. Ačkoliv jsou na
fotograﬁích zachyceni převážně občané předválečného
Československa z Podkarpatské Rusi, nebyl doposud
v České republice tento soubor fotograﬁí vystaven. Výstava se uskuteční v Domě fotograﬁe (specializované galerii
zaměřené především na fotograﬁi), který je součástí Galerie hlavního města Prahy. Tento nově zrekonstruovaný
dvoupatrový výstavní prostor v centru Prahy, v domě navrženém slavným architektem Friedrichem Lehmannem,
postaveném v roce 1937, je ideálním místem pro výstavu
tohoto typu. Židovské muzeum v Praze je partnerem výstavy, pro kterou poskytlo nové tisky z negativů pořízených v roce 1947. Muzeum se zároveň ﬁnančně podílí na
realizaci výstavy. Do 20. 9.

MIMOPRAŽSKÁ GALERIE

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU
BENEŠOV U PRAHY
Benešov, Malé nám. 1, tel. 317 729 113,
e–mail: recepce@muzeum–umeni–benesov.cz,
www.muzeum–umeni–benesov.cz
> Otevřeno: út–pá 10–13 a 14–17 h, so+ne 10–12 a 13–16 h, není–li
uvedeno jinak.
> Otevírací hodiny studovny mediatéky: út–pá 10–13 a 14–17 h s výjimkou
dnů instalace, o prázdninách otevírací dny omezeny.
> Institut informačního designu: www.institut–informacniho–designu.cz.
> Výuka umělecké školy: po–čt s výjimkou prázdnin.

MALÉ STÁLÉ EXPOZICE:
Česká a slovenská fotograﬁe 19. a 20. století
Česká malba dnes
Kresba a graﬁka osobností českého umění 20. století
Miloslav Chlupáč a současná česká plastika
Šetlíkův okruh
Design 20. století
Český graﬁcký design
Laboratoř barev a tvarů – laboratoř ergonomie
Vizuální gramotnost
Tradice piaristické vzdělanosti a kultury
František Ferdinand Rakouský d’Este / Posázavský paciﬁk a předměstská dráha Praha – Benešov
VÝSTAVA:
Posázaví v historické fotograﬁi. Přenesme se na fotograﬁích do
Posázaví před 100 až 130 lety! Na snímcích slavných
pražských fotografů Jindřicha Eckerta a Josefa Fiedlera,
kolínského Františka Krátkého a několika fotoamatérů,
spatříme svět, který byl jiný, ale půvab a kouzlo Posázaví
zůstalo. Kurátorem výstavy je majitel fotograﬁcké sbírky
a historik fotograﬁe Pavel Scheuﬂer. Do 30. 8.
PROGRAMY PRO ŠKOLY:
Komponované programy pro skupiny školní a předškolní mládeže
zaměřené na aktuální výstavy, stálé expozice, architekturu Benešova, osobnosti Benešovska. Odborný výklad jen
po předchozí domluvě na tel. 724 034 713. Vstup volný.
PIARISTICKÁ KOLEJ
Benešov, Masarykovo nám. 1
> Otevřeno: po–pá 8–16 h.

Výstava:

Architekt Otakar Novotný (1880–1959). Naučná expozice představuje dílo slavného benešovského rodáka,
českého architekta, designéra a pedagoga, jednu ze
zakladatelských osobností moderní české architektury.
První poschodí vpravo.

galerie, výstavy > 79

PHOTO CREDIT: FRANK MADDOCKS

20. 7. 2015
20:00 HODIN

PRAŽSKÝ HRAD
ŠPANĚLSKÝ SÁL
Pořadatel

Partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partner

Výhradní
prodejce

pražský hrad
PRAŽSKÝ HRAD
Praha 1, www.hrad.cz, www.kulturanahrade.cz
Většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový vstup.

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století se
vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní
akty, významné koncerty, výstavy.
INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU: II.

nádvoří tel. 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří tel.
224 372 434, 224 372 435, e–mail: info@hrad.cz, otevřeno denně 9–17 h.
PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY:

tel. 224 373 208, 224 373 584, po–so 9–15.30 h, e–mail:
info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně 100 Kč –
1 osoba/každá započatá hodina výkladu.

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

Pražský hrad – okruh A + C – žáci základních škol s pedagogickým
doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků
+ 2 osoby doprovodu) – 150 Kč
VOLNÝ VSTUP:

– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP–P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do
návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze vracet.
Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy,
přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno
samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez
použití blesku a stativu. Fotografovat nelze v expozici
Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu
a v Obrazárně Pražského hradu a Mihulce. Cena 50 Kč.
VÝSTAVY:

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ:

Hradní areál: v letní turistické sezoně (1. 4. – 31. 10.) otevřen 5–24 h.
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Rožmberský palác – 9–17 h. Katedrála sv. Víta 9–17 h (v neděli
po ukončení bohoslužeb od 12 h, poslední vstup vždy
v 16.40 h). Velká jižní věž katedrály 10–18 h, Expozice
Svatovítského pokladu 10–18 h.
Zahrady Pražského hradu: otevřeny: červenec 10–21 h, srpen
10–20 h, září 10–19 h, říjen 10–18 h, zahrada Na Baště
5–24 h.
CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ
PRAŽSKÉHO HRADU:
Ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné.
Pražský hrad – okruh A: Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Prašná věž, katedrála sv.
Víta, Rožmberský palác, Zlatá ulička – 350/175/700 Kč
Pražský hrad – okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Pražský hrad – okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, Obrazárna
Pražského hradu – 350/175/700 Kč
Obrazárna Pražského hradu: 100/50/200 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu: 140/70/280 Kč
Expozice Svatovítského pokladu: 300/150/600 Kč
Prašná věž: 70/40/140 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč (jednotné vstupné)
* SLEVY VSTUPNÉHO:

– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

Jiřský klášter na Pražském hradě
> Otevřeno denně 10–18 h.

Výstava:

„70“ – 2. světová válka objektivem českých fotografů.
Výstava připravená Vojenským historickým ústavem k 70.
výročí konce 2. světové války mapuje sedm válečných let
1939 až 1945 prostřednictvím 70 fotograﬁí pořízených
českými fotografy na bojištích, v zázemí i v okupovaném
protektorátu. Každý válečný rok bude zastoupen 10 fotograﬁemi, které přiblíží osudy českých vojáků i civilního
obyvatelstva, do jejichž životů zasáhl největší konﬂikt lidských dějin. Expozice sestávající většinou z dosud nepublikovaných snímků bude doplněna řadou trojrozměrných
exponátů. Do 26. 7. 2015

Empírový skleník v Královské zahradě
> Otevřeno denně 10–18 h.

Výstavy:

„Neodvolám!“ Výstava seznámí širokou i odbornou veřejnost s ohlasem díla a myšlenkového a etického odkazu
Mistra Jana Husa v dílech současných výtvarných umělců. Výstavu uměleckých děl doprovodí názorná informativní expozice o Husově životě.
Do 4. 7. 2015
Dědictví Karla Velikého. Putovní
výstava „Dědictví Karla Velikého“
vznikla v rámci projektu Kolébky
evropské kultury. Po belgickém
Ename a italské Ravenně přichází v podobě přepracované pro
českého návštěvníka do Prahy.
Denár Oldřicha I. (1012–1033, 1034) Jejím hlavním úkolem je předz hrobu 78, pohřebiště v blízkosti kos- stavit dobu raného středověku
tela sv. Jiří, Kostoľany pod Tribečom. jako období, jehož interpretace
Zdroj: J. Gloc.
jsou v Evropě dodnes významný-
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mi podněty v tvorbě lokálních i národních identit. Výstava
chce návštěvníka vtáhnout nejen do hledání toho, co
máme v Evropě společné či rozdílné a v čem nás může

STÁLÉ EXPOZICE:
Kaple sv. Kříže na Pražském hradě
II. nádvoří
> Otevřeno denně 10–18 h.

Bronzový křížek se zobrazením bezvousého Krista v dalmatice
z doby kolem roku 1000, nalezený na pohřebišti kolem kostela
Panny Marie na Pražském hradě v 50. letech minulého století.
Zdroj: Archeologický ústav AVČR, Praha, J. Gloc.

tato etapa dnes inspirovat, ale i přivést k zamyšlení, jak
různě můžeme na historii pohlížet. Karel Veliký dokončil
nové sjednocovací procesy, ke kterým v Evropě došlo po
rozpadu Římské říše a nastalo období, které je označované jako karolinská a otonská renesance. Charakteristický
je pro něj ekonomický, umělecký a intelektuální rozmach.
V té době se do kontextu tehdejší kulturní a politické
Evropy dostaly i naše země. Na pražskou podobu výstavy
přijedou exponáty z partnerských zemí projektu Nizozemí, Belgie, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska
a Itálie. Vedle toho zde budou poprvé vystaveny významné památky z českých sbírek včetně úplného představení nově zrestaurovaných nálezů z unikátního pohřebiště
v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Od 17. 7. do
14. 10. 2015
AKCE PRO DĚTI:
Rytířské dny na Pražském hradě
Horní Jelení příkop

11. a 12. 7. Víkendová akce pro děti a jejich rodiče umožní jak poučení z historie, tak obdiv statečným rytířům, nablýskané
zbroji a krásným koním. Kromě turnajového klání, které
zde bude probíhat třikrát denně, zde budou připravena
různá zastavení – prohlídka rytířského tábora, produkce středověké hudby, dobová řemesla a předvádění
útrpného práva. V táboře malých rytířů se děti mohou
pustit do plnění různých úkolů se středověkou tématikou – 11–19 h
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Expozice: Svatovítský poklad. V kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu se ukrývá výběr toho nejlepšího z chrámového pokladu shromažďovaného při kostele a katedrále sv.
Víta od 11. století. Stálá výstava Svatovítského pokladu
představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké
ceny, mj. náročně zdobené relikviáře, monstrance a jiné
liturgické náčiní včetně bohatě vyšívaných rouch. Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je více než půlmetrový
zlatý relikviářový kříž, který nechal ve druhé polovině
14. století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie Kristova
umučení. Z mladších předmětů v Pokladu k nejpozoruhodnějším patří zlatá monstrance z roku 1766, jejíž zlaté
tělo zdobí více než 700 drahokamů. Tato monstrance
je jednou ze tří zlatých barokních monstrancí, dochovaných v českých zemích. Zajímavý je také interiér samotné
kaple sv. Kříže, která byla pro účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně renovována a kompletně
restaurována. Výzdobě kaple, postavené po polovině
18. století podle návrhu architekta Niccolo Pacassiho,
vévodí oltářní obraz Krista na kříži v životní velikosti, který
v roce 1762 vytvořil František A. Palko.
Starý královský palác – gotické podlaží
> Otevřeno denně 9–17 h.

Expozice: Příběh Pražského hradu. Dějiny Pražského hradu od
prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního
ﬁlmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního
vývoje hradního areálu. Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných exponátů i informací do
dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, chronologicky
přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní
události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna
v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí
témata spojená s Pražským hradem: Příběh českých
patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání,
Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh stolování.
Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky.
Info: www.kulturanahrade.cz nebo tel. 224 373 102.
Obrazárna Pražského hradu
II. nádvoří
> Otevřeno denně 9–17 h.

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prostorách
původních renesančních koníren prohlédnou vybraná
díla dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu
i umělců středoevropského a holandského baroka.

Výstava:

Hanse von Aachen a Kryštof Popel z Lobkowicz. Přátelství malíře a sochaře ve víně a dobré náladě. Před
čtyřmi sty lety, 4. března 1615, zemřel ve svém domě na
Pražském hradě komorní malíř císaře Rudolfa II. Hans
von Aachen. Toto výročí si připomeneme drobnou výstavou, která se bude konat v Obrazárně Pražského hradu.
Výstava se zaměří na přátelský vztah malíře a nejvyššího
hofmistra Království českého Kryštofa Popela z Lobkowicz. Návštěvník tak pozná, že ve víně se nemusí
skrývat pouze pravda, ale i dobré přátelství. Do 22. 7.
Více informací na www.kulturanahrade.cz

Rožmberský palác
Otevřeno denně 9–17 h.

Expozice: Chrliče Svatovítské katedrály zblízka. V původně renesančním paláci stavěném v letech 1545–1574 pány
z Rožmberka návštěvníci naleznou unikátní kapli Panny
Marie Neposkvrněné, interiéry Ústavu šlechtičen vytvořené z dobového nábytku, obrazů a dalších užitných
předmětů ze sbírek Pražského hradu a především Rožmberský sál, kde je nově umístěna stálá expozice Chrliče
Svatovítské katedrály zblízka. Odlitky originálních chrličů
ze 14. stol., návrhy a odlitky chrličů z 19. stol. spolu s přehlednými, poprvé kompletně zpracovanými schématy jejich umístění a bohatým obrazovým materiálem přiblíží
každému zájemci to, co při běžném pohledu na katedrálu
zůstává často skryto. K výstavě vyšla česko–anglická doprovodná publikace Chrliče Svatovítské katedrály.

KONCERTY:
172. SEZÓNA PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ V JIŽNÍCH ZAHRADÁCH PRAŽSKÉHO HRADU („NA VALECH“):

Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském hradě konají nepřetržitě od roku 1843. V letošním roce se
uskuteční již 172. koncertní sezóna, v níž se představí
všechny naše uniformované velké dechové orchestry,
které nesou tuto naši – ve světě obdivovanou – tradici.
Celkem šest dopoledních matiné se bude konat v Jižních
zahradách Pražského hradu „Na Valech“ vždy od 10.15 h.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produkci, dle Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika
19. století jsou „veřejná vystoupení vojenských hudeb
v otevřeném prostoru tím nejdemokratičtějším způsobem
poslechu hudby“.
4. so.
Ústřední hudba Armády ČR – 10.15 h
25. so.
Hudba 35. pěšího pluku Plzeň – 10.15 h
LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY:

16. čt.

Laura – Petrarcovy sonety v renesančních madrigalech.
La Violetta (Nizozemí), Paulina van Laarhoven – umělecká vedoucí. Program: C. Monteverdi, O. di Lasso,
L. Marenzio, G. P. da Palestrina. Koncert se koná v rámci
mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré
hudby. Míčovna – 19.30 h

3. ROČNÍK LETNÍCH KONCERTŮ NA PRAŽSKÉM HRADĚ:
> Předprodej vstupenek: Ticketpro a v Infocentru Pražského hradu
na II. nádvoří.

20. po.
Prašná věž
> Otevřeno denně 9–17 h.

Stálá expozice Hradní stráže. Výstava, která nese podtitul „Od knížecí družiny k Hradní stráži prezidenta“ mapuje
historický vývoj i současnost jednotky, která střeží bezpečnost prezidenta republiky. Výstava, kterou připravila
Správa Pražského hradu, Hradní stráž a Vojenský historický ústav, se pro návštěvníky otevřela v prosinci 2008
u příležitosti 90. výročí vzniku Hradní stráže.

Gary Clark jr. (USA). Charismatický kytarista, skladatel
a zpěvák, který již ve 29 letech hrál po boku těch největších hvězd v Bílém domě prezidentu Baracku Obamovi.
Znalci Garyho Clarka, od loňska držitele Grammy v kategorii The Best Traditional R&B Performance, nadneseně
označují za „vyvoleného“, za „spasitele blues“ či „dalšího
Jimiho Hendrixe“. Španělský sál – 20 h

Zlatá ulička
> Expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových
okruhů. Od 17 do 23 h není vstup zpoplatněn, ale expozice jsou uzavřeny.

Stálá expozice ve Zlaté uličce. Zlatá ulička je zřejmě
nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě
opravených barevných drobných domků nabízí novou
stálou expozici, která přibližuje život v Uličce ve všech
obdobích její 500leté existence. Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky
Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského ﬁlmaře pana Každého mohou posedět při projekci
dobových ﬁlmů a u švadlenky si připomenou písničky
Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu
tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů
objevených při posledním archeologickém průzkumu.

Gary Clark jr., foto: Frank Maddocks

6. 8.

Dr. John (USA) – legendární zpěvák, skladatel, kytarista
a pianista. Venkovní terasa Jízdárny.
Program všech koncertů v rámci cyklu Hudba Pražského hradu najdete na: www.kulturanahrade.cz
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Prázdniny v Hradci
otevřou dveře Staré radnice
Hlavní novinkou letošní sezóny bude otevření budovy Staré
radnice na náměstí Míru, jejíž prostory nabídnou interaktivní
expozice pro děti, výstavu představující historii města a prezentovat se zde bude i Jindřichohradecká úzkokolejka. Součástí
výstavního domu Staré radnice bude i Městská galerie.
Rozhledna na Rýdově kopci – návštěvníci si budou moci
vychutnat pohled na krajinu Jindřichohradecka z rozhledny na
Rýdově kopci u obce Děbolín.
TOP červencové akce
25. 7. – 2. 8. TOP týden – spousta zážitků každý den
Husitská sobota – Husité hurá na Hradec, akce pro rodiny
s dětmi
Hudební neděle – promenádní koncert a další spousta hudby
Pondělní scéna – divadlo pro děti a dospělé
Filmové úterý – promítání filmů
Středa u vody – Hravý den v aquaparku
Čtvrtek v pohybu – discgolfový turnaj a další aktivity pro
celou rodinu
Foto pátek – TOP fotografování v kostýmech v MFMOM,
Hradecká selfie
Pouťový víkend – pouť se zábavnými atrakcemi, tradiční
pouť Porcinkule
TOP 5 míst k návštěvě
Státní hrad a zámek, třetí největší památkový komplex v České republice. Dům gobelínů, interaktivní muzeum s ukázkou
ručního tkaní. Muzeum Jindřichohradecka, největší pohyblivý lidový betlém na světě – Krýzovy jesličky. Muzeum
fotografie a moderních obrazových médií, výstavy českých
i zahraničních autorů. Aqua show sv. Florián, kombinace hudby, světelných efektů a videoprojekce.
Tipy na zážitky
24. 7. – 29. 8. Noční prohlídky s bílou paní státním hradem
a zámkem
27.–30. 7. a 12. 9. – 3. 10. Večerní toulky bájným
Hradcem, Husité na talíři
1. 7. – 29. 8. Jindřichohradecká úzkokolejka – jízda Českou
Kanadou vláčkem taženým historickou parní lokomotivou
Náš tip ve městě: Discgolf | 15. poledník | vyhlídková věž |
mobilní aplikace Poznej Hradec | aquapark a spousta dalších…
Informační středisko města Jindřichův Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz
www.jh.cz

84 >

památky
VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989. Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
VÝSTAVA:
Jaroslav Fišer: Židovské památky a volná tvorba. Fotograﬁe. Výstava
Židovské obce v Praze.
Více informací viz rubrika Galerie, výstavy.

HISTORICKÁ MIKVE
Praha 1 – Staré Město / Josefov, Široká 3
> Otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků vždy ve 13 h.

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinkasovy synagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly
v podzemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika
starých studní a mikve využívající trvalého vodního zdroje
v této oblasti. Podle dochovaného zdiva a nalezené keramiky pochází rituální lázeň nejspíše z počátku 16. století
a patří k nejstarším dokladům židovského osídlení v oblasti Pinkasovy synagogy.
Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným průvodcem
(v českém a anglickém jazyce).
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1 – Nové Město, Jeruzalémská 7,
www.synagogue.cz/Jerusalem
> Otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 11–17 h.
> Vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let,
senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma.
> Vstupné pro skupiny CK s průvodcem: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let,
senioři a studenti 30 Kč, děti do 6 let zdarma.
> Pro vstup je také platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové
synagogy a vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji využít
i druhý den).

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Praha 1 – Nové Město, Jindřišská ul., tel. 224 232 429, e–mail:
pokladna@jindrisskavez.cz, www.jindrisskavez.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h.
> Vstupné: dospělí 90 Kč, senioři a studenti 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné
vstupné (2 dospělí + 2 děti) 220 Kč.
> Rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech.

STÁLÁ EXPOZICE:
Muzeum pražských věží. Představujeme návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednotlivých objektech
a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství legend,
jež se s místem pojí. 4. patro.
Pocta Jindřišské věži. Nově otevřená expozice s kompletním výkladem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním
dění. Interaktivní výstava. 6. patro.
VÝSTAVA:
Markův svět. Marek Václav Suchý, dvanáctiletý kluk z Mělníka se
účastní výstav papírových modelů od svých devíti let. Na
této, v řadě již čtvrté, výstavě jeho modelů se setkáte
s těmi nejpovedenějšími z minulých let a také samozřejmě s pár úplně novými. 10. patro. Do 28. 8.
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA VYŠEHRAD
Praha 2 – Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b, tel. 241 410 348, 241 410
247, e–mail: info@praha–vysehrad.cz, www.praha–vysehrad.cz

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného a kombinuje
secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je unikátní památkou pražské architektury počátku 20. století
a současně nádherným příkladem synagogální architektury Rakousko–Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené
hlavní průčelí a portál a dále restaurované nástěnné
malby a vitráže oken. Pořádají se zde koncerty a výstavy.

Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní
státnosti.
Historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový.
> Spojení: metro C – Vyšehrad; tram 6, 18, 24, st. Albertov; tram 3, 7, 17,
st. Výtoň.
> Průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace v
areálu podle směrovek a orientačních map.

STÁLÉ VÝSTAVY:
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek. Poprvé se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské
komunity.
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VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM:

Výprava – pro 8. a 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či
gymnázií
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ

> Otevřeno: denně 8–18 h.
Bezbariérový vstup do baziliky sv. Petra a Pavla.

Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české
kultury a vzdělanosti, např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Němcová, K. H. Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Destinnová, J. Heyrovský, B. Smetana, Z. Štěpánek ad.
INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA:

Bezbariérový vstup.

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení. Torzo gotické brány Špičky z doby Karla IV. Nachází se v ulici
V Pevnosti mezi Táborskou a Leopoldovou branou.

GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU LÁZNÍ):
> Otevřeno: denně 8–18 h.
> Vstup není bezbariérový – schodiště.
> Vstupné: jednotné 20 Kč.

Výstavy:

Zbyněk Sedlecký: Židle, stojan a model v bílé košili.
Do 12. 7.
Jan Poupě: Matheria. Od 17. 7. do 30. 8.

LETNÍ SCÉNA – STUDIO DVA:
Patrik Hartl: Vysavač. Premiéra. Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči
z nákupního centra – 20 h
Více o programu na www.studiodva.cz.

13. po.
STÁLÉ EXPOZICE:
> Všechny expozice a výstavy otevřeny denně 9.30–18 h.
CIHELNÁ BRÁNA / KASEMATY A SÁL GORLICE:
> Vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem 60 Kč, snížené 30 Kč,
rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 120 Kč, děti do 6 let zdarma.
Bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch.

Výstava:

Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění.
Vchod z Cihelné (Pražské nebo Nové) brány.
Monumentální instalace k 600. výročí upálení Mistra
Jana Husa v podzemním sálu Gorlice. Monumentální
dřevěná hráň, jako dočasný památník k připomenutí
výročí, symbolizuje oběť pro pravdu a víru v lepší svět
a společnost. Světlo na jejím vrcholu symbolizuje naději
a víru a zrcadlo ve spodní části hloubku a nadčasovost
Husových činů. Instalaci v podzemním sálu Gorlice pro
Národní kulturní památku Vyšehrad navrhl Vít Šimek
z architektonického studia H3T.

GOTICKÝ SKLEP:
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč, děti do
6 let zdarma. Bezbariérový přístup od Starého purkrabství.

Historické podoby Vyšehradu. Stálá expozice ve zrekonstruovaném, poprvé veřejnosti přístupném kasematovém
prostoru.

STARÉ PURKRABSTVÍ / KOMORNÍ SÁL:
Připravujeme na srpen:
23. 8.
Čajomírfest. 7. ročník mezinárodního festivalu čajového
umění a kultury z celého světa. Od svítání do soumraku
(5–20 hodin) vás čekají festivalové čajovny, čajové obřady z celého světa, hravé workshopové dílny, hudební a taneční vystoupení, tržnice předních dovozců čaje, prodejní
výstavy českých keramiků, zdravé jídlo a mnohem víc.
Pro volné ochutnávky u festivalových čajoven si pořiďte
degustační pásku za 120 Kč v předprodeji a 150 Kč na
místě. Více info na www.cajomir.cz.
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Praha 2 – Nové Město, Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3,
tel. 224 947 190, www.nrpraha.cz, www.facebook.com/NRpraha
> Věž Novoměstské radnice a výstavy jsou otevřeny denně mimo po
10–18 h, není li uvedeno jinak.
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč, není–li uvedeno
jinak.
> Vstup z Vodičkovy ulice 1/3, není–li uvedeno jinak.

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
Odsvěcená kaple stětí sv. Jana Křtitele – každý lichý víkend v měsíci – 11 a 14 h
Martinské kasematy – každý sudý víkend v měsíci – 11 a 14 h
Sraz v Informačním centru Špička.
Cena za prohlídku: 50/30 Kč.
DLOUHODOBÉ VÝSTAVY:
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VYŠEHRADU NA OBJEDNÁVKU:

Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavější
místa. Více informací na www.praha–vysehrad.cz. Objednávky na tel. 241 410 348, e–mail: info@praha–vysehrad.cz, nebo přímo v našem Infocentru Špička.
INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ:

Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho tajemná místa. Objednávky na e–mail: strnadova@praha–
vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
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Historie Nového Města a Praha panoramatická. Stálá expozice o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova
náměstí. Vstupné v ceně vstupenky na věž. Byt věžníka.
Neviditelná výstava. Dlouhodobá výstava. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem. Informace
o vstupném na tel. 777 787 064. Výstavní prostory 2. patro. Otevřeno: po–pá 12–20 h, so+ne a svátky 10–20 h.
Veronika Psotková: Velké prádlo. Dlouhodobá výstava nové stejnojmenné sestavy drátěných plastik a dalších sochařských
objektů autorky. Výstava je součástí Sculpture Line Prague 2015. Otevřeno denně 8–24 h. Prohlídka zdarma.
Nádvoří. Do 30. 9.

VÝSTAVY:
Tanec věží na kapotách. Výstava Martiny Kritznerové zachycuje tanec věží Čech, Moravy a Evropy v odlescích na kapotách
aut. Realita tak dostává nový rozměr, vzpřímené, nehnuté linky věží se vlní v tanečním pohybu, který vzniká
interakcí fotografky a naleštěných kapot aut. Galerie ve
věži. Do 30. 6.
Xénia Hoffmeisterová: Letní zajíc. Tvorba umělkyně je charakteristická reﬂexí současného světa a různými výtvarnými
prostředky. Výstava představí tématicky odlehčený, hravý
výběr z tvorby, zaměřený na „bokovkový“ motiv zajíce či
králíka. Vstupné: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné
100 Kč. Galerie. Do 26. 7.
Ondřej Maleček: Otisk hlavy. Výstava představí autorovy nejnovější
velkoformátové obrazy a některé dosud nevystavené
starší díla. Velkým autorovým tématem je vztah člověka
a přírody. Zároveň je jeho přístup velmi osobní a mnohé
obrazy jsou ve své podstatě ohromné akvarelové stránky
malířského deníku. Vstupné: plné 50 Kč, snížené 20 Kč,
rodinné 100 Kč. Galerie. Od 29. 7. do 6. 9.
11. so.

30. čt.

KONCERTY:
Jazzový most 2015. Zahajovací koncert 12. ročníku mezinárodního jazzového festivalu (Rudolf Mazač – Kentonmania – Big Band & 8 lesních rohů, Sydney Ellis – vocals,
Mel Canady – vocals, Jan Karez – fagot – Yamaha W5).
Vstupné: 100 Kč. Nádvoří – 19.30 h
Novoměstský letní festival / Novofest 2015 – Flamenco.
Zopakování veleúspěšného představení tanečnice Loly
Karpenko a skupiny hudebníků v čele s Miroslavem Žárou během večera plného španělské a ﬂamencové hudby.
Vstupné: plné 300 Kč, snížené 150 Kč. Velký sál – 20 h

AKCE:
12. 6. – 25. 8.
Nebe nad Neustadtem 2015. Festival na nádvoří NR. Letní kina, koncerty, DJs party, diskuze, procházky a výhled
na nebe. Vstupné dobrovolné. Info o termínech akcí na
FB stránkách Café Neustadt.
CAFÉ NEUSTADT:
V kavárně na Novoměstské radnici se konají zajímavé akce hlavně
pro mladé. Otevřeno denně do 24 h, po–pá od 8 h, so+ne
od 10 h. Vstup z nádvoří NR. Všechny informace o konání
akcí na FB stránkách Café Neustadt.
PRAŽSKÉ VĚŽE
Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Prašná brána,
Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská městská
zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubrika Muzea
– Muzeum hlavního města Prahy.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Praha 1 – Staré Město, Staroměstské nám. 1/3, tel. 236 002 629,
e–mail: staromestskaradnice@prague.eu, www.staromestskaradnicepraha.cz, www.prague.eu
> Památka ve správě hlavního města Prahy. Provozuje Pražská informační
služba – Prague City Tourism.
> Otevřeno: sály: po 11–18 h, út–ne 9–18 h; věž: po 11–22 h, út–ne
9–22 h (pokud není budova vyhrazena pro akce primátora hl. m. Prahy).
Vstupné: Velký okruh (kaple, historické sály, podzemí) – dospělí 100 Kč
(držitelé Opencard 90 Kč), děti 6–15 let 50 Kč, studenti a senioři 70 Kč,
děti 4–6 let, ZTP, novináři a senioři nad 75 let 20 Kč, kombinované vstupné
(velký okruh + věž) 160 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do
15 let) 210 Kč, školní skupiny (max. 30 žáků + pedagogický doprovod) –
MŠ 310 Kč, ZŠ 520 Kč, SŠ a VŠ 1 050 Kč. Zkrácený okruh (pouze kaple
s apoštoly) – základní vstupné 30 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři a senioři
nad 75 let 20 Kč. Skupiny CK (min. 10 osob + 1 doprovod) – velký okruh
70 Kč/osobu, zkrácený okruh (pouze kaple a historické sály) 50 Kč/osobu,
zkrácený okruh (pouze podzemí) 50 Kč/osobu.
> Radniční věž – dospělí 120 Kč (držitelé Opencard 110 Kč), děti 6–15 let,
studenti a senioři 70 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři a senioři nad 75 let
30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 let) 250 Kč, školní
skupiny (max. 30 žáků + pedagogický doprovod) – MŠ 310 Kč, ZŠ 520 Kč,
SŠ a VŠ 1 200 Kč, skupiny CK (min. 20 osob + 1 doprovod) 90 Kč/osobu.

Staroměstská radnice je nejstarší pražskou radnicí a svědkem
řady významných událostí v dějinách Prahy i celého
státu. Byla založena roku 1338 na základě privilegia
uděleného staroměstským měšťanům českým králem
Janem Lucemburským. Nevznikla novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vykupováním
měšťanských domů, které byly záhy pro účely radnice
mnohokrát přestavovány. Dodnes se zachovalo křídlo jižní, tvořené souborem pěti středověkých domů. Východní
křídlo bylo zcela zničeno 8. května 1945, poslední den
druhé světové války.
Prohlídkový okruh Staroměstské radnice zahrnuje návštěvu historických
interiérů čtyř domů jižního křídla a jejich podzemí. Během
komentované prohlídky mají návštěvníci možnost zhlédnout
bohatě zdobené radní síně vybavené cenným dobovým nábytkem, podívají se do reprezentačních sálů, kde dnes
pražský primátor přijímá
nejvýznamnější návštěvníky
hlavního města, zavítají do
místností bývalého středověkého vězení a prohlédnou
si i ﬁgury dvanácti apoštolů
zpoza staropražského orloje.
Celková doba prohlídky je
60 minut.
Nejvýraznější dominantou
Staroměstské radnice je
její mohutná hranolová věž.
Již v době svého vzniku byla
nejvyšší věží v celé Praze.
Představovala nejen symbol
zámožnosti pražských měš-
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ťanů, ale měla i význam praktický – na jejím vrcholu sloužili
hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat okolí a v případě nebezpečí dát městu varovný signál. Z ochozu věže se návštěvníkům naskytne vůbec jeden z nejkrásnějších pohledů na
pražské panorama. Z ptačí perspektivy je odtud možné
spatřit Týnský chrám nebo kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo se nechat unášet výhledem na
malebná zákoutí Starého Města pražského. Na ochoz se
mohou turisté nechat vyvézt moderním výtahem. Jedná se
o architektonicky velmi hodnotný počin, za jehož realizaci
získali autoři ocenění Interiér roku 2000.
VEČERNÍ PROHLÍDKY:
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zavírací době!
Večerní prohlídky, které Pražská informační služba – Prague City Tourism pravidelně pořádá, umožňují zájemcům
nahlédnout do reprezentačních prostor významné kulturní
památky i po setmění, kdy je jedinečnost historických sálů
ještě více umocněna. Nestandardní prohlídka je korunována návštěvou radniční věže, která příchozím nabídne
nevšední pohled na slavnostně nasvícenou noční Prahu.
Rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech.
Vstupné: jednotná cena 160 Kč. Délka prohlídky: 90 minut. Začátek
vždy ve 20 h.
Termíny večerních prohlídek na červenec:
10. pá.
Prohlídka ve francouzštině
11. so.
Prohlídka v angličtině
18. so.
Prohlídka v češtině
24. pá.
Prohlídka ve španělštině
25. so.
Prohlídka v angličtině
4. so.

4. so.

HUSOVSKÉ AKCE NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI:
Dětská prohlídka Staroměstské radnice s programem.
Dětské návštěvníky čeká osobní setkání s Janem Husem.
Vrátí se o 600 let zpět a budou moci sledovat poslední
chvíle životní poutě tohoto reformátora. V malé dílničce si
vyrobí kacířskou čepici, v podzemních prostorách je uvítá
sám Jan Želivský, Husův následovník. Rezervace míst na
e–mail: staromestskaradnice@prague.eu. Vstup zdarma.
Začátky prohlídek před vchodem do radnice – 10 a 15 h
Večerní prohlídka Staroměstské radnice s programem.
Mistr Jan Hus stál před kostnickým koncilem, když prohrál nejen svůj ideologický, ale i životní zápas. Svědky
tohoto důležitého momentu v Husově životě se stanou

i účastníci večerní prohlídky radnice. V podzemí radnice čeká
návštěvníky dramatické setkání s „krvavým knězem“ Janem
Želivským, který posluchače vtáhne do vlastních vzpomínek
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6. po.

na dobu po mistrově smrti. Rezervace míst na e–mail:
staromestskaradnice@prague.eu. Vstup zdarma. Začátek
prohlídky před vchodem do radnice – 20 h
Hus před koncilem kostnickým. V den 600. výročí upálení Jana Husa zveme širokou veřejnost do Brožíkova sálu
Staroměstské radnice. Pro návštěvníky je zde připraven
rozšířený výklad o mistrovském díle Václava Brožíka,
zachycujícím českého kazatele a reformátora před církevním koncilem. Kromě dějepisných faktů a zajímavostí
mohou návštěvníci rovněž poznat na vlastní oči optickou
iluzi Brožíkova historického plátna. Bezplatné prohlídky
Brožíkova sálu probíhají v půlhodinových intervalech.
Vstup z druhého patra Staroměstské radnice – 10–17 h

VRTBOVSKÁ ZAHRADA
Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská 25, tel. 272 088 350–52, e–mail:
zahrada@vrtbovska.cz, www.vrtbovska.cz
> Provozuje a spravuje Casus Direct Mail, a. s., www.casus.cz.
> Spojení: tram 12, 20, 22, st. Malostranské nám.
> Otevřeno: denně – duben a říjen denně 10–18 h, květen – září 10–19 h.
> Pořádání svateb tuzemských, zahraničních i symbolických, koncertů,
společenských i ﬁremních setkání, oslav výročí, tiskových konferencí,
prezentací, přehlídek.
> Akreditovaní průvodci mají vstup do prostor zahrady zdarma. Průvodce
skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%.
> Wiﬁ připojení zdarma!

Jedna z nejvýznamnějších barokních zahrad v Evropě vybudovaná
v letech 1715–1720 dle návrhu architekta Františka
Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastickou
výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava
Vavřince Reinera.
Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem, fontány
s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.
Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled na
panorama Hradčan a Malé Strany.
VÝSTAVA:
Obrázky jsou všude. Výstava fotograﬁí Zlaty Brabcové. Do 31. 7.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

STÁLÁ EXPOZICE:

Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami podle
Rembrandta a dalších holandských a vlámských malířů.
Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského
řádu.
LORETA
Mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR
Praha 1 – Hradčany, Loretánské nám. 7/100, tel. 220 516 740, e–mail:
loreta@loreta.cz, www.loreta.cz
> Novinky v Loretě můžete sledovat také na FB: facebook.com/loretapraha.
Spojení: tram 22, st. Pohořelec.
> Otevřeno: denně 9–17 h.
> Vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, rodinné (2 dospělí +
děti) 310 Kč, studenti 110 Kč.
> Audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky, rusky,
španělsky, italsky.
> Fotografování je dovoleno za poplatek 100 Kč.

HLAVNÍ SEZÓNNÍ VÝSTAVA:

Skrytá tvář Loretánského pokladu. Výstava představuje dosud neznámá díla z depozitářů historické klenotnice.
ZVONOHRA:

Omlouváme se návštěvníkům – po dobu rekonstrukce střední části
průčelí Lorety bude zvonohra na dobu nezbytně nutnou
mimo provoz – jde o bezpečnost této unikátní památky.
Děkujeme za pochopení.
LORETÁNSKÁ ZVONOHRA SLAVÍ VÝROČÍ:

Letos uplyne 320 let od okamžiku, kdy Pražané poprvé uslyšeli tóny
pražské zvonohry. K této příležitosti byla otevřena nová
multimediální část expozice, přibližující návštěvníkům
historii nástroje. Přijďte se podívat zblízka, jak zvonohra
funguje – zatím alespoň virtuálně!
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:

Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka z Lobkowicz
v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postupně několik
desítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli ve 20.
letech 18. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové,
na výzdobě interiérů se podíleli význační tvůrci barokní
Prahy: P. Brandl, M. V. Jäckel, R. Prachner a řada dalších.

Loretánská kaple – so v 7.30 h, kostel Narození Páně – ne v 18 h
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz.
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat e–mailem.
OTEVŘENÝ KŮR:

3. a 24.

Zajímá vás historie varhan? Chcete se podívat do míst,
kam normálně návštěvníci nemohou? Přijďte na komentovanou prohlídku varhan s Radkem Rejškem. Těšit se
můžete i na ukázky varhanní hudby, nahlédnete na nově
zrestaurovanou Trauttmannsdorfskou oratoř kostela –
10, 11, 14 a 15 h
Cena 100 Kč. Max. počet účastníků jedné prohlídky je
20 osob. Vstup si můžete rezervovat předem na e–mail:
loreta@loreta.cz. Prohlídky jsou možné i v angličtině.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ
HEYDRICHIÁDY – MÍSTO SMÍŘENÍ
při českém pravoslavném katedrálním
chrámu sv. Cyrila a Metoděje
BAROKNÍ KOMPLEX TVOŘÍ:

Ambity s rozsáhlou freskovou a obrazovou výzdobou.
Loretánská kaple (Santa Casa) – ústřední objekt každé „lorety“.
Kostel Narození Páně s bohatou barokní výzdobou, cenné barokní
varhany.
KLENOTNICE:

Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů P. Marie
Loretánské. Monstrance, kalichy a další vystavené předměty představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze
17. a 18. století. Nejpozoruhodnější je Diamantová monstrance zvaná Pražské slunce. Je z pozlaceného stříbra,
ozdobená 6 222 diamanty.

Praha 2 – Nové Město, Resslova 9, tel. 224 916 100, e–mail: eva.
suvarska@pravoslavnacirkev.cz, www.pamatnik–heydrichiady.cz
Spojení: metro B – Karlovo náměstí, nebo tram 3, 4, 6, 10, 18, 22, 24,
st. Karlovo náměstí, tram 14, 17, st. Jiráskovo náměstí. Vstup z ulice Na
Zderaze.
Vstupné: základní 75 Kč, studenti 35 Kč, školní skupiny s průvodcem 50
Kč/os., rodinné vstupné (max. 5 osob) 150 Kč.
Otevřeno: listopad – únor: út–so 9–17 h; březen – říjen: denně mimo po
9–17 h.
Skupiny nutno objednat předem na výše uvedených kontaktech.
Chrám otevřen v době bohoslužeb – viz www.pravoslavnacirkev.cz.
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EXPOZICE:
Místo úkrytu a boje parašutistů československé armády, kteří plnili
vojenský úkol – „Operaci Anthropoid“ – exilové vlády
v Londýně ve dnech 27. 5. – 18. 6. 1942.
Pomník 294 hrdinům heydrichiády, kteří byli popraveni v Mauthausenu v letech 1942–1944, byl na nádvoří Národního památníku hrdinů heydrichiády odhalen 26. 1. 2011.
STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

Prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvodce: Marcel Ramdan – 776 651 596, Marek Melša
– 604 700 347.
Možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných
suvenýrů.

TECHNICKÉ PAMÁTKY

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 1 – Hradčany,
Strahovské nádv. 1/132, www.strahovskyklaster.cz
> Spojení: tram 22, st. Pohořelec.

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA:
tel./fax 233 107 749
> Otevřeno: denně 9–12 a 13–17 h.
> Vstupné: základní 80 Kč, snížené 50 Kč; pro skupiny žáků českých
základních škol 10 Kč/os. Prodej vstupenek končí 15 minut před koncem
zavírací doby. Poplatek za fotografování 50 Kč, za ﬁlmování 100 Kč.

Expozice: Historické knihovní sály. Původní historické knihovní sály
(ve slohu barokním a klasicistním) vystavěné v 17. a 18.
století. Součástí expozice je původní mobiliář.
– vstupní expozice – ukázky z knižních fondů
– kabinet kuriozit – sbírka přírodnin a kuriozit
– teologický sál a ﬁlozoﬁcký sál
Studovna knihovny otevřena: út+čt 9–16 h, pá 13–16 h.
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA
tel. 233 107 730
> Otevřeno: denně 9.30–11.30 a 12–17 h.
> Vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 200 Kč (2 dospělí +
děti 6–15 let). Prodej vstupenek končí 30 min před uzavřením objektu.

Expozice: Malířství a sochařství 1300–1550
Rudolfínské malířství
Flámské a nizozemské malířství 16. – 17. století
Italské malířství
Středoevropské malířství 17. – 18. století
České malířství 19. století
KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ:
Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály.
KOSTEL SV. KLIMENTA NA LEVÉM HRADCI
Kulturní památka, která je majetkem římskokatolické církve
> Spojení: bus 340 a 350 z Vítězného náměstí do zastávky Levý Hradec,
nebo Rozcestí Žalov; vlak z Masarykova nádraží do zastávky Roztoky –
Žalov; autem je Levý Hradec dostupný z Dejvic cca za dvacet minut.

UPOZORNĚNÍ:

V měsících květen – červenec probíhá rekonstrukce kostela sv. Klimenta, prohlídky se proto uvnitř kostela nekonají. Nabízíme provedení po valu hradiště a částí hřbitova. Vstupné
po dobu rekonstrukce: základní 20 Kč, snížené 10 Kč.
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NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Praha 6 – Bubeneč, Papírenská 6, e–mail: prohlidky.info@gmail.com,
www.staracistirna.cz
> Spojení: z metra A – Hradčanská busem 131 do zastávky Goetheho,
projděte pod železničním viaduktem a pokračujte vlevo do Papírenské ulice
6; tram 8 nebo vlakem do zastávky Nádraží Podbaba, dále pod mostem za
benzínovou stanicí doprava do Papírenské ulice.
> Prohlídky: pracovní dny: v 11 a 14 hodin, soboty a neděle: v 10, 12, 14
a 16 h.
> Kavárna: Café Továrna otevřena: po–pá 10.30–17.30 h, so+ne
10.30–19 h.
> Vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let,
studenti, senioři 90 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let)
360 Kč; skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč,
školní skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů
30 Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři 140 Kč,
rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 500 Kč; skupinové vstupné: dospělí
200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 18 žáků) à 95 Kč.
> Dále nabízíme: jištěné výstupy na komín, plavbu na raftu v usazovací
nádrži, narozeninové prohlídky, atd. Více na www.staracistirna.cz, dotazy:
prohlidky.info@gmail.com.

PROHLÍDKA OBJEKTU:
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památka) je unikátním dokladem historie architektury, techniky a čištění
odpadních vod. V areálu, který byl postaven v letech
1901–1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást
systematické stokové sítě
v Praze, jsou zpřístupněny
původní prostory s pozůstatky původní technologie.
Dodnes funkční kotelnu
a parní stroje (1903 Breitfeld
– Daněk) je možné vidět při
provozu při kulturních akcích.
Výklad s kopiemi původních
plánů a historickými fotograﬁemi z výstavby čistírny;
součástí prohlídkové trasy
filmový dokument z roku
1943 (na základě smlouvy
s Národním ﬁlmovým archivem) a ﬁlm Koloběh vody ve
vodárenství (Veolia). Během
každé prohlídky návštěvníci projdou původní stokou (nefunkční). Na objednání ﬁlm Muži pod Prahou (1947, o
práci stokařů a krysařů, licence Krátký ﬁlm Praha, a. s.).

Kutnohorské léto 2015 – festival
plný zážitků ve stříbrném městě!
PONDĚLÍ
Noční prohlídka sedlecké kostnice |
„Cisterciák“ – kostýmovaný průvodce –
vás za svitu svíček provede hrobem
40 000 zemřelých, spolu s ním vstoupíte
do historie i atmosféry tohoto podivuhodného místa.
ÚTERÝ
Kamenný dům – Lapidárium: Umění
kameníků středověké Kutné Hory |
Zdejší stálou expozicí ČMS, p. o., „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné
Hory“ vás provedou kostýmovaní průvodci.
Klášterní a kolejní život v Kutné Hoře |
Večerní komentovaná procházka po
Jezuitské koleji vás seznámí s historií této
působivé stavby a s životem řádových
bratří.
Noční prohlídka sedlecké katedrály |
Ztemnělou katedrálou se nese gregoriánský chorál a vám se pomalu krade mráz po
zádech. Tak nějak začíná noční prohlídka
chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Jana Křtitele.
STŘEDA
Noční prohlídka chrámu sv. Barbory |
Chrám sv. Barbory vás zve pod své klenby,
kde budete moci zažít jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami.
ČTVRTEK
Večerní prohlídka chrámu sv. Jakuba |
Vydejte se na procházku nejstarším
kamenným chrámem Kutné Hory a nechte
se oslovit jeho kulturním i duchovním
dědictvím.
Tajemné kutnohorské pověsti ožívají |
Dodejte si odvahy a pojďte se s námi
trochu bát při nočním putování romantickými i mystickými uličkami a zákoutími
historické Kutné Hory.

PÁTEK
Netradiční prohlídka kláštera sv.
Voršily s ochutnávkou vín | Přijďte
ochutnat víno z kutnohorských vinic
a poslechnout si něco o historii řádu
sv. Voršily, včetně prohlídky běžně
nepřístupných prostor konventu.
SOBOTA
Večerní prohlídka města na téma
„Kutná Hora nestoudná“ | Vydejte se
s námi na prohlídku města s bekyní
a lehkými ženami, možná potkáte
i známého nestydu Mikoláše Dačického.
Oživlá Kačina | Zámek Kačina opět ožívá
dobovými historickými postavami. Přijeďte
i vy a staňte se součástí příběhu, jenž vás
vtáhne do jiné, tajemstvím vonící doby,
abyste i vy, dle motta „Kdo nežil před
rokem 1850, neví, co je krásný život“,
pocítili genius loci významného místa.
SOBOTA, NEDĚLE
Poslední číše pana Mikuláše | Divadelní
představení na nádvoří Vlašského dvora na
motivy hry Ladislava Stroupežnického Paní
Mincmistrová.

Kompletní program a předprodej vstupenek
naleznete na: www.kutnohorskeleto.cz

muzea
NÁRODNÍ MUZEUM
> Založeno v roce 1818. S více než 20 miliony sbírkových předmětů,
21 expozicemi v Praze a 13 expozicemi mimo Prahu je Národní
muzeum nejrozsáhlejším muzeem v České republice.
> Seznam lektorovaných programů pro školy a mimořádné
změny v otevírací době všech budov Národního muzea najdete na
www.nm.cz.

HISTORICKÁ BUDOVA NM
Praha 1, Václavské nám. 68, tel. 224 497 111, 224 497 352,
224 497 442, nm@nm.cz, www.nm.cz
Monumentální novorenesanční budova navržená architektem Josefem
Schulzem byla otevřena 18. května roku 1891.

částečnou rekonstrukcí není možný z technických a bezpečnostních důvodů přístup do expozice Archa Noemova
pro osoby se sníženou schopností pohdybu a orientace
v období do 30. 8. Více informací na www.nm.cz.
Jak se bude jmenovat? Výstava atraktivní formou přibližuje témata,
která se zabývají názvoslovím a systematikou v přírodních
vědách. Kromě toho objasňuje význam typových sbírkových předmětů, tedy jednotlivých exemplářů živočichů,
rostlin či jiných organizmů, podle kterých byl vědecky
popsán konkrétní druh. Výstava prezentuje jednotlivé
nejvzácnější typové předměty ze sbírek Národního
muzea či jejich 3D modely a rekonstrukce a způsoby
jejich ukládání v depozitářích. Veřejnost má díky výstavě
unikátní možnost zapojit se do výběru pojmenování nově
objeveného, vědecky dosud nepopsaného druhu brouka
rodu Eulichas. Více o anketě naleznete na www.nm.cz.
Do 18. 10.
Husovské unikáty ze sbírek národního muzea (1415–2015). Výstava
s podtitulem Mistr Jan Hus a jeho dědictví připomene
prostřednictvím vybraných předmětů ze sbírek muzea
600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. Ve
dnech 5. až 8. června 2015 bude v rámci výstavy po několika letech opět zpřístupněn originál Jenského kodexu.
Ten představuje významnou památku nejen staročeské
literatury a jazyka, ale i českého historického vědomí.
Od 9. června bude ve výstavě vystavena jeho věrná faksimile. Do 12. 7.

Od 7. 7. 2011 je Historická budova Národního muzea uzavřena z důvodu rekonstrukce.
1. st.
NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA
Praha 1, Vinohradská 1, tel. 224 497 111, 224 497 118,
nm@nm.cz, www.nm.cz
Budova bývalého Federálního shromáždění
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: po–út a čt–ne 10–18 h, středa 9–18 h, 1. středa v měsíci 10–20 h
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 250 Kč, děti do 6 let
zdarma, školní výpravy à 40 Kč.
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 500 Kč, cizí jazyk 1000 Kč.

VÝSTAVY:
Smrt. Výstava je vyvrcholením výstavního cyklu Smrt, který představuje
smrt jako nedílnou a nezbytnou součást života, která je
v současnosti spíše vytěsňována na okraj společenského
vědomí na straně jedné, a znevažována ve formě nejrůznějších akčních ﬁlmů a počítačových her plných násilí a scén
umírání pak na okolnosti jeho fyzického zániku i nejširší
kulturní aspekty spojené se smrtí. Výstava se zaměří na
vznik života a s ním spjatý koloběh života a smrti v přírodě,
v případě člověka pak na okolnosti jeho fyzického zániku
i nejširší kulturní aspekty spojené se smrtí. Do 27. 9.
Archa Noemova. Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, kteří obývají nebo obývali naši planetu. Výstava je soustředěna
především na obratlovce a v širokém záběru představuje
rozmanitost jejich druhů a životních forem. Současně si ale
všímá i aktuálních otázek ohrožení a ochrany celé světové
fauny. Symbolický název i pojetí expozice upozorňují na
skutečnost, že svět zvířat dnes stojí před novou „potopou“,
snad horší, než byla ta biblická. V souvislosti s probíhající

9. ne.

14. út.

18. so.

AKCE A PŘEDNÁŠKY:
Komentovaná prohlídka výstavy Archa Noemova s jejím
autorem. Výstava je soustředěna především na obratlovce a v širokém záběru představí rozmanitost jejich druhů
a životních forem. Současně si ale všimne i aktuálních
otázek ohrožení a ochrany celé světové fauny, na které
upozorňuje i samotný název. Vstupné v ceně běžné vstupenky – 18 h
Komentovaná prohlídka výstavy Jak se bude jmenovat?
s jejím autorem. Návštěvníci nahlédnou do zákulisí vědeckého názvosloví, popisu nových druhů a současného
výzkumu přírodovědných oddělení Národního muzea.
Součástí prohlídky je také videoprojekce s názvem Paleontologické rekonstrukce. Jak vypadal korálový útes
v okolí dnešních Koněprus před 410 milióny let? Nejen
toto se dozvíte při komentované projekci unikátní 3D
rekonstrukce, která představuje proměny života v mořích
v období prvohor – kambria, ordoviku, siluru a devonu.
Vstupné v ceně běžné vstupenky – 16.30 h
Komentovaná prohlídka výstavy Smrt s jejím autorem.
Výstava se zabývá smrtí jako jako nedílnou součástí
života a návštěvníkům představuje zajímavé exponáty
z oblasti přírodovědy, archeologie a dalších oborů, ale
i zajímavé předměty dokládající proměňující se přístup
ke smrti v naší nedávné historii. Vstupné v ceně běžné
vstupenky – 16.30 h
Za zvířecí říší do muzea. Komentovaná prohlídka nově otevřené přírodovědecké expozice Archa Noemova pro děti
představující pozoruhodnou krásu, rozmanitost a zajímavosti živočišné říše. Vstupné v ceně běžné vstupenky – 14 h
Komentovaná prohlídka výstavy Archa Noemova s jejím
autorem. Vstupné v ceně běžné vstupenky – 16 h
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LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Praha 7-Holešovice, Výstaviště 422, tel. 734 263 269,
lapidarium@nm.cz, www.nm.cz
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: st 10–16 h, čt–ne 10–18 h
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 80 Kč, děti do 6 let
zdarma, školní výpravy à 10 Kč
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 200 Kč

Budova byla postavena na Pražském výstavišti v Holešovicích pro
Jubilejní výstavu v roce 1891. Dnes je zde k vidění expozice Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do
19. století, památky z domů zbořených v asanaci, gotické
sochy Parléřovy dílny, Mariánský sloup ze Staroměstského náměstí v Praze a originály sedmi sousoší z Karlova
mostu. V roce 1995 bylo Lapidárium zařazeno mezi deset
nejkrásnějších muzejních expozic Evropy. Do expozice je
bezbariérový vstup
ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Praha 1, Karmelitská 2, tel. 224 497 707, 224 497 738,
c_muzeum_hudby@nm.cz, www.nm.cz
Původně barokní kostel sv. Máří Magdaleny na Malé Straně.
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: denně mimo út 10–18 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let
zdarma, školní výpravy à 40 Kč.
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 300 Kč, cizí jazyk 600 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
Člověk – nástroj – hudba. Vystaveno je 400 historických hudebních
nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový klavír,
na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první
návštěvě Prahy v lednu 1787, housle Niccolò Amatiho
(z doby kolem roku 1650), skleněná harmonika, niněra
s řezbou „Zvěstování“ a další.
VÝSTAVA:
Smrt kmotřička. Výstava se věnuje tématu smrti jako jednomu z nejsilnějších inspiračních zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu,
ﬁlmu i ve výtvarném umění. Výstava představuje předměty
vysoké hodnoty, mezi kterými nechybí notové autografy,
vzácné staré tisky, ilustrace nebo ukázky uměleckého řemesla. Dává také do souvislostí díla z různých uměleckých
oborů a konfrontuje středověké či barokní památky s uměním 19 – 20. století a s moderními vizualizacemi. Do 11. 10.
VÝSTAVKA K VÝROČÍ MĚSÍCE:
Kdož jsú boží bojovníci aneb Mistr Jan Hus, husitství a hudba. Před šesti
sty lety zemřel v Kostnici český reformátor Mistr Jan Hus
(cca 1370–1415) a brzy se stal jednou z nejvýznamnějších
postav českých dějin. Hudební reﬂexe Jana Husa i husitství
byly a jsou velmi pestré. Víte například, že se Bedřich Smetana zúčastnil v roce 1868 pouti do Kostnice a přivezl si
odtamtud suvenýr? Víte, že Antonín Dvořák zkombinoval ve
své symfonické básni Husitská píseň Kdož jsú boží bojovníci se svatováclavským chorálem? A že se jediné známé
vyobrazení interiéru Betlémské kaple zachovalo právě v hudebním rukopise, a to v kancionálu Písně chval božských
z roku 1587? Během letních měsíců je možné v Českém
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muzeu hudby vidět nejen tyto sbírkové předměty, ale i mnoho dalších rarit a památek s husitskou tematikou. Do 1. 9.
16. čt.

KONCERTY:
Celebration Singers z First Baptist Church Tulsa, Oklahoma. Přijďte si poslechnout povznášející a inspirující
tóny klasické, duchovní a soudobé hudby v provedení
jednoho z nejlepších amerických církevních sborů. Vstup
volný – 19.30 h

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Praha 2, Ke Karlovu 20, tel. 224 918 013, 224 923 363,
a_dvorak_museum@nm.cz, www.nm.cz
> Otevřeno: denně mimo po 10–13.30 a 14–17 h.
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 90 Kč, školní výpravy à 10 Kč.
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objednávku
předem): 200 Kč v češtině, 500 Kč v cizím jazyce.

Barokní letohrádek Amerika v Praze na Karlově, postaven 1717–
1720 podle projektu K. I. Dienzenhoffera. V expozici
Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův klavír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna.
VÝSTAVA:
Antonín Dvořák a Morava. V roce 2015 tomu bude 140 let, kdy vznikly první ze slavných Dvořákových Moravských dvojzpěvů.
Tyto písně na lidové texty byly významným milníkem ve
skladatelově kariéře. S Moravskými dvojzpěvy je spojen
fenomén salónní hudby, Dvojzpěvy byly Dvořákovým
prvním mezinárodním úspěchem, zajistily mu pozornost
a přátelství Johannesa Brahmse a dalších významných
osobností. Výstava představí nejen Moravské dvojzpěvy,
jejich vznik a osudy, ale také Dvořákův vztah k Moravě,
Leoši Janáčkovi či lidové hudbě jako takové. Morava vždy
s nadšením přijímala Dvořákova díla a některá zde dokonce zazněla v premiéře, dříve než v Praze. Dvořák sám
často navštěvoval Olomouc, Kroměříž či Brno a řídil zde
své koncerty. Výstavka představí všechny tyto aspekty
Dvořákova vztahu k Moravě. Do 28. 3. 2016
AKCE:
Wonderful Dvořák. Představení pořádané Original Music Theare,
www.musictheatre.cz. (Bližší informace na tel.
235 518 045) – každé úterý a pátek od 20 h
11. so
Koncert vybraných účastníků mezinárodních letních
klavírních kurzů Pražské konzervatoře 2015 – 18 h
MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Praha 1, Novotného lávka 1, tel. 222 220 082,
b_smetana_muzeum@nm.cz, www.nm.cz
> Otevřeno: denně mimo út 10–17 h.
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 90 Kč, školní výpravy à 10 Kč.
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objednávku
předem): 200 Kč (v češtině), 500 Kč (v cizím jazyce).

Novorenesanční budova bývalé Staroměstské vodárny z let 1883–
1884 s bohatou sgraﬁtovou výzdobou podle návrhů Mikoláše Alše a Františka Ženíška. V expozici o životě a díle
Bedřicha Smetany jsou k vidění ukázky autografů jeho

skladeb, korespondence, deníků a dalších dokumentů,
dobové fotograﬁe, osobní památky a trofeje i jeho klavír.
Notové pulty s dokumenty k nejvýznamnějším dílům si
návštěvník může laserovou taktovkou ozvučit hudebními
ukázkami.
VÝSTAVA:
Fratišek Kysela a Smetanovy opery. Unikátní celek scénických
a kostýmních návrhů Františka Kysely (1881–1941) ke
Smetanovým operám, které Národní divadlo v Praze
uvedlo v rámci dnes již legendárních smetanovských
oslav v roce 1924. Kysela jako jediný výtvarník v dějinách Národního divadla získal možnost vytvořit takto
rozsáhlý ucelený výtvarný projekt. Největší pozornost se
upínala k jádru oslav – slavnostnímu provedení všech
Smetanových oper v Národním divadle.
NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH,
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR
Praha 1, Betlémské nám. 1, tel. 224 497 500, 224 497 511,
naprstek@nm.cz, www.nm.cz
Soubor budov bývalého pivovaru a vinopalny „U Halánků“ na Betlémském náměstí v Praze.
> Otevřeno: út a čt–ne 10–18 h, st 9–18 h.
> Vstupné: základní 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 170 Kč, děti do 6 let
zdarma, školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč.
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost v českém jazyce (po předchozí
objednávce) 300 Kč

STÁLÉ EXPOZICE:
Kultury Austrálie a Oceánie. Expozice představí materiální a duchovní kulturou obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie,
osídlených zemědělci a rybáři. Bohatě je zde zastoupena oblast Nové Guiney, Nové Kaledonie, Šalamounových
ostrovů či Nového Irska. Z části věnované Melanésii se
dostanete k exponátům z oblasti ostrovů Mikronésie
a Polynésie.
Nias – ostrov předků a mýtů. Expozice přibližuje kulturu indonéského
ostrova Nias tak, jak ji poznal cestovatel Pavel Durdík na
konci 19. století. Nejvýznamnější částí sbírky jsou ﬁgury
předků – „adu“, které měly ochrannou funkci. Jedinečné
jsou také šperky, oděvy a zbraně.
Vojta Náprstek. Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše,
propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.
VÝSTAVY:
Rituály smrti. Výstava zachycuje představy o umírání, pohřební obřady a pojetí světa mrtvých u velkých starověkých civilizací i současných společností mimoevropských kultur.
Do 20. 9.
Bhútán – země blízko nebe. Královská textilní akademie v Bhútánu
zapůjčila téměř sto předmětů ze svých sbírek – zejména
šperky, oděvy a textil. Prostředí Bhútánu dokumentují také
fotograﬁe českých cestovatelů, kteří tuto zemi navštívili. Výstava bude doplněna bohatým doprovodným programem –
textilní dílny, tkalcovské workshopy a přednášky. Do 30. 9.

České výzkumy v Súdánu. Výstava menšího rozsahu má za cíl prezentovat veřejnosti výsledky archeologických výzkumů Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických
a amerických kultur a Českého egyptologického ústavu Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prostřednictvím
zápůjčky ze Súdánského národního muzea. Návštěvníci tak
uvidí sochy starověkých božstev či vládců země na Nilu objevené českými týmy, které v Súdánu působí od roku 2009.
Zápůjčka bude doplněna o několik dalších předmětů ze
sbírek Náprstkova muzea. Do 30. 9.
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
Praha 3, U Památníku 1900, tel. 222 781 676, oncd@nm.cz,
www.nm.cz
Bezbariérový vstup.
> Spojení: od Ohrady (tram, bus) parkem 1 400 m, od Muzea AČR,
z Tachovského nám. (bus 207, 133).
> Otevřeno: st–ne 10–18 h; vyhlídka otevřena st–ne 10.30–16 h (poslední
vstup v 15.30 h).
> Vstupné: expozice a výstava – základní 80 Kč, snížené 60 Kč, rodinné
140 Kč, školní výpravy à 20 Kč; vyhlídka na střeše – základní 80 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 130 Kč, školní výpravy à 30 Kč; celý objekt – základní
120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč, školní výpravy à 40 Kč.
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost: v češtině 200 Kč, cizojazyčný
500 Kč.

Národní památník byl na vrchu Vítkově postaven v rozmezí let
1928–1938 k poctě československých legionářů. Expozice Křižovatky české a československé státnosti
zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století. Expozice Laboratoř moci v podzemních prostorách
připomíná nejen samotnou osobu Klementa Gottwalda,
deformaci Památníku na mauzoleum, ale i komunistickou
propagandu a období režimu 50. let ve svých nejhorších
totalitních projevech.
VÝSTAVY:
Pošta za velké války. Píšu vám z fronty… Výstava Poštovního muzea
představuje vojenskou i civilní část rakouské poštovní
správy během první světové války. Do 6. 9.
Slavné pohřby. Ústředním tématem výstavy je představit návštěvníkům pohřby slavných osobností český dějin 19. a 20. století jako historického obrazu dobové společnosti.
Do 31. 3. 2016
Ivan Kyncl – Rebel s fotoaparátem. Výstava připomíná dílo pražského
fotografa a disidenta Ivana Kyncla (1953-2004), který
svými fotograﬁemi provokoval v 70. letech 20. století
komunistické mocnáře v tehdejším Československu.
Do 26. 7.
NÁRODOPISNÉ MUZEUM – MUSAION
Praha 5, Kinského zahrada 98, Letohrádek Kinských, tel. 257 214 806,
narodopis@nm.cz, www.nm.cz
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
> Vstupné: základní 70 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 110 Kč, děti do 6 let
zdarma, školní výpravy nad 5 osob à 30 Kč.

Klasicistní Letohrádek Kinských byl postaven v letech 1827–1831
architektem Heinrichem Kochem. Stálá expozice představuje každodennost venkova i sváteční chvíle tradiční
vesnice 19. a 1. poloviny 20. století.
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VÝSTAVY:
Venkov. Výstava seznamuje s každodenností českého, moravského
a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku
20. století. Život domácnosti je představen na základě
běžných činností, které byly pro život na venkově typické.
Do 3. 4. 2016.
Malujeme po síti. To nejlepší k výročí soutěže – 20. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Malujeme po síti pro děti, kterou
pořádá Český rozhlas. Do 12. 7.
Národopisné ohlédnutí – česká chalupa dnes. Výstava připomíná
120. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské, která
se konala v Praze roku 1895 a byla spojena s rozsáhlou
sběratelskou a dokumentační akcí na českém, moravském a slovenském venkově. Na výstavě jsou prezentovány exponáty, které byly přímo vystaveny na NVČ v roce
1895 – tj. modely venkovských stavení, lidové umění,
svatební kroj, krojové součásti a další textil, ale i předměty upomínkové např. pohlednice, vějíře, hrníčky, ubrusy
s motivem Národopisné výstavy. Od 24. 7. do 4. 1. 2016
PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO
A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA
Praha 1, Palackého 7, informace a objednávky: tel. 224 497 193,
pamatnik_palackeho@nm.cz, www.nm.cz
> Vstupné: základní 160 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 240 Kč, děti do 6 let
zdarma, školní výpravy à 50 Kč.
> Vstup možný pouze po předběžné objednávce v pracovní dny pro skupiny
3–15 osob na tel. 224 497 193 nebo emailu pamatnik_palackeho@nm.cz.

MacNevenův pozdně barokní palác v Palackého ulici na Novém
Městě pražském. Autentický byt Františka Palackého
a jeho zetě Františka Ladislava Riegra: salon, pracovna
Palackého, pracovna Riegra, jídelna a sbírkový pokoj. Díla Josefa Mánesa, Josefa Václava Myslbeka, krajinářská
škola Julia Mařáka a národopisná sbírka Libuše Bráfové.
PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA
Modrý pokoj
Praha 1, Kaprova 10, informace na tel. 224 497 739,
museum_musicale@nm.cz, www.nm.cz
> Otevřeno: pouze út 13–18 h.
> Vstupné: základní 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 40 Kč, školní výpravy
à 10 Kč.
> Poplatek za fotografování a ﬁlmování 20 Kč.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Praha 7, Kostelní 42, tel. 220 399 111, fax 220 399 200,
info@ntm.cz, www.ntm.cz
> Spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská, tram 1, 8, 12,
25, 26, st. Letenské nám.
> Otevřeno: út–pá 9–17.30 h, so+ne 10–18 h.
> Vstupné: základní 190 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 420 Kč, školní skupiny
50 Kč/dítě.

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší českou
institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru.
Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již Vojtěch
Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslového
muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum
ve svém domě U Halánků. Národní technické muzeum
bylo založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého z iniciativy technické inteligence, především
profesorů české vysoké školy technické v Praze a otevřelo první expozice 28. září 1910 ve Schwarzenberském
paláci na Hradčanech. V roce 1938 byla zahájena stavba
nové muzejní budovy na Letné podle návrhu Milana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války a okupační správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945
byla budova na Letné získávána zpět pro muzejní účely.
Nejméně jedna třetina budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným institucím. V roce 2003 byla zahájena
stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy na Letné
a roku 2011 bylo slavnostně znovu otevřeno prvních pět
expozic. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum
po 75 letech konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum nyní představuje staletí technického důvtipu ve 14
stálých expozicích a množství krátkodobých výstavních
projektů.

Modrý pokoj v Ježkově bytě je autentickým interiérem, kde známý
hudební skladatel žil a tvořil. Najdete zde jeho knihovnu,
klavír, nototisky děl a předměty z pozůstalosti.

STÁLÉ EXPOZICE:
Architektura, stavitelství a design. Expozice dokumentuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích v období posledních 150 let na původních i nových modelech,
kopiích dobových plánů, skic a fotograﬁí a řadou autentických stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice
je model kopule nad Panteonem Národního muzea od
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Astronomie – pohled do expozice

Josefa Schulze, zajímavým exponátem je neuskutečněný
soutěžní návrh Josefa Gočára na dostavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou „ateliérů“
s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce
19. století a doby první republiky.
Astronomie. Expozice seznamuje návštěvníky s historií astronomie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM.
Vystaveno je na 220 přístrojů a pomůcek astronomů,
geometrů, navigátorů, počtářů a kartografů z 15. až 21.
století. V expozici je volně přístupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 5 000 lety. Mezi
nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho sextant,
používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponátem
je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů a získávání informací jezuitského učence Athanasia
Kirchera ze 17. století.

Doprava. Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní
dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční
dopravy a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem dopravy na území České republiky. Návštěvník
může obdivovat nejstarší automobil provozovaný na
našem území i nejstarší automobil u nás vyrobený, vůz
prezidenta Tomáše G. Masaryka Tatra 80, letoun JK
systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar v roce 1911
uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je rychlíková lokomotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první
světovou válkou.
Fotograﬁcký ateliér. V expozici je představen za pomoci vystavených
dobových fotograﬁckých přístrojů, pomůcek a ukázek
fotograﬁí vývoj fotograﬁcké techniky od prvních snah
o zachycení obrazu v první polovině 19. století až po
současnou digitální fotograﬁi. Klíčovým exponátem expozice je fotograﬁe „Zátiší v ateliéru“ od vynálezce fotograﬁe Luise Daguerra, kterou věnovat roku 1839 kancléři
Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku Kynžvart.
Vystavena je také nejstarší česká fotograﬁe, řez stonku
rostliny z roku 1840. Vývoj fotograﬁe je prezentován
v souvislosti s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví. Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především na
představení báňské techniky a dobývacích technologií.
Expozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování

dobývací techniky včetně současné báňské techniky od
českých výrobců, je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high–tech báňskou dobývací techniku
reprezentovanou kombajnem ﬁrmy T Machinery z roku
2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují
ﬁlmové animace.
Hutnictví. Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace prezentuje
technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho vazbu
na život společnosti, především dějiny zpracování železa
od sklonku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. instalace původního strojního vybavení hamru
z 16. století, nejobsáhlejší kapitola expozice je věnována
éře průmyslové revoluce. Je zde představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici našel také obor
se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí výrobky
umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás. Expozice zajímavým a pestrým způsobem dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěvníkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady
ho doprovází po celý den na každém kroku. V expozici
je představen vývoj oboru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského, držitele Nobelovy ceny
za vynález polarograﬁe, čočkostroj Otty Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí expozice
je prezentace práce laboratoře Národního technického
muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané
muzeem při průzkumu sbírkových předmětů.
Interkamera. Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotograﬁe postupně dostala díky vývoji techniky: fotograﬁckou rekonstrukci prostorového vjemu, barevného vidění a fotograﬁi
pohybu, a to na originálních historických exponátech
a řadě interaktivních pomůcek. Dominanty expozice
tvoří skutečný hologram, dále rekonstrukce Maxwellova
pokusu – ukázka skládání barevného obrazu ze tří dílčích
černobílých obrazů. V části věnované pohybu se nachází
funkční maketa experimentálního uspořádání 18 fotoaparátů pro sériovou fotograﬁi, jak ji používal v Kalifornii
E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.
Měření času. Expozice zachycuje technický a technologický vývoj
hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné přístroje od nejstarších elementárních typů až po
přístroje sestavené za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetickou stránku vystavených
exponátů. Dominantním exponátem jsou funkční věžní
hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do kovových
cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci
audiovizuálního programu.
Technika hrou. Velký sál v druhém patře budovy NTM je rezervován
pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé
technické postupy a „osahat si“ to, co není v expozicích
muzea vždy možné. Do tohoto sálu Národní technické
muzeum umisťuje projekty určené především pro děti
a mládež, z nichž některé vznikly díky spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu je možné
najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
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Technika v domácnosti. Expozice atraktivním způsobem vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných
„pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu
pokrmů, od poloviny 19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty ze sbírek Českého průmyslového
muzea, které byly Vojtěchem Náprstkem prezentovány
již v 60. letech 19. století v domě U Halánků. Např. se
jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, americký
Wheleer–Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme
zdařilé designové výrobky ﬁrmy ETA, např. žehličku ETA
211 z 60. let 20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky
úspěšné české ﬁrmy Tescoma.
Televizní studio. Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM
prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8
objektu zpravodajství na Kavčích horách pro každodenní
vysílání. Právě odtud se vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se zúčastnil speciálních
workshopů, během kterých si účastníci zkusí práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství. Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských
technik a knihařství a připomíná české osobnosti, které
významně přispěly k rozvoji tiskařství – vynálezce litograﬁe Aloise Senefeldra, vynálezce heliogravury Karla
Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husníka a Kašpara
Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového tisku.
Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina,
krásným exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí
důmyslností zaujme řádkový sázecí stroj Linotype z roku
1920.
Uhelný a rudný důl. Na expozici Hornictví navazuje Rudný a uhelný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní
soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných
dioramat. Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům
pocítit reálné prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze
s průvodcem po zakoupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m a prohlídka trvá 45 minut.
Prohlídku je možné rezervovat předem na webových
stránkách muzea www.ntm.cz.
VÝSTAVY:
Nuselský most – Historie, stavba, architektura. Výstava dokumentuje textem i obrazem historii myšlenky přemostění Nuselského údolí a realizaci stavby mostu z let 1967–1973
podle návrhu architekta Stanislava Hubičky. Výstava
vznikla ve spolupráci s ČKAIT a je umístěna v expozici
Architektury, stavitelství a designu. Do 11. 10.
Věda a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit! První výstava
z cyklu výstavních akcí k 125. výročí založení předchůdkyně
Akademie věd ČR bude otevřena v NTM a představí akademické bádání technického, přírodovědného a lékařského
zaměření. Součástí výstavy je interaktivní prostor pro děti
a doprovodný program v podobě workshopů. Do 30. 8.
Karel Čapek fotograf. V letošním roce uběhne 125 let od narození
Karla Čapka. U příležitosti tohoto výročí bychom rádi
připomněli pro širší veřejnost možná méně známou sku-
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tečnost, že Karel Čapek nebyl jen vynikající spisovatel,
dramatik a novinář, ale také fotograf. Na výstavě jsou
prezentovány jak Čapkovy fotograﬁe, tak fotograﬁcká
technika a příslušenství, které Čapek používal. Do 26. 7.
Parní stroje v českých zemích. V září 1815 předvedl pražské veřejnosti slavný vynálezce a mechanik pražské polytechniky
Josef Božek svůj parovůz. Svou úspěšnou konstrukcí
prvního parního vozidla se tak řadí mezi nejdůležitější
průkopníky parního pohonu v českých zemích i v Evropě.
Výstava připomínající toto výročí seznamuje s vývojem
parních motorů od prvních, tzv. „ohňových“ atmosférických strojů z počátků 18. století až po nejmodernější
parní motory z 50. let 20. století a dokumentuje zásadní
etapy konstrukčního vývoje parostrojní techniky na našem území. Do 28. 2. 2016
170 let železnice v Praze. Výstava v dopravní hale vznikla v souvislosti se 170. výročím příjezdu prvního vlaku do Prahy, na
dnešní Masarykovo nádraží. Výstava nabízí průřez historií
celého železničního uzlu Praha a je doplněna unikátními
modely vlaků ze stavebnice Merkur. Do 17. 11.
Umění paroplavby na řece Vltavě. Výstava připomene 150 let existence osobní lodní dopravy na řece Vltavě. Vedle modelů
parníků, vystavených dokumentů a ﬁlmových záběrů na
návštěvníky čeká malířská galerie obrazů zachycujících
paroplavbu na Vltavě, dílo významných autorů, Jakuba
Schikanedera, Bohumila Kubišty, Josefa Šímy a dalších.
Výstava vznikla ve spolupráci s Pražskou paroplavební
společností. Do 1. 11.
Vodní dílo Pařížov (historie a úloha při povodních) a Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM. Výstava v souvislosti
s ukončením dvou projektů MK ČR NAKI (Národní kulturní identita) s účastí NTM. Od 4. 8. do 17. 11.
EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM:
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových akcí,
přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší
edukační nabídka je určená školám. Workshopy Enter jsou
koncipované pro základní školy, interaktivní zážitkovou formou přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy Kids’ lab abrakadabra hravým způsobem seznamují
nejmladší žáky s oborem chemie. Nový projekt V technice
je budoucnost je určen pro žáky 8. a 9. tříd a jeho cílem
je motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech.
Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné
workshopy a soutěže. V NTM také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezervace na www.ntm.cz.
KNIHOVNA NTM:
Otevřeno: út a st 9–17 h. Veřejně přístupná specializovaná knihovna
s odborným fondem zaměřeným na dějiny vědy, techniky
a průmyslu nejen v rámci České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu. V současnosti knihovní
fond čítá okolo 200 000 svazků.
BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA
ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ NTM:
Otevřeno: út a st 9–17 h (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené
připravení archivního materiálu pro studium).

MUZEUM HL. M. PRAHY

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Praha 8, Na Poříčí 52, tel. 224 816 772–3, ředitelství: Praha 1,
Kožná 1, tel. 221 012 911, muzeum@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz
> Otevřeno: denně mimo po 9–18 h.
> Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 h.
> V pondělí 6. 7. je otevřeno od 9 do 18 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené (děti 6–15 let, studenti 15–26 let,
senioři od 65 let) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma, školní
skupiny 30 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma), dospělý návštěvník
ve skupině od počtu 10 osob 96 Kč/os.
> Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při
opakovaných návštěvách.
> Společná vstupenka do hlavní budovy muzea Na Poříčí, do Podskalské
celnice na Výtoni a do Zámeckého areálu ve Ctěnicích: základní vstupné
140 Kč, snížené 70 Kč, rodinné vstupné 230 Kč.
> Společná vstupenka do hlavní budovy muzea Na Poříčí, do Podskalské
celnice na Výtoni, Zámeckého areálu ve Ctěnicích a na Pražské věže:
základní 580 Kč, snížené 350 Kč, rodinné 1 300 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model Prahy
vyrobený ručně z papírové lepenky
3D kino: virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
Muzeum pro děti a Langweilova herna – multifunkční prostor pro
malé i velké
Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice určená pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice
VÝSTAVY:
Těšnovské nádraží / Třicet let od demolice, sto čtyřicet let od otevření.
Muzeum hlavního města Prahy pořádá před hlavní budovou muzea panelovou výstavu, která představuje nádraží
Praha-Těšnov a připomíná jeho vznik a zánik prostřednictvím historických pohlednic a fotograﬁí. Od 1. 7. do 31. 8.
Co čas už nevrátí / Praha 60. let na fotograﬁích Borise Baromykina.
Autorská fotograﬁcká výstava představuje tentokrát veřejnosti dosud neznámého Borise Baromykina, jehož snímky si však kvalitou obsahovou i uměleckou se slavnějšími
kolegy nezadají. Výstavní kolekce téměř stovky černobílých snímků z 60. let dvacátého století je zaměřena
dvěma směry. Jedním je žánrová fotograﬁe z pražských
ulic a veřejných prostranství, na nichž s velkou mírou
talentu autor zachytil podmanivou dobovou atmosféru a
neopakovatelné momenty každodennosti, které může divák vnímat doslova jako malé příběhy. Druhou obsahovou
linií jsou fotograﬁe dokumentující společenský a kulturní
kvas na proﬁlech tehdy populárních hudebních divadel
(Apollo, Rokoko, Semafor) včetně portrétů jejich protagonistů a atmosféry jejich představení. Do 11. 10.

Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Výstava
přibližuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách, přičemž ohniskem zájmu jsou zcela unikátní nálezy,
učiněné při výzkumu pohřebiště z 5. století n. l. objeveného
v Praze–Zličíně. Nejvýznamnějšími exponáty výstavy jsou
dochované součásti hrobových výbav. Přestože podstatná
část hrobů byla v minulosti vyloupena, představuje kolekce
získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde nalezen
dosud nejobsáhlejší soubor luxusních skleněných nádob na
našem území, přičemž podstatná část získaných exemplářů
byla ve vynikajícím stavu zachování a náleží mezi opravdové
skvosty. Také soubor předmětů z drahých kovů má význam
nejen vědecký, ale v řadě případů i mimořádně umělecký a estetický. K výstavě je vydána výpravná publikace.
Do 14. 2. 2016.
I C Taiwan – Vidím Tchaj-wan. Výstava Muzea Národní univerzity Cheng
Kung představí odvětví tchajwanského průmyslu, která jsou
šetrná k životnímu prostředí, a změnu tradičního životního
stylu – pomalý životní styl v rušném městě.Výstava nás
seznámí s inovací a transformací tchajwanského textilního
průmyslu – tradicemi v kombinaci s moderními technologiemi
a módními trendy – a s pohledem na propojení a transformaci pěstování orchidejí s kulturními a tvůrčími odvětvími na
Tchaj-wanu.Výstava ukáže nový způsob městského životního
stylu na základě přístupu moderních technologií k tradiční
čínské diagnostice podle pulsu v kombinaci s cvičením tai-či.
Na závěr se výstava od lékařské léčby tematicky přesouvá
ke zdraví a ﬁtness prezentací tělesné harmonie dosažené
cvičením tai-či. Od 3. 7. do 31. 8.
PŘEDMĚT SEZÓNY:
Situla z Vinoře. V roce 1988 byla při stavbě vodovodu u Bohdanečské
ulice v Praze-Vinoři objevena vydřevená komorová hrobka ze
starší doby železné (halštatské). Byl v ní pohřben významný jedinec s bohatou osobní pohřební výbavou, dřevěným
čtyřkolovým vozem a koňskými postroji. K milodarům patřila
i bronzová nádoba – tzv. situla, luxusní předmět dovezený
z Podunají či severní Itálie, který zřetelně dokládá vyšší sociální postavení pohřbeného. Do 27. 9.
MÜLLEROVA VILA
Národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642
Světově proslulé dílo avantgardního architekta Adolfa Loose
(1870–1933).
> Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v červenci: v 9, 11, 13, 15 a 17 h.
> Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na umístěného na
www.muzeumprahy.cz, nebo e-mailem na vila.muller@muzeumprahy.cz.
> Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, ZTP) 200 Kč, děti do
6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný
výklad 150 Kč/os. Možnost dárkové vstupenky.

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Praha 2, Rašínovo nábř. 412, tel. 224 919 833
> Otevřeno: út–ne 10–18 h. V pondělí 6. 7. je otevřeno 10–18 h
> Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, školní skupiny 20 Kč/osobu
(pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let zdarma.

Výstava:

Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan. Spolek Vltavan,
původně podpůrný spolek plavců, který se věnuje i vzdělávací
a společenské činnosti, za téměř půldruhé století svého trvání
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získal formou darů řadu výtvarných děl s výraznou ikonograﬁckou hodnotou. Návštěvník má možnost seznámit se s téměř třemi desítkami olejomaleb, zahrnujících například cyklus
od Jindřicha Stehlíka s názvem Vltava, případně impozantní
osm metrů široké akvarelové dílo od J. Daňka zobrazující
zaniklé Podskalí. Do sbírky darů spolku Vltavan náleží i velmi
názorný model voru (vorového pramene) od spolku Vltavan
v Purkarci zdařile ilustrující dlouhou cestu dřeva, či spíše plavců jej přepravujících, z jižních Čech do Prahy. Do 3. 1. 2016.
PRAŽSKÉ VĚŽE
www.muzeumprahy.cz
> Věže a bludiště otevřeny v červenci denně 10–22 h.
> Vstupné – Petřínská rozhledna: základní 120 Kč, snížené 65 Kč (děti
6–15 let, studenti 15–26 let, senioři od 65 let), rodinné 300 Kč, děti 3–6
let a ZTP 25 Kč, školní skupiny: MŠ 10 Kč/osobu, ZŠ a SŠ 30 Kč/osobu
(pedagogický dozor zdarma). Výtah není v ceně vstupného.
> Vstupné – ostatní věže a bludiště: základní 90 Kč, snížené 65 Kč (děti
6–15 let, studenti 15–26 let, senioři od 65 let), rodinné 250 Kč, děti 3–6
let a ZTP 25 Kč, školní skupiny: MŠ 10 Kč/osobu, ZŠ a SŠ 30 Kč/osobu
(pedagogický dozor zdarma).
INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY:

Klíče k Pražským věžím. Hledejte společně s námi klíče k Pražským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objektech,
získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu!
Více na http://muzeumprahy.cz/klice–k–prazskym–vezim.
MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Praha 1 – Malá Strana, Karlův most

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Praha 1 – Malá Strana, Petřínské sady

Stálá expozice:
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování.
Petřínská rozhledna pro děti:
Interaktivní program a tvořivá dílna, začátky v 15 h,
nutná objednávka předem na www.muzeumprahy.cz
1. a 29. Elektrické století na Petříně pro děti
2. a 9.
Jménem jeho Veličenstva
8. st.
Do bludiště jako do kina
30. čt.
My si na to posvítíme!
PRAŠNÁ BRÁNA
Praha 1 – Staré Město, nám. Republiky 5

STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Praha 1 – Staré Město, Karlův most

SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. 556/29

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Praha 1 – Malá Strana, Petřínské sady

Stálá expozice:
Dioráma „Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku
1648“. Autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech 8 × 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.
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ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 259/1, tel. 286 001 366,
www.muzeumprahy.cz
> V areálu působí Jezdecká společnost, Zámecké zahradnictví a Zámecký
hotel Ctěnice.
> Spojení: metro B – Palmovka, bus 185 a 302, st. Ctěnice, nebo st.
Vinořský hřbitov a dále přes lesopark po žluté 2 km.
> Otevřeno: výstavy a expozice út–ne 10–18 h, park je přístupný denně 8–22 h.
> V pondělí 6. 7. 2015 je otevřeno 10–18 h
> Vstupné: základní 100 Kč, snížené (děti 6–15 let, studenti 15–26 let,
senioři od 65 let) 50 Kč, rodinné 200 Kč, skupiny dospělých nad 10 osob
80 Kč/os., děti do 6 let a ZTP zdarma.
STÁLÉ EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU:

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků
od středověku po současnost. Expozice představuje
společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků
do skupin tzv. pořádků. Pořádky nebo cechy nejsou záležitostí minulosti, ale ve formě asociací či svazů existují
i dnes a významnou měrou přispívají k rozvoji svých oborů, a tím celé naší společnosti. Komentovaná prohlídka
expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost interaktivní formou. Na komentovanou prohlídku expozice je
nutné se předem objednat na tel.: 601 555 080 nebo na
emailu: oudova@muzeumprahy.cz
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova. Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od
nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně
prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech
1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map
z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze
zámeckého areálu.
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století. Expozice vytvořená
ve spolupráci s Městskou částí Praha–Vinoř seznamuje návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje
proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události,
ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických
blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.
VÝSTAVA:

Kámen v pravěku – jedna z cyklu doprovodných výstav ke stálé
expozici „Řemesla v pořádku“ je věnována zpracování
a využití kamene v pravěku. Na výstavě se návštěvníci seznámí s nejstaršími technikami opracování kamene a se
širokou škálou kamenných nástrojů, vyráběných v různých obdobích pravěku. Originální archeologické nálezy
jsou doplněny funkčními replikami i názornými ukázkami
jejich použití. Součástí výstavy je dílna, kde si návštěvníci mohou sami vyzkoušet práci s kamennými nástroji.
Výstavu doplní tematický program pro školy a víkendové
akce pro veřejnost v areálu ctěnického zámku. Do 4. 10.
Kámen svému městu. Hornictví a lámání kamene na území Prahy.
Na jednotlivých panelech je v obrazech i doprovodném
textu dokumentováno, jak kámen těžený na území Prahy
ovlivnil její dějiny, a to zejména v oblasti stavebního vývoje, vědy, umění, ale i jako prostředek a způsob obživy
pražského obyvatelstva. Do 4. 10.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST:

12. ne.

Rusalka. Opera Antonína Dvořáka v produkci Minitheatre
Evy Sitteové. Loutky v nadživotní velikosti, Dvořákova
hudba a vyprávění nesmrtelného příběhu o lásce, zradě
a odpuštění se prolínají v půvabném představení pro dospělé a děti, které jsou navíc vtaženy do děje jako aktivní
spoluhráči. V zámeckém parku, za deště v Jízdárně. Vstupné 50 Kč – 19 h

MUZEA A – Z

Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existenciální prostor, kategorizuje hlavní události Kafkova života a vlivy
prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná Imaginární topograﬁe, ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita
Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický
obraz. Na výstavě ožívají fotograﬁe lidí a míst, rukopisy
a knihy v důmyslně koncipovaných instalacích s využitím
nejmodernější audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo
a hudba tu vytvářejí symfonický celek.
GRÉVIN PRAHA
Nejzábavnější voskové muzeum ve střední
Evropě pro celou rodinu
Praha 1, Celetná 15, info.praha@grevin.com, www.grevin–praha.com

FRANZ KAFKA MUSEUM
Praha 1 – Malá Strana, Cihelná 2b, tel. 257 535 373,
kafkashop@kafkamuseum.cz, www.kafkamuseum.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h.
> Vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč,
české školy 30 Kč/os.
> Prohlídky s průvodcem možné po předchozí objednávce.
> Obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu
tvorbu, biograﬁcké knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty jako např.
pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky, fotograﬁe, tašky,
trička, hrnečky a další.

Vydejte se do muzea Grévin Praha na vzrušující cestu historií až
po současnost. Opusťte realitu a vstupte do našich
sedmi legendami opředených interaktivních světů, kde
si skutečnost podává ruku s fantazií. V Grévinu vypadají
voskové ﬁguríny českých a světoznámých osobností
jak živé a jsou zasazeny do bohatých scénograﬁí plných
vizuálních a zvukových efektů.
Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selﬁe s Bradem
Pittem nebo si zahrajte na klavír s Mozartem. Potkejte
císařovnu Marii Terezii a Golema ještě před tím než půjdete na párty s Georgem Clooneym, Meryl Streepovou
nebo Karlem Gottem.
Vytvořte si na počítači vlastní voskovou ﬁgurínu ve 3D a sdílejte
proces výroby se svými přáteli.

foto © Franz Kafka Museum

EXPOZICE:
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ nabízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky
(1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové
literatury 20. století. Výstava vznikla a byla otevřena roku
1999 v Barceloně. V letech 2002–2003 proběhla její
repríza v The Jewish Museum v New Yorku a v roce 2005
byla instalována v jedinečných prostorách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy v Praze.

Druhá celosvětová pobočka Musée Grévin je pro veřejnost otevřena
od 1. 5. 2014.
> Otevřeno: denně 10–19 h (pokladna zavírá v 18 h).
> Vstupné viz www.grevin–praha.com.
> Kavárna přístupná i zvenčí.
> Obchod se suvenýry.
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CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády
Praha 1, Celetná 10, tel. 224 242 953, info@choco–story–praha.cz,
www.choco–story–praha.cz
> Otevřeno: denně 9.30–19 h.
> Vstupné: dospělí: 270 Kč, senioři 65+, studenti, děti 6–15 let: 199 Kč,
skupiny (min. 10 osob): à 199 Kč, školní skupiny (6–15 let): à 65 Kč
(pedagog. doprovod zdarma), děti do 6 let zdarma.

EXPOZICE:
Choco–Story Praha bylo nedávno oceněno 7. příčkou v žebříčku
nejlepších muzeí čokolády na světě.
Lidé se často ptají: „Odkud čokoláda pochází?“, „Jak se dostala
do Evropy?“, „Jaké je tajemství vynikající čokolády?“,
„Proč byla čokoláda užívána jako lék?“ Muzeum čokolády Choco–Story Praha odpovídá na tyto a další otázky
tím, že ve slovech, obrazech i chutích oživuje 2 600 let
dlouhou historii čokolády. V muzeu se ponoříte do vzrušujícího světa čokolády a za pomoci všech smyslů se
vydáte na cestu časem. Bude to požitek nejen pro Vaše
oči, ale i nos a chuť.
Muzeum je členěno na 2 hlavní části – výstavní prostory a čokoládovou dílnu. Samotná expozice přibližuje především
dávnou historii kakaa, od dob bájných Mayů a Aztéků
až do dnešních dnů. Návštěvníci se dozvědí, k jakým
různým účelům byly kakaové boby používány, jak se dříve čokoláda připravovala, od kdy se dá vlastně jíst, jak
se čokoláda dostala do Evropy a českých zemí a také
spoustu zajímavostí a faktů o kakaovníku – magickém
stromě Theobroma Cacao. Muzeum disponuje unikátní
sbírkou historických obalů a dobových artefaktů, dále
je zde k vidění nejvyšší čokoládová fontána v ČR, hrobka
mayského vládce Pakala a jiné zajímavosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpomínky, v průběhu
návštěvy zde každý může sníst tolik čokolády, lanýžů
a pralinek, kolik jen bude chtít! V čokoládové dílně
návštěvníci odhalí tajemství výroby pravých belgických
pralinek a hedvábně hladké čokolády a mají zde možnost
stát se na chvíli čokolatiérem a vyrobit si své vlastní
čokoládové výrobky. Muzeum je vyhledávaným cílem
školních výprav i individuálních turistů a je velmi vhodné
pro rodiny s dětmi.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Ukázka výroby. Probíhá každých 30 minut. Uvidíte, jak se s čokoládou pracuje, aby byla pěkná a chutná, ochutnáte pravé
belgické pralinky.
Soutěž pro děti. Odměnou za správné odpovědi bude při výstupu
z muzea malý dárek.
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy s průvodcem včetně
ukázky práce čokolatiéra. Objednávky na výše uvedených
kontaktech nejméně dva dny předem.
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MADAME TUSSAUDS PRAGUE
Praha 1, Celetná 6, tel. 224 215 585, info@waxmuseumprague.cz,
www.madametussauds.com/prague
> Otevřeno: denně 10–21 h.
> Vstupné: dospělí 160 Kč, děti 100 Kč.

EXPOZICE:
Speciální hollywoodská ﬁlmová výstava plná těch největších hvězd.
Světla, kamera, akce! Madame Tussauds přiváží do Prahy
kousek Hollywoodu. Návštěvníci mají možnost proniknout
do světa ﬁlmu a setkat se tváří v tvář s nejoblíbenějšími
hvězdami stříbrného plátna.
V rámci výjimečné výstavy v Muzeu voskových ﬁgurín v Praze se představují hvězdný pár Brad Pitt a Angelina Jolie, akční veterán Bruce Willis, sexy George Clooney, Johnny Depp,
nenapodobitelná Lady Gaga a v neposlední řadě také
všemi milovaný mimozemšťan E.T.
Úžasně realistické voskové ﬁguríny jsou k vidění ve speciálním ﬁlmovém provedení a režie se ujímá sám legendární režisér
Quentin Tarantino. Do 30. 10.

MUCHOVO MUZEUM
Praha 1, Panská 7, tel. 224 216 415, shop@mucha.cz, www.mucha.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h.
> Vstupné: dospělí 240 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 160 Kč,
české školy 30 Kč/os.
> Prohlídky s průvodcem možné po předchozí objednávce.
> Obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře a diáře,
zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.)

EXPOZICE:
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově
známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–
1939), je umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru Prahy.
Výběr přibližně 100 děl skládající se z litograﬁí, olejomaleb, kreseb,
pastelů, fotograﬁí a osobních předmětů podává souhrn-

foto © Mucha Foundation

ný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě jeho
Slovanské epopeje. Pozornost je soustředěna zejména
na pařížské období (1887–1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor litograﬁí, v čele
s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charakteristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků.

Další dekorativní předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou
uloženy ve vitrínách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později v Čechách (1910-1939), z kreseb
a olejomaleb. V závěru expozice se nacházejí původní
kusy nábytku z Muchova pařížského ateliéru, fotograﬁe
jeho rodiny a soubor ateliérových fotograﬁí pořízených
Muchou v Paříži.
Součástí expozice je také půlhodinový dokument o životě a díle
Alfonse Muchy.

studentských let, díla z vrcholného období Kupkovy abstraktní
tvorby i z pozdějších let.
Otto Gutfreund. Nejvýznamnější český sochař první poloviny 20. století
je v Museu Kampa zastoupen především svými kubistickými
sochami odlitými do bronzu.
VÝSTAVY:
Vladislav Mirvald. Retrospektivní výstava Vladislava Mirvalda (*1921),
představí základní témata jeho tvorby, vycházející z jeho
znalostí principů deskriptivní geometrie a ze zkoumání prostorových vztahů. Do 6. 7.
Oldřich Smutný. Oldřich Smutný patří ke generaci, která vstoupila na
českou výtvarnou scénu těsně po konci 2. světové války. Stal
se členem seskupení výtvarníků UB-12 a od počátku 90. let
obnovené umělecké besedy v Praze. Jeho strukturálně-abstraktní malby jsou inspirovány krajinou jižních Čech. Výstava
se koná u příležitosti nedožitých devadesátin autora. Kurátor
výstavy Jaromír Zemina. Do 30. 8.
Miroslava Nová. Komorní výstava k 80. narozeninám Miroslavy Nové prezentuje sochařskou tvorbu, která je založena na intuitivním
hledání organických forem v přirozenosti nalezeného kamene. Od 11. 7. do 20. 9.
Večerníček – 50 let. Výstava, kterou Museum Kampa připravilo ve
spolupráci s Českou televizí a Národní Galerií v rámci
oslav 50. výročí Večerníčku, mapuje historii tohoto televizního formátu a představí českou dětskou ilustraci.
Do 13. 9.
Kamil Lhoták. Stěžejní společný projekt Musea Kampa a Retro Gallery
pro rok 2015 je výstava raných olejomaleb Kamila Lhotáka.
Výstava klíčových Lhotákových děl z let 1938 až 1951 ze soukromých sbírek představí řadu obrazů, které nebyly doposud
vystaveny. Od 17. 7. do 18. 10.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
> Cena prohlídky: 60 Kč/dospělí, 40 Kč/studenti a důchodci. Rezervace
doporučena.

25. so.

MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových
Praha 1, U Sovových mlýnů 503/2, tel. 257 286 147, fax 257 286 113,
info@museumkampa.cz, www.museumkampa.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h.
> Nově otevřená restaurace a kavárna Sovovy mlýny v přízemí hlavní
budovy s jedinečným výhledem na Vltavu a Karlův most. Otevřeno denně
11–23 h, www.sovovy–mlyny.cz.

STÁLÁ EXPOZICE:
František Kupka. Expozice Františka Kupky v Museu Kampa představuje
jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl tohoto průkopníka abstraktního umění. V expozici jsou vystaveny práce od období

Pravidelná komentovaná prohlídka stálé expozice a výstavy
Oldřicha Smutného. Lektor vás během komentované prohlídky seznámí s jednou z největších a neucelenějších sbírek
Františka Kupky, velkého průkopníka abstraktního umění.
K vidění bude také výstava umělce Oldřicha Smutného (19252013) – 15 h
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO RODINY S DĚTMI:

> Cena workshopu: 100 Kč/dítě, dospělý doprovod zdarma. Rezervace
nutná.

25. so.

Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi – 16 h

DALŠÍ PROGRAMY:
Komentované prohlídky v českém, anglickém, německém nebo italském jazyce. Rezervace na výše uvedených kontaktech,
u pokladny nebo v kanceláři musea.
Workshopy a animační programy. Tyto programy na objednávku jsou
vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi
i skupiny dospělých. Vedle široké nabídky animačních
programů a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa
Vám nabízíme nové programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám.
Více na www.museumkampa.cz/programy.
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MUZEUM GASTRONOMIE
Praha 1, Jakubská 12, tel. 734 112 274, info@muzeumgastronomie.cz,
www.muzeumgastronomie.cz
> Spojení: metro B – Náměstí Republiky, blok Rybná – Jakubská vedoucí
k zadnímu vchodu OD Kotva.
> Otevřeno: po–ne 10–18 h. Poslední návštěvník 17.30 h.
> Vstupné a další informace na našich internetových stránkách
www.muzeumgastronomie.cz.

MUZEUM HISTORICKÝCH NOČNÍKŮ
A TOALET
Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 12, tel. 222 517 903,
museum@museum–toilet.com, www.museum–toilet.com
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč (děti, studenti, ZTP, senioři),
rodiny a skupiny (min. 20 osob) sleva 20%, zdarma děti do 6 let a průvodci
skupiny nebo ZTP, komentované prohlídky od 600 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
> Podrobné doprovodné texty v českém a anglickém jazyce, k dispozici
texty v ruštině, němčině, italštině, španělštině a francouzštině.

V unikátní expozici projdete historií vaření od pravěku po současnost. Vedle dobových vyobrazení a 3D rekonstrukcí se
také mimo jiné seznámíte s novým pojetím pravěku
ilustrovaného obrazy známého malíře Libora Baláka,
podíváte se do palácové renesanční kuchyně Bartolomea Scappiho, objevíte, jak byla vybavená kuchyně za
dob J. A. Komenského a jak útulná byla kuchyně vaší
prababičky. Ve sto let staré hospodě a baru se seznámíte
s historií piva a destilátů. Poznáte životní příběhy i recepty nejslavnějších českých i světových mistrů kuchařů.
V Muzeu gastronomie najdete ještě mnohem víc, nechte
se překvapit!
VÝSTAVY:
Hořké zlato. Výstava o kávě ve spolupráci s Muzeo Mundial.
Co jedli slavní Pražané.
Připravujeme:
Co se jedlo a pilo v 15. století a gastronomická doporučení mistra
Jana Husa. Otevření výstavy bude včas oznámeno.
DOPROVODNÝ PROGRAM:

EXPOZICE:
Sbírka obsahuje cca 2 000 exponátů a je největší svého druhu na
světě. Nočníky různých tvarů, užití i materiálů, klozetové
truhly, židle, křesla, taburetky, kočárové záchody i malované Water Closety. Od obyčejných po nádherné a cenné skvosty se svou historií, od Ameriky až po Austrálii.
K vidění je nočník vyrobený pro Napoleona Bonaparte,
Titanic, Lincolnovu ložnici v Bílém domě, čínského císaře Čchie–lunga, koloniální nočník z pravého stříbra,
nočník hraběnky Mathildy Nostitzové, dále speciální kolekce urinálů, dámských nočníků bourdaloue, svatebních
francouzských nočníků i nočníky pro panenky. Součástí
expozice je literatura, články z tisku a internetu, pohlednice, obrazy a další kuriozity jako například splachovadla,
toaletní papíry a miniatury.
Cílem expozice je představit uměleckou i užitnou úroveň předmětů,
odtabuizovat celou oblast nakládání s lidským odpadem
a osvětově působit na návštěvníky v oblasti ekologie
a veřejného zdraví.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Výstava Voda životodárná a smrtící. Do 31. 10.
Komentované prohlídky – rezervace min. 15 dní předem.

> Minimální počet účastníků 5. Na komentované prohlídky se prosím hlaste
na tel. 273 130 533, info@muzeumgastronomie.cz.

4. a 18.

Speciální sobotní komentovaná prohlídka pro rodiče
a děti. Prohlídka spojená s interaktivními hrami a kvízy –
14.30 h
11. a 25. Tematická komentovaná prohlídka muzea s malou ochutnávkou. Zajímavosti z gastronomie, které nejsou na panelech
a které se jinde nedozvíte. Minimální počet účastníků 5. Na
komentované prohlídky se prosím hlaste na tel. 273 130 533,
e-mail: info@muzeumgastronomie.cz – 14.30 h
Knedlíkový workshop. Termín: dle individuální dohody (telefonicky
či e-mailem).
PRO DĚTSKÉ NÁVŠTĚVNÍKY:
Nejen děti, ale i vy se potěšíte starými kuchyňkami a obchůdky pro
panenky. Pro malé i větší děti jsou připraveny soutěže se
sladkou odměnou. Pro dětské skupiny speciální program.
MUZEJNÍ OBCHŮDEK:
V muzejním obchůdku najdete drobnosti s gastronomickou tematikou,
originální náušnice a přívěsky, kuchařské zástěry a čepice
s logem muzea a spoustu dalších věcí, které potěší vás či
vaše blízké.
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MUZEUM KARLA ZEMANA
Praha 1 – Malá Strana, Saská 3, Saský dvůr – jen pár kroků od
Karlova mostu, tel. 724 341 091, info@muzeumkarlazemana.cz,
www.muzeumkarlazemana.cz
> Otevřeno: denně 10–19 h (poslední vstup v 18 h).
> Vstupné: 200 Kč, děti do 1 m zdarma, děti do 15 let, senioři nad 65 let,
studenti a ZTP 140 Kč, rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 490 Kč;
slevy pro školy a skupiny návštěvníků.

STÁLÁ EXPOZICE:
Vstupte do světa ﬁlmových triků génia světového ﬁlmu 20. století
Karla Zemana. Muzeum je jedinečné svým hravým pojetím – nabízí možnost zapojit se a vyzkoušet si na vlastních fotoaparátech a videokamerách trikové postupy, které Karel Zeman ve svých ﬁlmech používal. Podstatná část
interaktivní expozice je věnována jeho nejzásadnějším

ﬁlmům – Cestě do pravěku, Vynálezu zkázy a Baronu
Prášilovi. Fotografování doporučeno!
DOPROVODNÝ PROGRAM:
> Rezervace na všechny programy nutná, není-li uvedeno jinak.
ROZŠÍŘENÁ EXPOZICE MUZEA:

Vstupte na vlastní kůži do Zemanových ﬁlmů a natočte si ﬁlmovou
scénu podle svých představ! Kromě nové trikové scény
najdete v rozšíření muzea také výstavu Cesta ﬁlmu – od
ﬁlmového natáčení po digitální restaurování.
HRY V EXPOZICI MUZEA:

Pro malé návštěvníky jsme připravili tematické motivační hry v expozici muzea. Zdarma ke vstupence, rezervace není nutná.
PLAVBY LODÍ:

Z přístaviště muzea se můžete nechat unášet vstříc dobrodružstvím
na palubě elektrolodě nebo malých člunů.
WORKSHOPY ANIMACE A TRIKOVÉ TVORBY:

Natočte si pod vedením profesionálních animátorů vlastní animovaný ﬁlm!
Termíny: 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. vždy ve 12–14 h.
Rezervace nutná.
KREATIVNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY:

Výroba vzducholodě inspirovaná ﬁlmem Ukradená vzducholoď,
proužkování kostýmů jako ve Vynálezu zkázy, výroba
loutky z Vánočního snu, výroba dokreslovačky nebo
barvení trilobitů z Cesty do pravěku.
Termíny: 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. vždy ve 14–18 h.
Rezervace není nutná.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:

Užijte si expozici muzea za doprovodu a s výkladem odborníků.
PROJEKCE FILMŮ:

Pro ﬁlmové projekce nabízíme 7 digitalizovaných ﬁlmů, které muzeum vydalo na DVD. Filmy můžeme promítat i s anglickými
titulky. Rezervace nutná.
MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA

obilná káva, melta, ovocná, fíková), mezi kuriozity patří
také exkluzivní cibetková káva. Vystaveny jsou různé typy
historických pražiček, zásobníků na kávu, mlýnků a strojů
na přípravu kávy. Sbírka více než sta dóz na kávu a dalších kořenek dokumentuje estetickou rozmanitost jejich
tvarů, dekoru i písma. Součástí expozice jsou graﬁcké
materiály (účty, sáčky, účtenky, pohádky, vystřihovánky,
betlémy a další artefakty spojené s propagací jednotlivých ﬁrem). Podrobné texty v českém a anglickém jazyce.
Pražské kavárny a jejich svět. Fotograﬁe dokumentují atmosféru
interiérů prvorepublikových kaváren.
VÝSTAVA:
Kořenky našich prababiček. Sbírkové předměty dokumentují vývoj
kameninových a porcelánových dóz na potraviny.
GALERIE SCARABEUS:
Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.
MUZEUM KOMUNISMU
Legacy s. r. o.
Praha 1, Na Příkopě 10, tel. 224 212 966,
muzeum@muzeumkomunismu.cz, www.muzeumkomunismu.cz
> Muzeum je situováno v paláci Savarin, Na Příkopě 10, nejbližší stanice
metra A/B – Můstek.
> Otevřeno: denně 9–21 h.
> Prohlídky s průvodcem na objednávku.

Muzeum představuje sugestivní pohled na éru komunismu se zaměřením na Československo (obecně) a na Prahu (speciﬁcky) v mnoha sférách a z různých pohledů:
každodenní život, politika, historie, sport, ekonomika,
vzdělání, umění (konkrétně socialistický realismus),
mediální propaganda, Lidové milice, armáda, policie
(včetně tajných služeb StB), cenzura, soudní a jiné
donucovací instituce (včetně éry stalinismu – procesy
a politické pracovní tábory) atd. Věnuje se zejména době
totalitního režimu od únorového puče v roce 1948 do
listopadu r. 1989 tzv. „sametové revoluce“.

Praha 7, Jana Zajíce 7 (200 m od stanice tram Sparta),
tel. 233 383 745, www.muzeumkavy.cz
> Otevřeno: denně 11–18 h.
> Ve stylové kavárně Alchymista (www.alchymista.cz) je možné ochutnat
čerstvě praženou kávu z vlastní pražírny. Otevřeno: 10.30–19.30 h.

STÁLÁ EXPOZICE:
Fenomén kávy. Výstava dokumentuje bohatou historii kávy, její pěstování, zpracování, přípravu, uskladnění a servírování.
Další část je věnována kávovinovým náhražkám (cikorka,

Muzeum komunismu – výslechová místnost
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Muzeum se rozkládá zhruba na 450 m2, a to v paláci Savarin, který
se nachází v centru Prahy, v ulici Na Příkopě 10 (2 minuty od Václavského náměstí). Výstavní prostory umožňují
ukázku a interpretaci předmětů a historických dokumentů. Výstavu doprovází vyprávění pečlivě zpracované ze
směrodatných dat a faktů souvisejících s komunismem
jako fenoménem 20. století. V žádném případě organizátoři výstavy nechtějí a nebudou propagovat či se jinak
zabývat současnými politickými otázkami v ČR.
Toto je první muzeum v Praze (od dob „sametové revoluce“), které
se speciﬁcky zabývá systémem, jenž vznikal ve sférách
bývalého Sovětského svazu (SSSR). K bohatosti výstavy
patří pečlivě vybírané originální materiály a zajímavě umělecky zpracované instalace, které obsahují autentické artefakty. To vše je k vidění ve třech hlavních výstavních
sálech a v přilehlé promítací místnosti. Předností výstavy
je především její obsah – dnes již nevšední předměty
a materiály, které pocházejí z vlastního obsáhlého archivu
muzea. Dále jej tvoří materiály získané z veřejných i osobních sbírek a archivů.

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST:
> V provozu s ohledem na počasí
> Čtvrtek 13–15 h, sobota a neděle 10–12 h a 14–16 h

Půjčujeme kola a koloběžky pro 1. stupeň ZŠ (10 Kč/30 min),
cyklisté jsou povinni používat na dopravním hřišti cyklistickou přilbu.
MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství
a úpravny vody Podolí
Praha 4, Podolská 15, tel. 272 172 345, www.pvk.cz
> Termíny prohlídek pro jednotlivce i skupiny (max. 20 osob):
každý čtvrtek – 13, 15 a 17 h, druhou sobotu v měsíci – 11 a 13 h
> Cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč, skupinové vstupenky
1300 Kč do 10 osob, 2500 Kč do 20 osob
> Prohlídku je třeba předem objednat na www.ticketstream.cz nebo
www.pvk.cz
> Upozornění: Prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tělesnou
zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater), předprodej vstupenek se
uzavírá 4 dny před termínem, vstup pro děti od 6 let, každé dítě s vlastní
vstupenkou.

MUZEUM POLICIE ČR
Praha 2, Ke Karlovu 1, tel. 224 922 183, 974 824 855,
muzeum@muzeumpolicie.cz, www.muzeumpolicie.cz
> Otevřeno: denně mimo po 10–17 h.
> 4. – 6. 7. muzeum uzavřeno
> Vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 10 Kč, rodinné vstupné 50 Kč.
> Informace o programech a případné objednávky na tel. 974 824 862.
> Změna programu vyhrazena

STÁLÉ EXPOZICE:
Historie, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území
našeho státu, kriminalistika a známé kriminalistické
případy, prezentace problematiky cizinecké policie, dopravní a letecké služby a náhledy do vývoje speciálních
policejních složek.
Ochrana obyvatelstva – expozice Hasičského záchranného sboru.
Boj policie proti drogám – expozice Národní protidrogové centrály.
Ochrana osob a majetku – stálá výstava zabezpečovací techniky.
Unikáty z depozitářů – výstava ze sbírek muzea.
VÝSTAVY:
Policisté a četníci v boji za svobodu – výstava k 70. výročí Pražského
povstání. Do 31. 8.
Ve víru kriminalistické vědy a výzkumu – 55 let aplikovaného výzkumu,
inovací a vzdělávání pro znaleckou praxi policie – výstava
Kriminalistického ústavu Praha k 55. výročí svého vzniku.
Do 31. 8.
Akce Neptun – tajemství Černého jezera – výstava unikátních fotograﬁí a supertajných dokumentů z největšího podvodu
StB. Do 31. 8.
Proměny – výtvarné práce dětí z E-dílny manželů Elšíkových.
Do 31. 8.
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MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Interiér ﬁltrační stanice je od výstavních prostor oddělen skleněnou
stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný
výhled do Engelovy „katedrály“ s ﬁltry. Celá expozice
zachovává chronologické členění historického vývoje
pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny renesančního
období a vodárenské snahy konce 19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Je zde vystaven
originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830,
vodovodní potrubí z antického období, část hradního
vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů.
Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií unikátního
a dosud nevystavovaného archivního materiálu a množství historických fotograﬁí. Velmi cenné jsou sbírky druhů
vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a další historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována
unikátní sbírka vodoměrů.
ÚPRAVNA VODY PODOLÍ
Čerpací stanice surové vltavské vody – odstraňování nečistot ze
surové vody na hrubých a jemných česlích.
Čiřiče – seznámení s funkcí, významem a technologickým postupem
úpravy surové vody.
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyklého
stanoviště, viditelné významné objekty.

MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

25. so.
26. ne.
29. st.
31. pá.

Po zlatých stopách alchymistů Hradem i podhradím – 18 h
Parníkem s vodníkem – 15 h
Mysteria Pragensia – Velká tajuplná pouť Prahou – 19 h
Se strašidlem za strašidly Malou Stranou na Hrad – 20 h

MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ PRAHY
Praha 1, Jánský vršek 8, tel. 257 224 508
www.muzeumalchymistu.cz
> Otevřeno: denně 10–20 h.

Dům U osla v kolébce, kde žil slovutný alchymista Edward Kelley,
otevírá své brány a poodkrývá roušku tajemství zahalující
po několik staletí svět rudolfínských, ale i jiných alchymistů, svět doktora Fausta, kouzelníka Žita a dalších.
Nahlédněte v interaktivní expozici pod pokličku alchymistických kotlíků v půdní laboratoři, pohlédněte do díry ve
stropě zející po Faustovi a nakonec poseďte ve stylové
alchymistické kavárně Kellyxír.
MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ A STRAŠIDEL
Praha 1, Mostecká 18, tel. 257 221 289, 724 028 152,
www.muzeumpovesti.cz
> Otevřeno: denně 10–22 h. Skupiny po tel. dohodě i dříve.

EXPOZICE:

Projděte si podzemní uličku s atmosférou staré Prahy a setkejte se
tváří v tvář se strašidly! Poznejte slavné pražské pověsti
a zažijte jejich kouzlo v interaktivních hříčkách. Pochopíte, co jiní netuší – kde se rodí pražský genius loci.
AKCE:
> Většinu akcí lze objednat na libovolné datum pro skupinu 15 a více osob.

1. st.
4. so.
5. ne.
6. po.
9. čt.
10. pá.
11. so.
12. ne.
14. út.
16. čt.
17. pá.
18. so.
18. so.
21. út.
23. st.
24. pá.

NEFAUST (divadelní zážitek) – 20 h
Tajuplné průchody Starého Města – 19.30 h
Se strašidlem za strašidly Malou Stranou na Hrad – 20 h
Po stopách svatého Václava a svaté Anežky – 14 h
Strašidla s hvězdičkou aneb Erotika v pražských pověstech – 21 h
Hodina duchů v uličce duchů – 22 h
Karlův most ze tří stran – 18 h
Oživlá laboratoř II. Alchymická škola volá – 15 h
Se strašidlem za strašidly Novým Městem na Vyšehrad –
19.30 h
NEFAUST (divadelní zážitek) – 20 h
Malou Stranou na Hradčany – 20 h
S hastrmanem za vodníky – 16 h
Mysteria Pragensia – Velká tajuplná pouť Prahou – 19 h
Tajuplné průchody Starého Města – 19.30 h
Karlův most ze tří stran – 18 h
Se strašidlem za strašidly Starým Městem a Josefovem
– 20 h

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

MUZEUM
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 20, Dům U Zlatého slunce,
tel. 257 533 455, pedagog@npmk.cz, www.npmk.cz

Expozice: Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě. Pod záštitou České komise pro UNESCO
a ve spolupráci s hl. městem Praha. Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa
od středověku až po současnost v evropském kontextu
(popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní
školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí
expozice jsou školní kabinet, písařský koutek, interaktivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského,
elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.
Výstavy: Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola konce 18. století.
Výstava připomíná 250. výročí narození a 200. výročí
úmrtí Jakuba Jana Ryby (1765–1815), který je díky své
slavné vánoční mši v obecném povědomí zapsán především jako hudební skladatel. Ryba však byl hlavně učitel
a dalo by se říct, že díky svému příkladnému přístupu
k vyučování i žákům byl jakýmsi ztělesněním dobového ideálu učitele. Ale nejen dobového, jeho nesmírná
obětavost a lidský přístup k dětem by mohly sloužit za
vzor i dnešním učitelům. Výstava klade důraz právě na
Rybovo učitelské působení a ukazuje ho zasazené i do
širšího kontextu dobového školství, samozřejmě ale nejsou pominuty ani jeho aktivity hudební a nastínění jeho
osobního života. Do 25. 10.
Wingmen – Letci (ve spolupráci se ZÚ ČR v Izraeli) –
návštěva výstavy možná pouze po předběžné dohodě.
PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
Praha 1, Mikulandská 5, tel. 221 966 411, 415, pedknihovna@npmk.cz,
www.npmk.cz/knihovna, www.csk.npmk.cz, www.epk.cz
> Knihovna je přístupná po–pá 9–18 h.
> Spojení: metro B – Národní, tram 9, 18, 22, st. Národní třída.
> Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání
a školství.

Výstava:

Řemesla dnes a před sto lety
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NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA
Praha 7, Kostelní 44, tel. 220 308 200, fax 233 372 561,
nzm.praha@nzm.cz, www.nzm.cz
Bezbariérový vstup.
> Spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská (+ tram
Strossmayerovo náměstí), dále tram č. 1, 8, 12, 25, 26, st. Letenské náměstí
a pak ulicí Nad Štolou nebo Oveneckou k budovám NZM a NTM.
> Otevřeno: denně mimo po 9–17 h.
> Vstupné: základní 110 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 220 Kč, skupinové
slevy – min. 8 osob (30 + 70 Kč). Více viz www.nzm.cz/praha.

z počátku věků, na napínavou a hravou pouť za dávnou duší lesa, která nás provází, aniž o ní víme. Příběhy
stromů, lesníků a dalších obyvatel lesa vám budeme
vyprávět v zákoutích a hnízdech, uprostřed kmene i ve
víru letokruhů. Poznejte čas, skrytý v paměti dřeva, který
nás všechny spojuje. Dívejte se na les jinak, uprostřed
nadživotních stromových soch, poznejte sami sebe v zajetí zvuků a hry světel, zažijte Les v Praze v prostorách
pod kůrou Národního zemědělského muzea na Letné.
Velký sál (východ). Do 31. 12.
LEKTORSKÝ PROGRAM PRAHA PRO ŠKOLY:
Prohlídky stálých expozic a výstav s výkladem po předchozí domluvě
na lektor@nzm.cz; Jan Royt, tel. 220 308 329.
Mimopražské pobočky NZM Praha:

18. so.

AKCE:
Letní slavnosti – prezentace a ukázky práce zemědělců,
gastronomické speciality, malá výstava květin, ukázky
tradiční ruční řemeslné výroby, doprovodný program
apod – 9–17 h

MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA
284 01 Kutná Hora, Zámek Kačina u Kutné Hory, tel. 327 571 170,
nzm.kacina@nzm.cz, www.nzm.cz

MUZEUM LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ
STÁLÉ EXPOZICE:
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky NZM. Unikátní historické traktory a stroje; interaktivní program pro děti i pro
dospělé. Velký sál ve sníženém přízemí.
Venkov v proměnách staletí. Vloni otevřená expozice přináší náhled
do každodenního života obyvatel českého a moravského
venkova od pravěku až do dnešních dnů. Velký sál (západ) v 1. patře.
Malá naučná lesní stezka – venkovní expozice „O stromech a lese“.
Poznávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed,
dětská prolézačka atd. Muzejní dvůr, celoročně, vchod
možný i z Letohradské ul. Vstup volný.
VÝSTAVY:
O pivu – z chmelnice až na náš stůl. Výstava mapuje bohatou historii, tradici i současnost českého pivovarnictví. Velký sál
(západ) ve 3. patře. Do 30. 6.
Museo mundial/Muzeum světa – mezinárodní projekt o poznávání
v globálním kontextu. Problémy světa, jak je ovlivňujeme
a jak na nás dopadají, artefakty vyvolávající diskuzi instalované v prostorách Národního zemědělského muzea
Praha. Ve 2. a 3. patře budovy NZM Praha. Do 16. 10.
Od věku sloužím člověku – I. část: Výstava o historii obalové techniky, transportu potravin a recyklace obalů. Velký sál
(východ) ve 3. patře. II. část: Obaly potravin v historickém kontextu. Ve spolupráci s EKO–KOM, a. s. Velký sál
(sever) ve 3. patře. Do 31. 12.
Národopisná výstava českoslovanská 1895 – dokumentární výstava seznamuje s mnohostranným významem a odkazem
této slavné historické výstavy v Praze, Malý sál – střed
v 1. patře, do 31. 10.
Voda pro budoucnost – malá výstava vítězných prací - kreseb dětí
v soutěži ke Světovému dni vody 2015 pořádané ministerstvem zemědělství ČR. Vstupní vestibul - vpravo,
do 31. 7.
Les – příběhy stromů a lidí – poznávací a zážitková výstava. Vydejte
se na cestu lesem za bájným stromem života a poznání
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373 41 Hluboká nad Vltavou, U Bezdreva 17, Lovecký zámek Ohrada
u Hluboké nad Vltavou, tel. 387 965 340, nzm.ohrada@nzm.cz,
www.nzm.cz

MUZEUM VINAŘSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
691 42 Valtice, nám. Svobody 8, tel. 519 352 144,
nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
286 01 Čáslav, U Drobovic 1762, tel. 327 311 146, 604 236 611,
nzm.caslav@nzm.cz, www.nzm.cz

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Praha 1, Strahovské nádvoří 1, tel. 220 516 695,
post@pamatnik–np.cz, soutěž NČKR,
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
> Spojení: tram 22, 25, st. Pohořelec
> Otevřeno: aktuální informace na našich webových stránkách
> Knihovna – studovna: linka 293, otevřeno po+st 9–16.30 h, út+čt
9–17.30 h, pá 9–14.30 h.
> Umělecké sbírky: linka 314, 310 – sbírkové fondy graﬁky, malby
a plastiky od nejstarších dob do současnosti. Studovna otevřena: út+čt
9–12 a 13–15 h.
> Vstupné na výstavy: PNP Strahov: základní 40 Kč, snížené 30 Kč;
Letohrádek Hvězda: základní 75 Kč, snížené 45 Kč, rodinné 150 Kč.
> Vstupné na pořady: základní 40 Kč, snížené 30 Kč.

Letohrádek Hvězda
Praha 6 – Liboc

Expozice: Minulost a přítomnost. Expozice seznamuje návštěvníky se stavebním vývojem letohrádku Hvězda, s osudy
Ferdinanda II. Tyrolského, který byl iniciátorem výstavby
letohrádku i s metafyzickým přesahem a symbolikou

Výstava:

Hvězdy jako mystického objektu. V suterénu je umístěn
také model bitvy na Bílé hoře.
Zpráva o knize – půl století trvající historii soutěže
Nejkrásnější české knihy roku mapuje výstavní projekt
Zpráva o knize. Název prozrazuje, že historie soutěže
nebude představena ve vyčerpávající úplnosti či strohém chronologickém přehledu, ale veřejnost bude mít
naopak příležitost spatřit proměnlivost jednoho z nejstarších médií, jakým kniha je, skrze osobitý pohled autora
výstavy Petra Babáka. Výstava nabídne návštěvníkům tu
část knižní produkce, kterou vybraly v padesáti ročnících
soutěže hodnotící poroty. Koncept výstavy podtrhne inovativní výstavní technologie, která prolamuje limity knihy
v její fyzické podobě. Umožní totiž představit knihu ve
výstavním prostoru letohrádku Hvězda a současně ji
prostřednictvím digitálních médií přenést v reálním čase
i mimo jeho zdi, do internetového prostředí. Závěrečná
část výstavy s názvem Nejvíc kniha je věnována knize,
která zdánlivě nepodléhá žádnému kánonu, knize, která
zachycuje variabilitu její vizuální podoby, ale především
širším tématům, které knihu v budoucnosti čekají.

roku 1940. Je zde dochovaný stříškový kouřový hvozd,
kterému se také říká valach, kde se slad sušil a poté
i pražil v horkém kouři z bukových polen. Dále je možné
si prohlédnout ﬁltr na pivo, sprchový chladič, dřevěné
sudy značkované vypalovacími železy i nástroje na jejich
opracování, plnička lahví, váha na slad, hustoměry a další
pivovarské a sladovnické náčiní.

Expozice: Pracovna Ladislava Mňačka. Instalace pracovny význačného slovenského literáta proběhla v souladu s fotograﬁemi z pražské pracovny Ladislava Mňačka. Pracovna je
návštěvníkům přístupná v rámci literárních čtení či diskusí, nebo na objednávku na telefonním čísle 273 132 553.

PIVOVAR U FLEKŮ:
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes. Jedinečné jsou
především prostory varny, kde se pivo stále vyrábí pod
původními středověkými trámy z jedlového dřeva natřeného volskou krví. Měděné varní nádoby pocházejí z roku
1937, stále se používá i unikátní chladicí štok – velká
měděná vana k ochlazování mladiny po uvaření. Pivovar
již přes 150 let nabízí výhradně speciální tmavé pivo,
které se vyrábí z tradičních surovin – vody, ječného sladu
a chmele za použití kvasnic.

PIVOVARSKÉ MUZEUM U FLEKŮ

POŠTOVNÍ MUZEUM

Praha 1, Křemencova 11, tel. 224 934 019–20, fax 224 934 805,
www.uﬂeku.cz
> Otevřeno po–pá 10–16 h; o víkendu je prohlídka podmíněna konzumací
v restauraci. Prohlídky jsou doprovázeny odborným výkladem. Prodej
vstupenek končí 60 minut před ukončením provozní doby.
> Vstupné: muzeum 100 Kč, délka prohlídky cca 30 minut, výklad
v českém, anglickém a německém jazyce, audio výklad také španělsky,
rusky, italsky a švédsky. Prohlídka pivovaru – 200 Kč, délka prohlídky
cca 45 minut, výklad v českém, anglickém a německém jazyce; součástí
prohlídky je ochutnávka piva a suvenýr.

Praha 1, Nové mlýny 2, tel. 222 312 006, fax 222 311 930,
www.postovnimuzeum.cz
> Otevřeno: denně mimo po a svátků 9–12 a 13–17 h.
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 10 Kč.
> Knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9–12 a 13–16 h.
> Muzejní prodejna: otevřena st–ne 9–12 a 13–17 h.
> Pobočka muzea: Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě.

PNP Pelléova 20/70, Praha 6
Praha 6 – Bubeneč, Pelléova 20/70

STÁLÁ EXPOZICE:
Historie výroby piva v Praze. Zájemcům o pivovarskou problematiku
poskytuje ojedinělou možnost seznámit se s výrobou piva
a sladu tak, jak byla v minulosti prováděna nejen v pivovaru U Fleků, ale též v desítkách malých pivovarů po
celé Praze. Pivovarské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která sloužila svému účelu od doby renesance do

STÁLÁ EXPOZICE:
Poštovní známky České republiky a Československa včetně obálek
prvního dne (FDC), ﬁlatelistických unikátů a padělků,
nejstarší známky evropských i mimoevropských zemí,
známky OSN, specializované sbírky známkové tvorby
– Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštovní známky do roku 1918, staroněmecké státy do roku
1871, předznámkové dopisy, otisky razítek, první novinové známky světa.
VÝSTAVY:
Holubí pošta. K výstavě je vydána 1 příležitostná dopisnice. Do 22. 11.
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VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Vojenské technické muzeum Lešany

tel. 973 204 900, museum@army.cz, www.vhu.cz

Lešany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov, tel. 973 296 161
> Otevřeno: červenec a srpen denně mimo po 9.30–17.30 h, červen a září
so+ne 9.30–17.30 h.
> Vstup zdarma.

VHÚ Praha je vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní zařízení Ministerstva obrany ČR. Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov,
Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum
Lešany a další externí výstavní prostory.

Armádní muzeum Žižkov
Praha 3, U Památníku 2, tel. 973 204 924
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
> Vstup zdarma.

Expozice: Vojenské technické muzeum Lešany se nachází v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří
více než 700 historických tanků, kanónů, motocyklů,
obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel,
raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející z období od roku 1890 až do
současnosti. Sbírky jsou široké veřejnosti prezentovány
v deseti halách, pod šesti přístřešky a na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek, v nichž je
zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí
mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.
Další expozice VHÚ Praha

Expozice: Muzeum je umístěno v historických budovách Památníku
národního osvobození. Expozice zachycuje období 1. světové války, meziválečného Československa, 2. světové
války a perzekuce příslušníků čs. armády po únorovém
státním převratu v roce 1948. Vedle zbraní vystavuje
řadu unikátních dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a rovněž osobních památek na čs. presidenty
a osoby spjaté s nedávnou historií naší vlasti.
Výstavy:

V zákopech první světové války – výstava si klade za cíl ukázat první světovou válku z pohledu těch, kteří jí byli zasaženi
přímo a nejvíce – tedy z pohledu obyčejných vojáků, ať už
byli na straně Rakouska-Uherska či vítězných států.
V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren – nově otevřená
výstava umístěná ve sklepním prostoru muzea přibližuje život
v okupované zemi v letech 1939-1945 a představuje i osudy
těch, kteří bojovali za svobodu své vlasti a zemřeli na nacistických popravištích.

CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Praha 1, Hradčanské nám. 2

Stálá expozice ve Schwarzenberském paláci obsahuje sbírku zbraní,
zbroje a uměleckých děl z období od 15. století do poloviny 19. století. Výstava prezentuje přes 550 předmětů,
které pocházejí především z období, kdy České země
patřily k habsburskému císařskému trůnu.
MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Praha 1, Pražský hrad

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj českých
vojenských jednotek střežících Pražský hrad od nejstarších dob do současnosti.
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY
Praha 2, Resslova 9a

Letecké muzeum Kbely
Praha 9, Mladoboleslavská ul., tel. 973 207 500
> Otevřeno: květen – říjen denně mimo po 10–18 h.

V pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje čeká návštěvníky stálá expozice věnovaná Operaci Anthropoid – atentátu na
Reinharda Heydricha v květnu 1942.

> Vstup zdarma.

Expozice: Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu
historického vojenského letiště Praha – Kbely, první
letecké základny vybudované po vzniku Československa
v roce 1918. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště
vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané
typy světově významných letadel a kromě toho i množství
leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj,
stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se
vztahují k historii československého a českého letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím
v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům.
Výstava: The Wingmen – Muži na křídlech. Výstava věnovaná příběhům československých pilotů a leteckých mechaniků
ve službách Státu Izrael.
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ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Praha 1, U Staré školy 1, 3, tel. 222 749 211, fax 222 749 300,
ofﬁce@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz
> Otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9–18 h.
> Vstupné:
1. Prohlídkové okruhy:
A) Židovské muzeum v Praze (Španělská, Pinkasova a Klausová synagoga,
Obřadní síň, Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna): základní
300 Kč, snížené 200 Kč.
B) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Staronová synagoga): základní 480 Kč, snížené 320 Kč.
C) Staronová synagoga: základní 200 Kč, snížené 140 Kč.
2. Galerie Roberta Guttmanna + Španělská synagoga: základní 70 Kč,
snížené 50 Kč.
3. Galerie Roberta Guttmanna: základní 40 Kč, snížené 20 Kč.
Vstupenka platí 7 dní od prvního použití (každý objekt je možné navštívit

jen jednou).
> Snížené vstupné: děti 6–15 let a studenti do 26 let.
> Děti do 6 let zdarma.
> Slevy na vstupném do objektů ŽMP:
1. karta Opencard (60% sleva) – základní 120 Kč, snížené 80 Kč.
2. Zákaznická karta Pražské plynárenské, a. s. (70% sleva) – základní
90 Kč, snížené 60 Kč.
3. Prague Card – vstup zdarma
> Slevy se nevztahují na vstup do Staronové synagogy.
> Komentované prohlídky památek pražského Židovského Města v češtině
(ve spolupráci s Židovskou obcí Praha) – vstupy do objektů již zahrnuty:
A) Židovské muzeum v Praze – základní 95 Kč, snížené 55 Kč, děti do
6 let zdarma.
B) Pražské Židovské Město – základní 130 Kč, snížené 80 Kč, děti do 6 let
zdarma.
> Individuální návštěvníci – vždy v neděli od 14 h. Školy a organizované
skupiny po předchozím objednání.
> Více informací: Informační a rezervační centrum ŽMP, Maiselova 15,
Praha 1, tel. 222 749 464 (461), IRC@jewishmuseum.cz.
> Školy – více informací: Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP,
tel. 222 819 352, education@jewishmuseum.cz.

Výstava:

Stříbro českých synagog. (Zimní synagoga – modlitebna,
1. patro). Kultové předměty z Čech a Moravy ze sbírek
Židovského muzea v Praze.

Pinkasova synagoga
Praha 1, vchod ze Široké 3

Stálé expozice:
Památník českých a moravských Židů, kteří se stali
oběťmi holocaustu. Na zdech synagogy je ručně napsáno na 80 000 jmen obětí.
Dětské kresby z Terezína 1942–1944 (1. patro). Výběr
z kreseb, které představují působivé svědectví o krutém
osudu dětí a jsou často jedinou památkou na ty, které
nepřežily.
Klausová synagoga
Praha 1, U Starého hřbitova 3a

INFORMAČNÍ A REZERVAČNÍ CENTRUM ŽMP:
Maiselova 15, Praha 1, tel. 222 749 464 (461),
IRC@jewishmuseum.cz

Vstupenky pro všechny prohlídkové okruhy a objekty pražského
Židovského Města.
Informace o kulturních a vzdělávacích akcích, konaných v areálu
pražského Židovského Města.
Průvodcovské služby pro skupiny i jednotlivce.
Půjčovna individuálních audioprůvodců.
Návštěvnický servis (občerstvení, WC, přebalovací pult).
Platba v CZK, EUR a platebními kartami.

Stálé expozice:
Židovské tradice a zvyky – Synagoga (hlavní loď). Význam synagogy a jednotlivých židovských svátků.
Židovské tradice a zvyky – Běh života (galerie). Každodenní život židovské rodiny a zvyklosti spojené s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem,
rozvodem a židovskou domácností.
Obřadní síň – budova pražského Pohřebního
bratrstva
Praha 1, U Starého hřbitova 3a

Stálá expozice:
Židovské tradice a zvyky – Běh života. Medicína v ghettu,
úmrtí, židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě a činnost
pražského Pohřebního bratrstva.

Maiselova synagoga
Praha 1, Maiselova 10

Starý židovský hřbitov
Od 1. 7. je pro veřejnost otevřena nová stálá expozice Židovského
muzea v Praze v rekonstruované Maiselově synagoze.
Expozice Židé v českých zemích, 10. – 18. století seznamí návštěvníky s židovskými dějinami v českých zemích
od počátku židovského osídlení v 10. stol. do počátku
emancipace na konci 18. stol.
Španělská synagoga
Praha 1, Vězeňská 1
Bezbariérový vstup.

Praha 1, vstup pouze ze Široké 3

Založen v první polovině 15. století. Nejstarší náhrobek, náležející Avigdoru Karovi, pochází z roku 1439. Na hřbitově se pohřbívalo
do roku 1787. Dnes se na hřbitově nachází téměř 12 000
náhrobních kamenů, počet pochovaných však byl vyšší. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením
starších náhrobních kamenů do horních vrstev. Na hřbitově
je pochována řada významných osobností, z nejznámějších
rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný Löw (zemřel roku 1609),
primas Židovského Města Mordechaj Maisel a renesanční
učenec, matematik a astronom David Gans.

Stálé expozice:
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19. – 20. století.
Dějiny židovské komunity v době osvícenství a emancipace, Rakousko–Uherska, První republiky, Protektorátu
Čechy a Morava a v poválečných desetiletích.
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Knihovna a Multimediální centrum ŽMP

MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

Praha 1, U Staré školy 1, 3
> Studovna a badatelna: út 9–18 h, st 13–17 h, čt 9–17 s výjimkou
státních a židovských svátků.
> Multimediální centrum: po–st 10–16 h, pá 10–13 h s výjimkou státních
a židovských svátků, library@jewishmuseum.cz, tel. 222 749 262.

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Zaměření: hebraistika, judaistika, historie, dějiny umění, muzeologie,
antisemitismus, holocaust.
Nabízí:
tradiční judaistickou literaturu, odbornou literaturu
a tematicky zaměřenou beletrii, bohemica a pragensie,
judaistická periodika, příruční knihovnu s publikacemi
encyklopedického charakteru, elektronické informační
zdroje, internet. NOVĚ: on–line přístup do Archivu Institutu USC Shoah Foundation pro vizuální historii. Pro zájemce na objednání připraveno 566 rozhovorů s přeživšími
a svědky holocaustu v češtině a 573 ve slovenštině.
Galerie Roberta Guttmanna

Největší hornické muzeum v České republice založené roku 1886
zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského,
Anenského a Drkolnovského dolu, v hornickém domku
na Březových Horách a ve čtyřech mimopříbramských
pobočkách.

Praha 1, U Staré školy 3 (zadní trakt Španělské synagogy)
> Otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9–16.30 h.
> Vstupné: základní 40 Kč, děti do 6 let zdarma, děti 6–15 let a studenti 20 Kč.

Výstava:

Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižovatka židovských osudů.
Podrobnější informace viz rubrika Galerie, výstavy.
Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP
Praha 1, Maiselova 15, 3. patro
> Otevřeno: po–čt 14–15 h, pá 10–15 h, během večerních pořadů a po
domluvě.
> Vstupné: zdarma.

Staronová synagoga
Praha 1, Červená
> Ve správě Židovské obce v Praze.

Staronová synagoga byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Je nejstarší památkou pražského Židovského
Města a nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Již po více
než 700 let slouží jako hlavní synagoga Židovské obce v Praze.

Hornický skanzen Březové Hory – národní
kulturní památka
Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl,
Drkolnovský důl, hornický domek
Příbram VI – Březové Hory, nám. Hynka Kličky 293, tel. 318 633 138,
fax 313 120 625, info@muzeum–pribram.cz, www.muzeum–pribram.cz
> Otevřeno: út–pá 9–17 h, poslední prohlídka v 16 h, so–ne 9–18 h,
poslední prohlídka v 17 h.
> Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují
minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud.
Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání
výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či
seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.
Akce:
5. ne.
26. historická hornická Prokopská pouť. Krojovaný průvod
horníků a hutníků s mezinárodní účastí, polní mše, doprovodný program o dějinách hornictví na Příbramsku při
příležitosti 140. výročí dosažení světového rekordu 1000 m
hloubky dolu Vojtěch –14 h
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Výstavy:

Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku. Výstava dokumentující poslední dny 2. světové
války v Evropě. Do 1. 11.
Ke všem čertům! Výstava historických loutek, divadelních
kulis a rekvizit s pekelnou tematikou ze sbírky Hornického
muzea Příbram a soukromých sbírek. Do 31. 10.
Příbramské baryty. Výstava jedněch ze sběratelsky nejatraktivnějších minerálů příbramských rudních dolů. V Příbrami
akumulace barytu sice nedosahovaly ekonomického významu, nicméně jeho estetických krystalových tvarů různých
barev si všimli horníci minimálně již v 19. století. Na výstavě
budou k vidění vzorky barytu jak ze sbírky Hornického muzea
Příbram, tak i ze soukromých sbírek. Do 31. 12.

Památník Vojna Lešetice
Muzeum obětí komunismu
Lešetice 52, tel. 326 531 488, 318 626 307, fax 313 120 625,
info@muzeum–pribram.cz, www.muzeum–pribram.cz
> Otevřeno: út–pá 9–17 h, poslední prohlídka v 16 h, so–ne 9–18 h,
poslední prohlídka v 17 h.
> Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šachtami, ojedinělý
ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor nucených prací
a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového
hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice
soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.
Výstava: Nejdelší noc – 21. 8. 1968. Výstava přibližuje události roku
1968 v celonárodním kontextu včetně seznamu našich zemřelých občanů, jejichž usmrcení mělo souvislost s pobytem
okupačních vojsk na našem území.
Skanzen Vysoký Chlumec
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
Vysoký Chlumec, tel. 733 371 546, fax 313 120 625,
info@muzeum-pribram.cz, www.muzeum-pribram.cz
> Otevřeno: út–ne 9–18 h, poslední prohlídka v 17 h (trasa A nebo trasa B).
> Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Akce:
18. so.
Výstava:

Folklorní den. Vystoupení Cimbálové muziky Jožky Severina – 14–16 h
Mou kadeř na památku chovej. Komorní výstava věnovaná vlasům v lidové milostné magii. Od 1. 6. do 28. 9.

Muzeum zlata Nový Knín
Muzeum těžby a zpracování zlata na
Novoknínsku
Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 47, tel. 318 593 015, 774 824 656,
318 626 307, fax 313 120 625, info@muzeum-pribram.cz,
www.muzeum-pribram.cz
> Otevřeno: út–pá 9–17 h; so–ne 9–18 h
> Vstupné: základní 20 Kč, snížené 10 Kč.

Muzeum v historické budově tzv. Mincovny z 15. století, někdejším sídle
perkmistrovského úřadu v královském horním městě, přibližu-

Výstava:

je historii dolování a zpracování zlata na Novoknínsku, dějiny
města, místní řemesla a průmysl. Vystaven tzv. Vikinský náramek z Nového Knína – unikátní šperk z 11. století.
Císařův kamnář… aneb kachlová kamna od středověku k novověku na Příbramsku. Výstava poprvé zpřístupní bohatý fond
kachlů, uložený v archeologické sbírce Hornického muzea
Příbram. Prezentovány budou výhradně nálezy, pocházející
z příbramského okresu. Cílem výstavy je prostřednictvím
kachlů a kachlových kamen prezentovat jejich vlastníky jako
vzorky sociálních skupin (horníci, sedláci, měšťané, šlechta,
církev) od středověku až po novověk. Do 1. 11.

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Muzeum života venkovského obyvatelstva
středního Povltaví
Prostřední Lhota 1, Chotilsko, tel. 318 543 958, 702 019 932,
318 626 307, fax 313 120 625, info@muzeum-pribram.cz,
www.muzeum-pribram.cz
> Otevřeno: út–pá 9–17 h; so–ne 9–18 h
> Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem
křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se životem na
venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami regionu
spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická výstava
věnovaná keltskému oppidu Hrazany.
Výstava: Pozor křehké! Výstava užitkové a dekorativní keramiky v měšťanské domácnosti. Do 1. 11.
MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA
Máslovice 3, 250 69 Vodochody, tel. 724 191 246, 603 431 148,
www.maslovice.cz
> Otevřeno: od 7. 3. so+ne 10–12 a 13–16 h; mimo tyto dny pouze po
předběžné objednávce (min. 10 osob).
> Vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, rodinná vstupenka (2 dospělí + děti) 80 Kč.
> Spojení: autobusem č. 374 ze stanice metra C – Kobylisy, ulice Pod Sídlištěm, autem směr Teplice a odbočit na Klíčany, vlakem z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 1,2 km do Máslovic.

STÁLÁ EXPOZICE:
Historické předměty na výrobu másla (různé typy máselnic, dřevěných
tvořítek na máslo aj.) a máslenky na servírování másla
Sbírka obalů od másla českých i zahraničních výrobců
Expozice o historii obce
Muzejní obchůdek
Netradiční naučná stezka od muzea k přívozu
VÝSTAVA:
Kukačky (o hodinách i o ptácích). Do 22. 11.
18. 7.

PŘIPRAVUJEME:
Pohodová jízda na lodích Bohnice–Máslovice. Přihlášky
do 30. 6. na www. maslovice.cz
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MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
STRAKONICE
Strakonice, Zámek 1, tel. 380 422 608, informace@muzeum-st.cz,
www.muzeum-st.cz
> Rodinné a sdružené vstupné na obě památky
> Zvýhodněné vstupné pro školní skupiny
> Vstup pro děti do 6 let zdarma

STÁLÁ EXPOZICE:
Život a dílo Karla Čapka
Ferdinand Peroutka
Olga Scheinpﬂugová
VÝSTAVA:
Jak vidím bratry Čapky já. Výstava graﬁckých a kostýmních návrhů
studentů Střední umělecké školy Trenčín. Do 15. 9.
17. a 18.

Regionální muzeum v prostorách nově zrekonstruovaného strakonického hradu nabízí to, co jinde nenajdete:
– mimořádnou expozici dud a dudáctví
– motocykly a zbraně světoznámé značky ČZ
– historii výroby fezů
– jedinečnou kapitulní síň s ambitem
– vyhlídkovou věž Rumpál
Akce:
21. út.
Pohádky pro nejmenší. Loutkové divadýlko pro děti.
Hraje Boučkovo Loutkové divadlo Jaroměř. Vstupné
dobrovolné.
Kašpárek a princezna – 16 h
Začarovaný les – 17 h

AKCE:
Divadelní představení Poslední půjčka. Představení divadelního spolku DEHHET, v případě deště se představení
ruší – 19 h

PAMÁTNÍK TEREZÍN
Terezín, Principova alej 304, tel. +420 416 782 225, 416 782 442,
416 782 131, mobil +420 604 241 179, 606 632 914,
pamatnik@pamatnik–terezin.cz, www.pamatnik–terezin.cz
> Otevřeno: Malá pevnost: denně 8–18 h, Muzeum ghetta a Magdeburská
kasárna: denně 9–18 h, Krematorium: denně kromě soboty 10–18 h,
Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice: denně 9–18 h,
Modlitebna a replika mansardy z doby terezínského ghetta: 9–18 h.

Vodní mlýn Hoslovice
Hoslovice 36, 17 km od Strakonic, tel. 731 907 308,
mlyn@muzeum-st.cz, www.muzeum-st.cz

Jen 17 km od Strakonic na Vás čeká:
– jedinečná atmosféra dob dávno minulých
– autentický obraz života na mlýně
– areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
– zábava i poučení pro celou rodinu
– program s ukázkami řemesel a pečením chleba
Akce:
18. so.
Dětský den. Pohádkové odpoledne plné her, soutěží a zážitků pro děti. Vstupné 50/25 Kč. Děti do 15 let vstup
zdarma. Kostýmovaní rodiče snížené vstupné –13–18 h
PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ
262 02 Stará Huť u Dobříše 125, tel. 318 522 265,
pamatnik.vanova@tiscali.cz, www.capek–karel–pamatnik.cz,
Facebook: Památník Karla Čapka
> Otevřeno celoročně, duben – říjen mimo po 9–17 h, listopad – březen
po–pá 9–16 h (so+ne na tel. objednávku pro skupiny o minimálním počtu
10 návštěvníků).
> Vstupné: základní 40 Kč, studenti a senioři 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč,
fotografování 10 Kč.
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VÝSTAVY:
Osvobození míst utrpení a statečnosti – dokumentární výstava Památníku Terezín k 70. výročí osvobození v předsálí kina
Malé pevnosti Terezín. Do 31. 7.
Terezín – závěrem – projekt výtvarníků Jiřího Sozanského a Ivana
Bukovského k 70. výročí konce 2. světové války, výstavní
prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín. Do 30. 10.
Svatopluk Klimeš – O paměti – výtvarná výstava v předsálí kina Muzea ghetta Terezín. Od 9. 7. do 31. 10.
Výstava bude zahájena vernisáží, která se bude konat
9. 7. od 14 h v předsálí kina Muzea ghetta.

STŘEDOČESKÉ MUZEUM
V ROZTOKÁCH U PRAHY
Roztoky u Prahy, Zámek 1, tel. 233 029 011,
muzeum@muzeum–roztoky.cz, www.muzeum–roztoky.cz
> Otevřeno: st–ne 10–18 h. Knihovna muzea: st 8–12 a 12.30–16.30 h.
> Vstupné výstavy – základní 50 Kč, snížené 30 Kč; Zámek – základní
50 Kč, snížené 30 Kč.
> Ateliér Zdenky Braunerové – vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč
– vstup na časové vstupenky – rezervace na tel. 233 029 060, nebo na
pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet osob ve skupině je 7
> V návštěvní době je otevřena kavárnička „Pro Vás“.
> Nabídka nejen školám: Zažijte každý čtvrtek expozici Život v letovisku
aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt jinak, s pracovními listy věnovanými pražským lufťákům LÉTO V ROZTOCKÝCH VILÁCH – po předchozí
rezervaci, komentovaná prohlídka s příplatkem 10 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrchnostenská správa panství.
Nahlédněte, jak a kde bydlel a pracoval vrchnostenský
úředník Lichtenštejnského panství na konci 18. století.
Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Život v letovisku. Prostřednictvím vilových interiérů poznáme životní styl „lufťáků“
druhé poloviny 19. století, a to včetně prezentované
dobové módy.
Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934). Stálá expozice malířky,
graﬁčky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního
života. Přijďte si prohlédnout po povodni zrekonstruovaný interiér.
VÝSTAVY:
Dobřichovické vily – pozoruhodná sídla pražské honorace. Každá
metropole měla ve svém okolí satelitní obce s víkendovými a letními rezidencemi úspěšných. V případě Prahy se
unikalo třeba do Dobřichovic. Malá výstavní síň. Do 30. 9.
XXII. letní keramická plastika – letošní ročník navazuje místem konání na loňskou výstavu, která se po povodních a následné
rekonstrukci zámku vrátila do Roztok. Masa zámecké zdi,
původní vodní příkop a park tvoří výjimečné pozadí pro
různorodá díla vytvořená převážně z porcelánové nebo
keramické hmoty. Svou tvorbu představí 24 tvůrců ve
100 uměleckých kouscích. Areál muzea. Do 31. 10.

Český plakát – přehlídka plakátové tvorby ze sbírky Agentury „Pro
Vás“. Velká výstavní síň / Galerie. Od 9. 7. do 22. 10.
29. 8.

AKCE:
Šermířské rozvernosti – rozloučení s prázdninami. Den
plný soubojů, her pro děti, lukostřelby, řemeslných dílen,
čajování a dobových trhovců v areálu muzea – 13 h

ŠKODA MUZEUM
Mladá Boleslav, Václava Klementa 294, tel. 326 832 038,
muzeum@skoda–auto.cz, http://museum.skoda–auto.cz
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: denně 9–17 h.
> Vstupné: individuální prohlídka: plné 70 Kč, *snížené 35 Kč, rodinné
75 Kč, roční vstupné 280 Kč, *snížené 140 Kč.
> Prohlídka s výkladem v českém/cizím jazyce (muzeum + závod): plné
140 Kč / 200 Kč, *snížené 70 Kč / 100 Kč.
> Prohlídka s výkladem v českém/cizím jazyce (muzeum): plné 100 Kč /
130 Kč, *snížené 50 Kč / 65 Kč.
> Prohlídka s pracovním listem (muzeum): 20 Kč.
> *Snížené: děti do 15 let, studenti, senioři nad 65 let, zaměstnanci
společnosti Škoda Auto po předložené průkazu.
> Zdarma: děti do 6 let, ZTP, ZTP/P a 1 doprovodná osoba, AMG, řidič bus,
1x doprovod od CK, 2x pedagogický dozor, novináři.
> Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné v rámci běžného vstupného
do muzea.
> Využijte možnosti zakoupení celoroční vstupenky do expozic Škoda
Muzea za zvýhodněnou cenu 280 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce
a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy
hodnoty značky Škoda – Hrdost, Každodennost a Výzvy
symbolizované třemi páry vozů. Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost představuje vozy v různých stádiích
renovace – od nálezového stavu až po „klenot“. Proces
výroby současných vozů lze vidět v panoramatickém
kině.Tematická řada sportovních vozů Škoda se nachází
v části Evoluce/autoregál.
KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY:
Zrození automobilky. Do 31. 12.
David Černý: Český betlém. Do 31. 12.
Škoda 130 RS: Legenda motorsportu. Od 4. 6. do 30. 9.
120 let úspěchů značky Laurin & Klement / Škoda. Výstava je přístupná po celý rok.
CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV
> Otevřeno denně 9–17 h, tel. 326 831 243.

Navštivte Café/Restaurant Václav v budově Škoda Muzea provozované cateringovou společností Zátiší group. Václav hostům
nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru
a moderní prostředí, obklopené historickým okolím.

Letní keramická plastika 2014
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Panorama z Vûtru‰e

DO ÚSTÍ NAD LABEM
ZA NEV·EDNÍMI ZÁÎITKY PO CEL¯ ROK
Ústí nad Labem a jeho okolí je pro turisty
atraktivní v každé roční době. Město je díky
dobré dopravní dostupnosti přirozenou branou
do romantického kraje Labských pískovců,
Českého středohoří i na hřebeny Krušných hor.

Západ ze Skalek

Neodolatelnými lákadly a výzvou jsou zejména
však sopečné kužele Českého středohoří
s hojným počtem rozhleden a vyhlídkových
míst. V okolí města se také nalézá množství
vodopádů a dalších přírodních zajímavostí.

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT:
• Malebný hrad Střekov a zříceninu
hradu Blansko
• Areál výletního zámečku Větruše
s přírodním a zrcadlovým bludištěm,
vyhlídkovou věží a sportovištěm
• Lanovou dráhu z centra města
na Větruši
• Muzeum města Ústí nad Labem
• Zoologickou zahradu a kostel
V˘letní zámeãek Vûtru‰e a hrad Stﬁekov
sv. Floriána v Krásném Březně
• Zámek a pivovar ve Velkém Březně
• Soubor lidové architektury a železniční muzeum v Zubrnicích
• Skalní město v Tisé
• Vaňovský vodopád a skalní útvar Vrkoč
INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové námûstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 271 700
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Ústí nad
Labem

PRAHA
Brno

vzdělávání
MGR. BARBARA JEBAVÁ – agentura JABATO
kulturní a vzdělávací agentura
289 14 Poříčany, Nádražní 89, tel. 724 112 918, 603 194 921, e–mail:
info@agenturajabato.cz, www.agentura–jabato.cz

Kompletní program a další informace naleznete na našich webových
stránkách a na Facebooku.
LETNÍ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO (4. ROČNÍK)
PŘEDNÁŠKY:
Friends Coffee House,
Palackého 7, Praha 1
> Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Cena 150 Kč

11. so. Jakub Schikaneder:
malíř pražských zákoutí –
12.30 h
Eugene Delacroix: francouzská romantická malba
– 14.15 h
12. ne. Toyen: poetické
obrazy, které zvou ke snění
– 12.30 h
Milena Jesenská: symbol
nového životního stylu žen
– 14.15 h
VYCHÁZKY:
> Provází PhDr. Jana Jebavá. Cena 150 Kč

10. pá.

Exteriéry Pražského hradu – 9.30 h
Malá Strana – 12.30 h

Zápis na zimní semestr Estetiky pro seniory zahájen.
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Přehled pro děti

CENTRUM BABYLON LIBEREC
Navštivte zábavní svět CENTRUM BABYLON v srdci
Liberce, pouhých 45 minut jízdy autem z Prahy. Čeká
na vás AQUAPARK s tobogány, chytrý iQPARK, LUNAPARK
s pouťovými atrakcemi, virtuální zábava a mnoho dalších atrakcí.

v simulátoru VIRTUÁLNÍ REALITY. Milovníci laserových paprsků vyzkouší přesnou mušku na střelnici LASER SHOT. Chcete-li
okusit kouzlo optických klamů, navštivte LABYRINT – největší
zrcadlové bludiště v Evropě.
LÉTO V AQUAPARKU
 POTÁPĚNÍ S KYSLÍKOVOU BOMBOU – úterý a čtvrtek od 17
hodin
 AQUAZORBING – 2x denně
 AQUAYOGA – sobota 11.00–11.30 hodin (děti a rodiče),
11.30–12.00 hodin (dospělí)
 SLUNEČNÍ TERASA S VÝHLEDEM NA JEŠTĚD – denně za příznivého počasí
 VYCHYTEJ SI DALŠÍ ZÁBAVU – během víkendů vás maskot
Babyloňan odmění poukázkami na atrakce CENTRA BABYLON
Celodenní vstupné do AQUAPARKU včetně SAUNOVÉHO SVĚTA
již od 350 Kč/dospělá osoba.

VODNÍ RADOVÁNKY
Nadšenci adrenalinu se mohou projít po hladině v AQUAZORBINGU. Malé děti pobaví interaktivní VODNÍ HRAD. V 10.45,
16.45 a 20.30 h se před vámi odehraje laserová show plná
barev a animací.
CHYTRÁ ZÁBAVA
Dotýkání se exponátů je přikázáno v chytrém iQPARKU. Více než
200 interaktivních exponátů vás přesvědčí, že věda je zábava.
JINÉ SVĚTY
Vyzkoušejte si přestřelku při hře LASER GAME v aréně plné neznámých zvuků a světelných efektů. Okuste adrenalinovou jízdu
ve 4D kině – XD THEATRE. Na cestu po sci-fi světech se vydejte

?

www.HotelBabylon.cz
www.BabylonLiberec.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
Kolikáté narozeniny letos oslaví
CENTRUM BABYLON LIBEREC?

Své odpovědi nám posílejte do 15. července z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo na adresu redakce.
Deset vylosovaných výherců získá celodenní vstup do Aquaparku.
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volnočasové
aktivity

Představení v jiném termínu je možné objednat s podmínkou, že
bude za představení zaplacena minimální částka na
vstupném 2 500 Kč pro sál Cosmorama (nebo 1 000 Kč
pro sál Starvid).

HVĚZDÁRNY, PŘÍRODA

Stálá expozice s interaktivními exponáty, historickými přístroji, počítači s informacemi z astronomie a kosmonautiky a 4D
simulátory
Příležitostná výstava – Hubble – oko do vesmíru
Prodej astronomických a kosmonautických publikací pro návštěvníky
Planetária

FOYER PLANETÁRIA:

PLANETÁRIUM PRAHA
Praha 7, Královská obora 233, tel. 220 999 001–3, e–mail:
planetarium@planetarium.cz, www.planetarium.cz
> Otevírací doba: denně kromě pátků: pondělí a neděle 10.30–18 h, úterý
– čtvrtek 10.30–20 h, sobota 10.30–20 h. Změna programu vyhrazena.

ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Praha 1, Petřín 205, tel. 257 320 540, e–mail:
informace@observatory.cz, www.observatory.cz
> Otevírací doba: denně 11–19 a 21–23 h.

POŘADY POD HVĚZDNOU KLENBOU:

Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

O zvědavé kometě – 11 h
Kde začíná vesmír – 15.30 h
Noční obloha 8K (CZ/ENG) – 17.30 h
Křišťálové sestry – 11 h
Anička a Nebešťánek – letní příběh – 15.30 h
Tajemný vesmír – 17.30 h
Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II. (CZ/ENG) –
19 h
Anička a Nebešťánek – letní příběh – 11 h
Hayabusa – (CZ/ENG/JP) – 15.30 h
Poutníci prostorem a časem (CZ/ENG) – 17.30 h
Nezvaní hosté z vesmíru – 19 h
Skřítek a nové planetárium – 11 h
O zvědavé kometě – 15.30 h
Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II. (CZ/ENG) –
17.30 h
S Jižním křížem nad hlavou – 19 h
O rozpůlené hvězdě – 11 h
Vesmír kolem nás – 15.30 h
Hubble – Oko do vesmíru – 17.30 h
Noční obloha 8K (CZ/ENG) – 19 h
Skřítek a nové planetárium – 11 h
Křišťálové sestry – 15.30 h
Hayabusa – 17.30 h (CZ/ENG/JP)
Astronomické pohádky pro děti od 4 let; (CZ/ENG) k dispozici anglická verze do sluchátek.

NABÍDKA PRO LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

Vybrané představení prosím objednávejte předem telefonicky na čísle
220 999 001–3.
Při objednání předem můžete získat pro Vaše děti školní slevu (vstup
bude potom 60Kč/dítě) a na každých započatých 10 dětí
jeden doprovod zdarma
Pokud budete chtít s dětmi využít 4D simulátor, je třeba zaplatit
normální dětské vstupné (75 Kč/dítě) nebo si zakoupit
samostatnou vstupenku na výstavu za 40 Kč.
Astronomickou výstavu včetně 4D simulátorů je možné navštívit
i samostatně (vstupné 40 Kč/dítě)

STÁLÁ VÝSTAVA:

S interaktivními exponáty, optickými pokusy, historickými přístroji
a především počítači s astronomickými informacemi,
animacemi, testy a pexesem.
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA:

Nové obzory – kosmická sonda New Horizons je tím nejrychlejším
strojem, jaký kdy člověk postavil. Výstava je přímým
přenosem z těch nejmrazivějších hlubin vesmíru, kam
dosud pronikl hřejivý paprsek lidského poznání. Od 20. 7.
MUZEUM METEORITŮ:

Nově otevřená expozice s nejrozsáhlejší sbírkou přístupnou veřejnosti. Expozice nabízí i pohled na nejvzácnější meteority pocházející z Měsíce, Marsu nebo planetky Vesta. Některé
meteority si budete moci dokonce i potěžkat.
POŘADY PRO DĚTI:

S prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem
Jak šla Kometka do světa – do 10 let – každou sobotu
– 14.30 h
Povídání o Měsíčku – do 10 let – každou neděli – 14.30 h
POŘADY PRO DOSPĚLÉ:

Spojené s pozorováním oblohy
Prague astronomical (performance in english): každý
den – 16 h
Do blízkého a vzdáleného vesmíru – každé pondělí – 17 h
Prahou astronomickou – každé úterý – 17 h
Petr a Pavla v létě – každou středu – 17 h
Měsíc – každý čtvrtek – 17 h
Hledá se země – každý pátek – 17 h
Tajemství vesmíru – každou sobotu – 17 h
Time zero – každou neděli – 17 h
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HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

Frič, E. Holub nebo B. Roezl. Seznámíte se i s vášnivým
kaktusářem Karlem Čapkem a uvidíte, co si oblékaly
a obouvaly ženy za První republiky.

Praha 8, Pod Hvězdárnou 768, tel. 283 910 644, e–mail:
dabliceobs@planetarium.cz, www.planetarium.cz/dabliceobs
> Otevírací doba: červenec: po–čt 10–12 a 13.30–15.30 h; 6. 7. zavřeno;
19. a 26. 7. 14–16 h.

HUDEBNÍ TOULKY:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

5. 7. – 20. 9.
Klasická hudba pod širým nebem. Každou neděli – 17 h

Středy 15. 7., 29. 7. a 12. 8. jsou rezervovány pro příměstské tábory.
Jejich pořadatelé si mohou objednat pořad dle svého
výběru na tel. 283 910 644. Vstupné: 30 Kč, doprovod
zdarma.
POŘADY:

S prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem (červenec)
O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici – od 4 do 8 let
– 10.15 h (13., 20. a 27. 7.)
Planeta Země I – každé úterý – 10.15 h
Hvězdárna, dalekohledy, pozorování – každou středu
mimo 9. a 23. 7. – 10.15 h
Měsíc u Krejčího – od 4 do 8 let – každý čtvrtek – 10.15 h

MALOVACÍ SEMINÁŘ:

12. 7., 9. 8. a 20. 9.
Kreslení a malování s Lucií Crocro. Ornamentální zahrada. Umělecký kurz s lektorkou. Rezervace nutná na
crocrolucie@ seznam.cz – 14–17 h
ZAHRADA, JAK JI NEZNÁTE:

2. 7. – 24. 9.
Kurátorská provázení. Rozpis komentovaných prohlídek
naleznete na webových stránkách botanické zahrady –
16 h
STROMY SVĚTA:

POZOROVÁNÍ OBLOHY NA OBOU HVĚZDÁRNÁCH:

Podmínkou pozorování je pokud možno obloha bez mraků, při nepříznivém počasí se koná prohlídka přístrojového vybavení
hvězdáren.
Měsíc od 20. do 30. 7. a od 20. do konce měsíce, nejlépe kolem
první čtvrti 24. 7. a 22. 8.
Planety – v červenci Venuše, Jupiter a Saturn; v srpnu pouze Saturn.
Zajímavé objekty – např. dvojhvězdy Albireo v souhvězdí Labutě nebo Epsilon v Lyře. Kulová hvězdokupa M 13 v souhvězdí
Herkula. Prstencová mlhovina M 57 v souhvězdí Lyry.
Galaxie M 81 a M 82 ve Velké medvědici.
Slunce – na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance.
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Praha 7 – Troja, Trojská 800/196, tel. 234 148 111, e–mail:
info@botanicka.cz, www.botanicka.cz
> Spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112 do stanice Zoologická
zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení. Metro C
– Kobylisy, bus 102, 144 do stanice Na Pazderce, odtud pěšky dle značení.
Návštěvníci mají možnost využít ke vstupu do zahrady bránu u zastávky
MHD – bus č. 112 Kovárna
> Otevírací doba:
Venkovní expozice – denně 9–20 h
Skleník Fata Morgana – út–ne 9–19 h
Vinotéka sv. Kláry – březen – duben: po–pá 14–19 h; so–ne, svátky
11–19 h, květen – září: po–čt 13–21 h; pá–ne, svátky: 11–21 h
> Plné vstupné (Fata Morgana + venkovní expozice): dospělí 150 Kč, děti
(5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 75 Kč.

4. 7. – 30. 8.
Výstava fotograﬁí. Pro mnohé přírodní národy jsou stromy posvátné. Obdivujte zajímavé stromy z celého světa
na fotograﬁích Tomáše Míčka. Ten fotil například v jižním
Senegalu obrovské stromy Ceiby, které jsou pro domorodce sídlem ochranných božstev a duchů. Tomáš Míček
vydal téměř tři desítky fotograﬁckých publikací a jeho
práce byly uveřejněny i v prestižních světově známých
magazínech jako je Vogue či Observer.
KVĚTINOVÉ LÉTO:

červen – září
Řezané květy, rostliny v nádobách, fotograﬁe a k tomu
odborný výklad. Květinové léto vám nabídne pestrou
přehlídku toho, co aktuálně pokvete i sbírky, které jste
v botanické zahradě dosud neviděli.
JÓGA MEZI KVĚTY – LEHCE DÝCHAT, CVIČIT, JÍST, ŽÍT…

25. so.

Pozdravte slunce mezi květy, naučte se relaxovat, protáhněte záda a zjistěte, jak díky józe získat krásnou
a štíhlou postavu. Objevte tajemné Mohendžodáro a naučte se, jak připravit lehkou, zdravou, a nejen květinovou,
stravu na léto, kterou můžete i ochutnat. To vše pod
dohledem zkušené lektorky Ivony Pobežalové a výživové
poradkyně Štěpánky Fedoš Pﬂegerové, která vychází
z dávného učení Ajurvédy a tradiční čínské medicíny.
Abyste se mohli plně věnovat sobě a svému tělu, nechte
děti v našem dětském koutku. Akce se koná v Ornamentální zahradě, a proto bude pouze za příznivého počasí.
V případě zrušení sledujte www.botanicka.cz a dozvíte se
náhradní termín – 11–16 h

VÝSTAVA KABELEK A KLOBOUKŮ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ:
PICHLAVÁ HISTORIE:

13. 6. – 12. 7.
Výstava kaktusů a sukulentů, ukázka prvorepublikového
odívání. Kaktusy a sukulenty tak, jak je vystavovali A. V.
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1. – 31. 8. Možná ani nevíte, z čeho je vyrobena kabelka a klobouk,
které jste si přivezli z dovolené. Přijďte se seznámit
s materiály, které šikovně zpracovaly lidské ruce. Můžete
nejen obdivovat vystavené kousky a něco se o doplňcích
dozvědět, ale v rámci workshopů si zkusíte z přírodních
materiálů vytvořit váš unikát.

VÝSTAVA 88 NÁVRHU NOVÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU BOTANICKÉ ZAHRADY:

9. – 31. 8. Prohlédněte si loga 51 soutěžících, kteří se přihlásili do
výběrového řízení o nový vizuální styl botanické zahrady.

29. st.

Oslavy Mezinárodního dne tygrů – tygři slaví svůj svátek.
Jak si poradí s piñatami, papírovými zvířaty z kartonu,
naplněnými masem?

KLOBOUKOVÁ SLAVNOST:

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ:

15. 8.

O prázdninách denně na 24 místech v zoo.

V rámci výstavy kabelek a klobouků z přírodních materiálů. Nasaďte si klobouky všech typů i barev a přijďte se
pobavit a zasoutěžit si. Pro vítěze o nejlépe naaranžovaný letní klobouk, ať jím bude dáma, muž či dítě, čekají
hodnotné ceny. Všichni se mohou těšit na občerstvení v
podobě šumavských specialit.

HAPPY MONDAYS:

Pro dětské domovy. Každé červencové pondělí mají vstup za korunu
děti z dětských domovů.

PRVNÍ LETNÍ SETKÁNÍ BONSAJISTŮ:

DINOPARK HARFA PRAHA

8. 8.

OC Galerie Harfa, Českomoravská 15a, 190 93, Praha 9,
tel. 378 774 636, e–mail: praha@dinopark.cz, www.dinopark.cz
> Otevírací doba denně 9–18 h poslední vstup v 17.30 h.
> Vstupné dospělí 150 Kč, děti 3–15 let 100 Kč, děti do 3 let zdarma.
Rodina (2+2) 400 Kč, dospělí ZTP 100 Kč, děti ZTP zdarma. Přijímáme
platby všemi běžnými platebními kartami. V ceně vstupenky do DinoParku
je vstup do 4D kina umístěného ve druhém podlaží OC Galerie Harfa za
DinoShopem.

Přineste si svou bonsaj, kterou se chcete pochlubit nebo
se poradit, jak ji správně pěstovat a ošetřovat. Pokud
chcete bonsaj z rostliny teprve vytvořit, naučíme vás, jak
na to. Při prvním letním setkání bonsajistů v pražské Troji
vám zkušení odborníci poradí se vším, co se bonsají týká.
V rámci setkání bude probíhat i burza rostlin a misek –
10–16 h

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Praha 7 – Troja, U Trojského zámku 3/120, tel. 296 112 230, e–mail:
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha
> Otevřeno denně 9–18 h. Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 3–15 let, studenti,
senioři, držitelé ZTP 150 Kč, rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč.
> Spojení: bus 112 ze stanice metra C – Nádraží Holešovice, bus 236 ze
stanice Zámky. Přívoz z Prahy 6 – Podbaby

AKCE NA ČERVENEC:
JÍDELNÍČEK ZVÍŘAT:

Měsíc věnovaný krmení zvířat a nejen jich. Přesvědčte se, že hmyz
je opravdu potrava budoucnosti a zjistěte, jak se vaří
zvířatům v pražské zoo.
1. st.
Rozmarné léto s tapírem – prázdniny zahájíme křtinami
nejroztomilejšího letošního mláděte – tapíra jihoamerického
4. a 11. Den hmyzožravců – ochutnejte hmyzí pochoutky připravené na všechny způsoby a podívejte se, jak chutná
hmyzožravcům
6. – 12. Zooexpres – vypravte se s průvodcem na projížďku komentovaným vláčkem, kde zjistíte, jak se krmí supi, co
milují gorily nebo kolik ryb spořádají tučňáci
18. so.
Šéfkuchařem v zoo – co jedí zvířata v zoo, co a jak se pro
ně vaří. A jak to chutná? Přijďte si vyzkoušet! Netradiční
dort dostane samice zubra evropského Pristina ke svým
20. narozeninám
Ham, ham, aneb velký hlad já mám – divadelní vystoupení souboru Divadýlko z pytlíčku
27. po.
Dobrodružství v Rezervaci Bororo – první výročí otevření
oblíbené indiánské vesničky pro děti oslavíme v jihoamerickém stylu

DinoPark Harfa Praha – ve 20m výšce umístěný unikátní zábavní
park prošel i před novou sezónou 2015 dalšími úpravami. Množství nových modelů, scén a dekorací vás opět
zavede do dob dávno minulých, kdy naši planetu obývali
druhohorní velikáni a příroda byla nespoutaným živlem
plným nástrah a tajemství. Také letos se můžete těšit na
desítky statických i pohyblivých ozvučených modelů dinosaurů v životních velikostech, dětské Paleontologické
hřiště, Tunel času, pavilon Cesta do minulosti Země se
skutečnými nálezy starými stovky milionů let, DinoAquarium – 4D Kino s panoramatickým ﬁlmem, ve kterém
prožijete dobrodružnou cestu pod hladinou druhohorních

moří a mnoho dalšího. Letošními největšími novinkami
bude dvojice Brachiosaurů, obřích druhohorních býložravců, kteří budou na návštěvníky shlížet z úctyhodné
výšky více než 7m a také model největšího známého zástupce teropodů, Therizinosaura. DinoPark Harfa Praha
je skvělý tip na výlet pro celou rodinu.
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AKCE /NEJEN/ PRO DĚTI

29. 8.

CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice,
tel. 281 860 130, e–mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz,
www.chvalskyzamek.cz
> Otevřeno denně 9–17 h, zavřeno 5. – 7. 7. 2015.

VÝSTAVY PRO VŠECHNY:
Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek pilař dětem – znáte loupežníka Rumcajse, jeho ženu Manku a malého synka Cipíska? Líbí se vám Večerníček? Oceňujete tvorbu Radka
Pilaře pro děti? Rádi byste s námi oslavili 50 let českého
Večerníčka? Pak se určitě přijďte podívat na interaktivní
výstavu Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař
dětem. Výstava je hravá, zábavná a interaktivní. Čeká
vás Večerníčkova místnost se svítícími motivy a možností dokreslit si vlastního Večerníčka. Jistě vás nadchne i
dílna s promítáním vlastních kreslených políček Praxinoskopem, kdy máte možnost vyzkoušet si jednoduchou
animaci. Dále je připravena magnetická stěna, otočné
ilustrace a cesta lesem Řáholcem. Práce Radka Pilaře
je představena tak, aby bavila děti a zaujala i dospělé.
Do 13. 9., otevřeno denně 9–17 h, s výjimkou 5. – 7. 7.,
1. patro a sklepení.
19. 7.

16. 8.

AKCE PRO VŠECHNY:
Pohádková neděle na zámku se Zlatovláskou a Rumcajsem – půvabná princezna Zlatovláska provází děti i dospělé celým zámkem a především interaktivní výstavou
Rumcajs zámeckým pánem. Děti budou plnit úkoly jako
statečný Jiřík, bavit se a soutěžit! Vyzkoušejí si vlastní animaci, projdou se Zlatovláskou lesem Řáholcem a zdolají
lecjaké nástrahy. Po skončení prohlídky můžete výstavě
Rumcajs zámeckým pánem ještě zůstat, jak dlouho budete chtít. Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají
vždy v celou hodinu. Informace a rezervace času prohlídky: tel. 281 860 130 – 10–17 h
Pohádková neděle na zámku se Šípkovou Růženkou
a Rumcajsem – krásná a temperamentní princezna
Šípková Růženka provází děti i dospělé celým zámkem
a především interaktivní výstavou Rumcajs zámeckým
pánem. Navíc se dostanete i na pravou zámeckou půdu
a dozvíte se, jak se budí princezny. Děti budou plnit úkoly,
bavit se a soutěžit! Vyzkoušejí si vlastní animaci, projdou
s princeznou lesem Řáholcem i zdolají další nástrahy.
Po skončení prohlídky můžete na výstavě Rumcajs zámeckým pánem ještě zůstat, jak dlouho budete chtít.
Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy v
celou hodinu. Informace a rezervace času prohlídky: tel.
281 860 130 – 10–17 h
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Hradozámecká noc 2015 – večerní prohlídky s vílou Ohnivkou či skřítkem. Zveme na večerní a noční komentované prohlídky s vílou Ohnivkou nebo skřítkem Matýskem.
Uvidíte výstavy Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek
Pilař dětem, zámek osvětlený svíčkami, budete soutěžit,
dozvíte se mnoho zajímavého a POZOR, čeká vás návštěva tajemné komnaty duchů. Víla Ohnivka provází každou
celou hodinu od 18 do 21 hod. Skřítek Matýsek provází
každou půlhodinu od 18.30 do 21.30 h. Chvalský zámek
tímto vstupuje do projektu Hradozámecké noci, kterou
organizuje Národní památkový ústav. Prosíme o rezervaci
času prohlídky na tel. 281 860 130. Jedna skupina může
zahrnovat max. 20 lidí vč. dětí. Vstupné: dítě od 2 do
15 let, student, ZTP/P 80 Kč, dospělý 120 Kč, rodinné
vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 290 Kč – 18–22 h

PRODEJNÍ GALERIE A KOČÁROVNA:
Věra Tataro: Rozpouštění – výstava obrazů a obrazců. Unikátní výstava originální hornopočernické výtvarnice, ilustrátorky
a malířky vás nadchne. Srdečně zveme na vernisáž 3. 7.
od 17.30 h. Od 1. 7. do 2. 8.
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA VYŠEHRAD
Praha 2, V Pevnosti 159/5b, tel. 241 410 348, tel./fax 241 410 247,
e–mail: info@praha–vysehrad.cz, www.praha–vysehrad.cz,
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní
státnosti.
Historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový.
> Všechny expozice otevřeny denně 9.30–18 h.
> Spojení: metro C – Vyšehrad, tram 7, 18, 24, st. Albertov, tram 3, 7,
17 st. Výtoň. Průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání,
orientace v areálu podle směrovek a orientačních map.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL:
tel. 222 513 842, e–mail: tazlerova@praha–vysehrad.cz,
cihlarova@praha–vysehrad.cz, www.praha–vysehrad.cz,
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
> Předprodej a rezervace vstupenek v pokladně ve Starém purkrabství
po–pá 9.30–17 h nebo do začátku představení, tel.: 222 513 842, e–mail:
pokladna@praha–vysehrad.cz

23. čt.

Čajomírfest – 7. ročník mezinárodního festivalu čajového
umění a kultury z celého světa. Od svítání do soumraku
(5–20 h) vás čekají festivalové čajovny, čajové obřady
z celého světa, hravé workshopové dílny, hudební a taneční vystoupení, tržnice předních dovozců čaje, prodejní
výstavy českých keramiků, zdravé jídlo a mnohem víc.
Pro volné ochutnávky u festivalových čajoven si pořiďte
degustační pásku za 120 Kč v předprodeji a 150 Kč na
místě. Více info na www.cajomir.cz

LETNÍ SCÉNA
24. 6. – 31. 8. Metropolitní léto hereckých osobností – Studio DVA
13. so.
Patrik Hartl: Vysavač – premiéra – Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném
uklízeči z nákupního centra. Více o programu na www.studiodva.cz – 20 h

Navštivte Vyšehrad a prozkoumejte jeho tajemná místa.
Mise Vyšehrad – cca pro 4.–7. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Objednávky: strnadova@praha–vysehrad.cz, info@praha–vysehrad.cz

PŘIPRAVUJEME:

TURISTIKA, VÝLETY

VYŠEHRÁTKY 2015
1. – 8. 9. VyšeHrátky jsou (více než) interaktivní festival, nejen pro
děti a jejich rodiče, který na Vyšehradě už 12 let prodlužuje dětem prázdniny o týden a zábavnou formou je
seznamuje s významnými tématy českých dějin a kultury.
Hlavní program festivalu – divadelní bojovku – dále doplňují desítky pohádek, odpolední koncerty dětských kapel
či oblíbené předčítání pohádek slavnými tatínky, a to vše
už pro děti od 10 měsíců. Na festivalu si na své přijdou
také dospělí, rodiče i nerodiče, kteří se letos můžou těšit
na speciální večerní bojovku k příležitosti výročí konce
2. světové války, koncerty, letní kino či tančírnu.
Více na www.vysehratky.cz
INTERAKTIVNÍ PROGRAMY (NEJEN) PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ:

V letních měsících nabídka platí pro příměstské tábory a dětské
skupiny.

Turistické akce určeny pro širokou veřejnost pořádané Klubem
českých turistů Praha. Pěší, cyklo a další akce pro rodiny s dětmi i pro
zdatné turisty.
www.clovecepohnise.cz
SEZNAM AKCÍ NA MĚSÍC ČERVENEC:

11. 7.

Včera do kladna, dnes do záporna
Start: Praha – Klánovice (žst), 8.00 – 11.00
Trasy: 15 km: Újezd – Koloděje – Královice – Nedvězí
26 km: Škvorec – Hradešín – Žernovka – Mukařov –
Janovický les
Cíl: Říčany (dle popisu trasy), 12.00–16.00
Na startu každý obdrží popis trasy a sladkou pozornost, v cíli diplom
a razítka. Drobné pozornosti pro nejstaršího, nejmladšího
a nejvzdálenějšího účastníka. Pro všechny možnost koupání v přírodní nádrži Jureček.
www.kct–praha–karlov–turban

volnočasové aktivity > 123

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc červen 2015
Celkem došlo 356 odpovědí, z toho 351 z internetu a 5 dopisů

Fotosoutěž – Parky a zahrady
otázka 1: a) v Malešicích
otázka 2: a) Vrtbovská
otázka 3: a) v Botanické zahradě Na Slupi
otázka 4: a) Josip Plečnik
otázka 5: a) podle Glam-Gallasů
soutěžilo: čtenářů 59; správně 45; špatně 14
výherce: Dobravka Nekvasilová, Praha 3;
Dagmar Nemeškalová, Praha 4; Patrick Šarin,
Praha 10
Přehled pro děti
Zábavný víkend pro děti i celé rodiny
otázka 1: a) katedrála sv. Víta, Václava
a Vojtěcha
otázka 2: c) 4
otázka 3: b) Bořivoj
soutěžilo: 95 čtenářů; správně 66; špatně 29
výherci: Helena Holubářová, Praha; Magdalena

Kalinová, Praha; Věra Kolarczyková, FrýdekMístek; Petra Rojíková, Plzeň; Vlasta Smejkalová,
Jihlava; Jaroslava Svobodová, Újezd u Brna;
Jana Štruncová, Plzeň; Jindřiška Zemanová,
Loket; Šimon Fiala, Karlovy Vary; Jaroslav
Konečný, Liberec
Letní Shakespearovské slavnosti 2015
otázka: Kdo hraje postavu Márie v inscenaci
Večer trojkráľový alebo Čo len chcete?
odpověď: b) Danica Jurčová
soutěžilo: 122 čtenářů; správně 111; špatně 11
výherci: Pavel Beneš, Praha; Jana Morávková,
Brandýs nad Labem
Křížovka
… nejstarší rotundou
soutěžilo: 80 čtenářů; správně 73; špatně 7
výherci: Jarmila Hrodková, Králův Dvůr; Hana
Kubisová, Praha; Jana Míková, Hořovice
Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

SOUTĚŽ O 2 X 2 VOLNÉ VSTUPENKY

DO KINA LUCERNA
na jakékoliv ﬁlmové představení kromě festivalů
Kino Lucerna bylo slavnostně otevřeno 3. 12. 1907,
v letošním roce tedy oslaví 105 let své existence a je jedním
z nejstarších dosud funkčních kinosálů napříč Evropou a
světem. Za tuto neuvěřitelně dlouhou dobu se na plátně
prestižního kinosálu, který je nedílnou součástí a ozdobou
Paláce Lucerna, odpromítaly desetitisíce ﬁlmových titulů, do sedadel usedly milióny diváků a na jeho pódiu
stály stovky ﬁlmových hvězd při slavnostních premiérách svých ﬁlmů. V současné době sál disponuje 453 místy
k sezení, je vybaven špičkovou digitální technologií 4K, umožňující též 3D projekci, zvukovou aparaturou Dolby
Surround ve formátu 7.1 a je nejnavštěvovanějším klasickým biografem v České republice.
V současnosti je otevřen i druhý kinosál, ve kterém byla původně soukromá projekční místnost spolumajitele
Paláce Lucerna a zakladatele barrandovských ateliérů Miloše Havla.

Soutěžní otázka: Ve kterém roce byl druhý kinosál otevřen a jakou má kapacitu sedadel?
a) v roce 2012, kapacita 35 sedadel
b) v roce 2014, kapacita 51 sedadel
c) v roce 2015, kapacita 40 sedadel
Své odpovědi nám posílejte do 15. července 2015 z www.prazskyprehled.cz (Soutěže) nebo na adresu redakce.
Pro dva autory správné odpovědi máme připraveny 4 volné vstupenky do kina Lucerna.

124 > soutěž o vstupenky

Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 15. července 2015 z www.prazskyprehled.cz nebo
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tři výherci dostanou mapy vydavatelství
Kartograﬁe Praha a. s., které si mohou vyzvednout v redakci. Výhry není možno zasílat poštou.

křížovka > 125

červenec 2015
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Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů.
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Sleva 20 % z plné ceny vstupenky na jednu
akci z programové nabídky 16. ročníku festivalu
Letní slavnosti staré hudby.

Sleva 20% na vstupné do Vlašského dvora.
Objevte tajemství královské mincovny. Prohlídka
s ukázkou ražby grošů!

Letní slavnosti staré hudby
Pokladna: Rytířská 27, Praha 1, tel. 224 229 462
www.letnislavnosti.cz
Platnost slevy do 6. 8. 2015.

- 20 %

Vlašský dvůr – Kutná Hora
jednotlivé slevy nelze sčítat

Letní slavnosti staré hudby

Vlašský dvůr,
Havlíčkovo nám. 552,
Kutná Hora
www.pruvodcikutnahora.cz
Platnost slevy
do 31. 10. 2015.

Sleva 50 % z plné ceny vstupenky na černé
divadlo v červenci nebo srpnu. Představení
Life is Life a DEJA VU.

1+1 vstupenka zdarma. Slevu lze využít pro
návštěvu zámecké expozice Život v biedermeieru nebo/a Galerie Kinský. Neplatí pro
rodinné vstupné.

Divadlo Metro,
Národní tř. 25, Praha 1
www.divadlometro.cz
Platnost slevy
do 31. 8. 2015.

- 50 %

Nový zámek Kostelec nad Orlicí
jednotlivé slevy nelze sčítat

Divadlo Metro – černé divadlo

Nový zámek Kostelec nad
Orlicí, Komenského 266
www.zamekkostelecno.cz
Platnost slevy
do 31. 10. 2015.

1+1

jednotlivé slevy nelze sčítat

- 20 %

Hrad a zámek
Horšovský týn,
www.horsovskytyn.cz
Platnost slevy
do 13. 9. 2015.

jednotlivé slevy nelze sčítat

1+1 vstupenka zdarma na výstavu Kouzelný svět Adolfa
Borna v Horšovském
Týně.

1+1

Franz Kafka muzeum,
Cihelná 2b, Praha 1
www.kafkamuseum.cz
Platnost slevy
do 31. 12. 2015.

- 15 %

Sleva 15 % z plné ceny vstupenky při předložení kupónu na pokladně muzea. Audiovizuální
expozice věnovaná životu a dílu pražského židovského spisovatele.

Kouzelný svět Adolfa Borna
jednotlivé slevy nelze sčítat

Franz Kafka Muzeum

Agentura Jabato
www.agentura-jabato.cz
Platnost slevy
do 31. 8. 2015.

jednotlivé slevy nelze sčítat

Muchovo muzeum,
Panská 7, Praha 1
www.mucha.cz
Platnost slevy
do 31. 12. 2015.

- 50 Kč

Sleva 50 Kč z ceny vstupného na libovolnou přednášku nebo komentovanou
vycházku/prohlídku v rámci Letní univerzity
pro každého.

jednotlivé slevy nelze sčítat

Sleva 15 % z plné ceny vstupenky při předložení kupónu na pokladně muzea. První muzeum
na světě věnované životu a dílu světově známého
představitele secese.

- 15 %

Agentura JABATO
jednotlivé slevy nelze sčítat

Muchovo Muzeum

Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů.
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Muzeum středního Pootaví
Strakonice

nádvoěími do zahrad

Prague Castle,

K vyzvednutí na adrese redakce
KAM po Česku, Kubelíkova 30,
Praha 3 anebo na dobírku (příplatek 35 Kč/poštovné a balné).
www.kampocesku.cz
Platnost do vyprodání zásob.

In and Out without Hassle

Die Prager Burg,

durch die Burghöfe in die Gärten

Пражский Град,
ǎǌǘǚǊǖǒ ǌ ǛǊǎǥ

LudÝk Sládek
František Kadlec
Prazsky Hrad_A2.indd 2

- 30 %

jednotlivé slevy nelze sčítat

1+1

Pražský hrad

- 20 %

20 % z prodejní ceny 250 Kč. Obrazový průvodce Pražský hrad, nádvořími do zahrad,
vydala redakce KAM po Česku v roce 2015.

www.letniscenanaharfe.cz
www.divadloartur.cz

Od gotiky cesta
jednotlivé slevy nelze sčítat

Pražský hrad, nádvořími do zahrad

1 + 1 vstupenka zdarma.
Letní scéna na Harfě 2015.
Představení divadla Artur v divadle Gong 2015.

jednotlivé slevy nelze sčítat

K vyzvednutí na adrese redakce
KAM po Česku, Kubelíkova 30,
Praha 3 anebo na dobírku (příplatek 35 Kč/poštovné a balné).
www.kampocesku.cz
Platnost do vyprodání zásob.

- 30 %

30 % z prodejní ceny 99 Kč. Zajímavé tipy na
výlety po České republice. Vydala redakce
KAM po Česku v roce 2013.

Salon Vojtěch
Jeronýmova 7, Praha 3 – Žižkov
rezervace na: www.maserna.net
mobil: 731 849 983
Platnost kuponu: do 30. 9. 2015.

Letní scéna na Harfě 2015
jednotlivé slevy nelze sčítat

Kam za zážitkem nejvíc největším

Sleva 30 % na masáž. Relaxační i regenerační masáže a zážitkové procedury. Vše
v nově zrekonstruovaném komplexním salonu krásy a regenerace těla na Žižkově.
Sleva je dostupná: pondělí a pátky.

- 50 %

1+1

Muzeum středního Pootaví
Strakonice
Zámek 1, Strakonice
www.muzeum-st.cz
Platnost slevy do 31. 10. 2015.

Salon Vojtěch
jednotlivé slevy nelze sčítat

1 +1 vstupenka zdarma. Slevu lze využít k návštěvě expozic a výstav muzea na strakonickém
hradě a areálu Vodního mlýna v Hoslovicích,
nikoliv na akce muzea.

Pohádková chalupa
Mlázovy 18, Kolinec
info na mobilu: 608 96 16 11
www.pohadkovachalupa.cz
Platnost slevy do 31. 10. 2015.

jednotlivé slevy nelze sčítat

Pohádkové infocentrum
Pecka
mobil: 775 657 106
www.mestys-pecka.cz
Platnost slevy do 30. 9. 2015.

1+1

1 + 1 vstupenka na výstavu zdarma (skřítci,
víly, čerti, vodníci nejen ze Šumavy).
TIP: Pohádková zahrada s bránou do Šumavy, hrad Troškov, magický kruh, atelier a další...
O prázdninách - večerní prohlídky s divadlem.

jednotlivé slevy nelze sčítat

1 + 1 vstupenka zdarma na
výstavu vytvořenou podle
Peckovských pohádek.

1+1

Pohádková chalupa Mlázovy
jednotlivé slevy nelze sčítat

Pohádkové infocentrum Pecka

50 % z prodejní ceny 99 Kč.
Nevšední tipy na
výlety po České republice.
K vyzvednutí na adrese redakce KAM po Česku,
Kubelíkova 30, Praha 3 anebo na dobírku (příplatek
35 Kč/poštovné a balné).
www.kampocesku.cz. Platnost do vyprodání zásob.

5.1.2015 16:41:26

Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů.
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PŘEDPLATNÉ ČASOPISU PRAŽSKÝ PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ
Objednávku zašlete na adresu:
SEND Předplatné spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, tel. 225 985 225, GSM 777 333 370,
fax 225 341 425, SMS: 605 202 115, e–mail: send@send.cz, www.send.cz

Titul________ Jméno_______________________ Příjmení______________________________________________
Firma_______________________________________________________________________________________
Ulice________________________________________________________________________________________
PSČ________ Město______________________________________________ Stát__________________________
Objednávám předplatné časopisu od čísla vydání__________________(26 Kč/1 výtisk, poštovné zdarma) v počtu výtisků_______
Platbu provedu prostřednictvím (označte zvolenou formu platby):
a/ složenky
b/ faktury – IČO_________________________ DIČ___________________________________________
c/ SIPO – spojové číslo__________________________________________________________________
d/ kreditní karty (VISA, EC/MC, American Express a Diners Club) – v případě použití této možnosti kontaktujte ﬁrmu
SEND ohledně vyplnění příslušného formuláře

Podpis______________________________________________________________________________________

DÁRKOVÉ PŘEDPLATNÉ
Předplaťte svým blízkým nebo známým Pražský přehled kulturních pořadů. Vyúčtování přijde k Vám a časopis bude chodit obdarovanému.
Zájemcům můžeme poslat dárkový certiﬁkát, který lze obdarovanému věnovat.
Mám zájem o zaslání dárkového certiﬁkátu:

ANO

NE

Příjemce dárkového předplatného:
Titul_______ Jméno_____________________ Příjmení_________________________________________________
Firma _______________________________________________________________________________________
Ulice________________________________________________________________________________________
PSČ_________Město____________________________________________Stát____________________________

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Kromě výstav k zajímavým osobnostem přesahujícím regionální měřítko se zde můžete
seznámit s fenoménem místních malovaných
papírových betlémů. Dále pak s interiérovým
orlojem nebo právě probíhajícími výstavami,
se kterými zavítáte buď v červenci do Egypta,
nebo v srpnu do dětství bez internetu. Ve vile
najdete také příjemnou restauraci.
otevírací doba
úterý–pátek: 9–11.30 | 12.30–17 hod.
sobota, neděle, svátky: 13.30–17 hod.
pondělí: zavřeno
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 523 653
e-mail: info@muzeum-uo.cz
www.muzeum-uo.cz

Secese
Vitální umění
1900
Otevřeno denně
10—19 hodin!
Exklusivní výběr ze sbírek
Uměleckoprůmyslového
musea v Praze

Obecní dům
Náměstí republiky 5
Praha 1

