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Napajedla založeno l. P. 1355
V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vými střechami břidlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
sv. Jiří (patrona Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbrojným rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň 
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moravský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli. 
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
 > Muzeum Napajedla – Nový Klášter
 > Hřebčín Napajedla
 > Zámek Napajedla 
 > Cyklostezka podél Baťova kanálu
 > Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
 > Svatováclavské slavnosti (září)
 > Moravské chodníčky (srpen)
 > Divadelní festival (duben)
 > Jarní slavnosti (duben)
 > Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
 > Napajedla jsou nejsevernější 
obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
 > Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 
(i s koly) do Napajedel, zde 
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Novou publikací redakce KAM po Česku je Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. V knize se dozvíte, 
jaký je aktuálně užívaný znak zhruba poloviny měst České republiky, rok založení (první písemná 
zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými sděleními jsou informace, 
co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na doporučený výlet.

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

NapNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaaNapaaapaN pNapaN jedljedljedljedljedljedljejededdljedlldlj ddldlllldllldldddddedldedljededledd aaaaaaaa založeno l. P.
V červV čeV čerV čeV červčerveV čereervervvervrvvvvvrvvvrvrveneeném šeném šeném éennneeneeenémeném títu ptítu pptítu ptítu ptítu puu říčnříčnřříčnáříčná ááčná áááíčnáříříčnáříčnnnnnříčnnčnččččííč zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vývývýýývými sýýýývýýývvvvvvvv třechatřechatřechaech mi břm břři břiřřmi břbbbbmi bbm bmiimimm dlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
svsv. Jiss ří (paaaaapapapappppppp(p tttrtrona ttttt Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbzbrojnbrojnjbrojnzbrozb jjzbbroojjoooroororrbrbb ým rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moram vský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli.
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
> Muzeum Napajedla – Nový Klášter
> Hřebčín Napajedla
> Zámek Napajedla 
> Cyklostezka podél Baťova kanálu
> Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
> Svatováclavské slavnosti (září)
> Moravské chodníčky (srpen)
> Divadelní festival (duben)
> Jarní slavnosti (duben)
> Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

(i s koly) do Napajedel, zde
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

  k dostání ve vybraných městech ČR 
(kompletní seznam měst na 
www.kampocesku.cz)
a na adrese redakce

Heraldika PP.indd   2 16. 12. 2016   20:09:53
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Milí čtenáři, 

podzimní kulturní sezona běží 
na plné obrátky, volby jsou již 
v  tuto chvíli za námi, a pokud 

vás snad jejich výsledek zklamal, není nutno se 
zbytečně dlouho trápit. Kvalitní umění tu s námi 
bude i nadále a může přinést v této složité době 
jistou duchovní útěchu. 
Prvním listopadovým tipem je proto výstava 
děl českých impresionistů v Jízdárně Pražského 
hradu. Více jak 500 obrazů od nejvýznamnějších 
představitelů tohoto okouzlujícího malířského 
stylu můžete zhlédnout až do ledna příštího roku. 
Zářivé barvy impresionismu dokážou zvednout 
náladu zřejmě každému. 
Filmových festivalů a přehlídek všeho druhu 
probíhá v našich kinech souběžně hned několik. 
Já vás ale pozvu na festival Dny severu, který je 
tentokrát zaměřen na různé podoby tzv. sever-
ského podivna. Co si pod tím představit? Nejlépe 
bude se jít přesvědčit osobně.
Klavírní festival Rudolfa Firkušného, který se 
uskuteční v druhé polovině měsíce, slibuje skvě-
lou sestavu klavíristů. Domnívám se, že každý 
z koncertů bude vrcholným zážitkem. Podrobný 
program najdete v rubrice Koncerty.
Přeji povznášející chvíle.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  OBLÍBENÝ CHOLERIK Z PELÍŠKŮ (80 let)

Před osmdesáti lety se narodil herec Jiří Kodet, který o sobě 
prohlašoval, že je kavárenský povaleč s vidlemi. Pro většinu 
z nás už ale zůstane okouzlujícím bohémem s nenapodobi-
telnou elegancí a vrozenou noblesou. Přátelé ho také znali 
jako cholerika se smyslem pro štiplavý humor. 

Narodil se 6. prosince 1937 do slavné herecké rodiny. Jeho pradě-
deček byl legendární principál Vendelín Budil. Dědeček byl známý 
herec Národního divadla Jiří Steimar, po němž Jiří Kodet nejspíše 
zdědil svou pověstnou eleganci. Babička Anna Steimarová se zase 
do srdcí diváků zapsala rolí roztomilé tetičky Nataši Gollové ve 
filmu Kristián, kde své neteři vysvětluje, proč si její manžel chodí 

léčit ledvinu do baru. Jeho rodiče byli herečka Jiřina Steimarová a 
sochař Jan Kodet. Když Kodetův otčím emigroval, tak budoucího 
herce vyhodili z gymnázia. Proto se vyučil žokejem, ale herectví se 
nevzdal a nakonec byl přijat na DAMU. Od roku 1965 prožil téměř 
čtvrt století na prknech pražského Činoherního klubu a zároveň se 
začal objevovat ve filmech i v televizi. Bohužel byl v té době tzv. 
zaškatulkován. Pokynem shůry měl v hereckém rejstříku uvedeno, 
že smí hrát jen záporné role. Ovšem nutno dodat, že je hrál skvěle. 
I když ve výčtu rolí, které v těch letech ztvárnil, existuje jedna 
výjimka, a sice role kapitána Exnera ve filmu Smrt talentovaného 
ševce. Kodetův Exner má v bohaté míře vše, co od tohoto elegána 
mezi policisty očekáváme. Jeho hrdina to nejen umí s děvčaty, 
ale zároveň je noblesní, vtipný a chová se jako pravý gentleman. 
Tyto vlastnosti některým jiným představitelům kapitána Exnera 
scházejí. V roce 1991 se Jiří Kodet stal členem Národního divadla. 
Své filmové životní role se však dočkal až na konci umělecké ka-
riéry. V Hřebejkově retro komedii Pelíšky si doslova zařádil jako 
antikomunistický válečný hrdina Jindřich Kraus, který v roce 1968 
stále věří v konec vlády jedné strany, ale jeho naděje definitivně 
pohřbí invaze vojsk Varšavské smlouvy. Právem za úžasný herecký 
výkon obdržel svého druhého Českého lva. Prvního získal za film 
Knoflíkáři.Jiří Kodet zemřel 25. června 2005 a je pohřbený v rodinné 
hrobce na Olšanských hřbitovech v Praze. 

Marcela Kohoutová
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Jiří Kodet se Zuzanou Bydžovskou v představení „Jak se vám líbí“ (1991)

 MILOVALA AŽ ZA HROB (115 let)

Když se do rodiny dramatika a redaktora Karla Scheinpflu-
ga narodila dcera Olga, nikdo netušil, že se zrodila velká 
herečka, básnířka, dramatička a budoucí manželka našeho 
nejslavnějšího spisovatele. Tato neobyčejná žena se narodila 
3. prosince 1902 ve Slaném.

Studovala gymnázium, obchodní školu a soukromě herectví u he-
rečky Národního divadla Marie Hübnerové. V roce 1920 dostala 
první herecké angažmá ve smíchovském Švandově divadle. Tam se 
také seznámila se svým osudovým mužem, spisovatelem Karlem 
Čapkem. Čapek se stal jejím velkým obdivovatelem, měli spolu ale 
velmi komplikovaný vztah. Přestože šlo o lásku plnou vášně, něko-
likrát se rozešli, a Čapek dokonce jednou těsně před svatbou obřad 
odvolal. Nakonec své lásce navrhl, aby si našla jiného muže, a tak 
se Olga vrhla do náruče Huga Haase a také Jana Masaryka. Dobový 
bulvární tisk dokonce spekuloval, že se s Masarykem zasnoubili, 
ale nakonec musel otisknout dementi. Nicméně s oběma muži 

Olgu nadále pojilo celoživotní přátelství.  Na doporučení Václava 
Vydry byla v roce 1922 přijata do Vinohradského divadla, odkud 
o šest let později přešla do zlaté kapličky. V roce 1935 se přece jen 
uskutečnila svatba s Karlem Čapkem, ale jejich společné štěstí 
bylo krátké. Po mnichovské zradě (1938) spisovatel zemřel a jeho 
žena se už nikdy znovu neprovdala. Během německé okupace byla 
jako vdova po Karlu Čapkovi několikrát vyslýchána gestapem, 
které jí zakázalo další hereckou i literární činnost. Kvůli svému 
celoživotnímu demokratickému přesvědčení byla často proná-
sledována totalitními režimy – nacisty i komunisty. Byla nejen 
skvělou herečkou, ale i známou spisovatelkou. Její divadelní hry 
Okénko a Madla z cihelny byly úspěšně zfilmovány. Mimořádné 
popularitě se těšil také její slavný Český román a kniha vzpomínek 
Byla jsem na světě. Olga Scheinpflugová zemřela 13. dubna 1968 
v Praze a je pohřbena vedle svého milovaného muže na pražském 
Vyšehradském hřbitově.                                       Drahomíra Samková

U norského fjordu, kde ji vyfotil Karel Čapek

4  jiří kodet, olga schneipflugová
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  ZAKLADATEL NOVODOBÉHO DRAMATU 
(225 let)

Připomeňme si výročí narození Václava Klimenta Klicpery 
(23. 11. 1792 – 15. 9. 1859), českého dramatika, spisovatele 
a rodáka z Chlumce nad Cidlinou. Je nutno ale také dodat, že 
Klicpera byl a je stále vnímán jako zakladatel novodobého 
českého dramatu.

Narodil se do rodiny krejčího, a přestože se řemeslu ševcovskému 
učil, stejně jako řeznickému, posléze zjistil, že mu budou lépe 
vyhovovat studia na gymnáziu. Následně pak vystudoval filo-
zofii v Praze. Během studií se začala projevovat jeho vášeň pro 
divadlo, a tak jako jednadvacetiletý vystoupil coby ochotník ve 

Stavovském divadle. Zároveň začal sám psát divadelní hry. Jako 
první byla na jevišti uvedena jeho rytířská hra Blaník (1816). Po 
studiích působil jako profesor v Hradci Králové, později v Praze, 
na akademickém gymnáziu. Mezi jeho žáky patřili například K. J. 
Erben, J. K. Tyl, V. Hálek, J. V. Frič, J. Neruda a další. Rok 1817 byl 
nejplodnějším rokem v jeho životě. Napsal desítku výtečných 
dramatických prací, z nejvýznamnějších jmenujme například hry 
Hadrián z Římsů, Divotvorný klobouk nebo Každý něco pro vlast. 
V roce 1848 se aktivně účastnil revolučních událostí a za účast 
v nich se dostal do hledáčku úřadů. Umírá v polovině září roku 
1859 a pochován je na Olšanských hřbitovech v Praze. 

-mat-

  CENTRUM VZDĚLANOSTI A UMĚNÍ 
(670 let)

Klášter Emauzy, založený 21. 11. 1347 králem a císařem 
Karlem IV., byl součástí urbanistického plánu výstavby No-
vého Města pražského. Stal se střediskem vzdělanosti, umění 
a slovanského písemnictví.

Benediktinský klášter byl zbudován na skalnatém pahorku u bý-
valého farního kostela sv. Kosmy a Damiána. Je koncipován jako 
součást systému církevních staveb, které v půdorysu města 
tvoří kříž. Areál zahrnuje konventní chrám, jižně přiléhající 
kvadraturu s rajským dvorem, na západ od ní komplex nověj-
ších budov z 1. poloviny 19. a 30. let 20. století. V ambitech se 

dochovaly zbytky cenných gotických nástěnných maleb, kostel 
Panny Marie je vymalován v beuronském uměleckém stylu. 
V letech 1347–1350 se klášter nazýval sv. Jeronýma, Panny 
Marie a slovanských patronů. Později převládl název Na Slo-
vanech pro slovanské patrony i řeholníky, kteří zde působili. 
Jméno Emauzy se odvozuje z církevního svátku při vysvěcení 
kostela v roce 1372, kdy se předčítala část evangelia o zjevení 
Ježíše Krista učedníkům cestou do Emauz. Klášter utrpěl váž-
né škody při spojeneckém náletu v únoru 1945, rekonstrukce 
byla provedena v letech 1953–1954 podle projektu architekta 
Františka Marii Černého. V klášteře vznikla hlaholská část tzv. 
Remešského evangeliáře, který se zřejmě ztratil z Prahy v době 
husitských válek.

Alice Braborcová
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LISTOPAD 1922 (95 let)
Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským 
bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali 
demonstraci proti rektorovi kvůli jeho židovskému původu. 
Studenti vstoupili do stávky a výuka musela být na několik 
dnů přerušena.

1. 11. 1197 (820 let)
Kníže Vladislav Jindřich svolal sněm, na němž ustanovil 
svého osobního kaplana Milíka novým pražským 
biskupem. Milík tím posléze přijal biskupské jméno 
Daniel. Kníže Vladislav Jindřich od něj přijal (manskou) 
přísahu věrnosti. Daniel Milík byl pražským biskupem do 
roku 1214. 

5. 11. 1882 (135 let)
V Praze na Žofíně se konala premiéra cyklu Má vlast od 
Bedřicha Smetany. Jedná se jeho vrcholné dílo, které 
vzniklo v druhé polovině 70. let 19. století, v době, kdy už 
byl autor zcela hluchý. Dílo je ohlasem dozvuků českého 
národního obrození. 

5. 11. 1937 (80 let)
V tento den uspořádal Adolf Hitler tajnou konferenci 
v říšském kancléřství, během které odhalil své plány na 
získání životního prostoru pro německý lid na úkor jiných 
národů v Evropě. Naznačil, že první útok německých vojsk 
bude veden proti Rakousku a ČSR.

13. 11. 1992 (25 let)
Po svržení komunistické totality byla oficiálně ukončena 
činnost Charty 77. Ve svém závěrečném prohlášení kon-
statovala, že dohrála svou historickou úlohu. Již 12. prosin-
ce se 154 signatářů rozhodlo pokračovat v činnosti Charty 
jako nadstranického společenství občanů. 

 z KALENDÁRIUM

1957
(60 let)

Trabant
* 7. 11. 1957

započala výroba vozů 
v NDR

1852
(165 let)

Mikoláš Aleš
* 18. 11. 1852
† 10. 7. 1913
český malíř 
a ilustrátor

1847
(170 let)

Eliška Krásnohorská
* 18. 11. 1847
† 26. 11 1926

(Alžběta Pechová), 
česká spisovatelka 

a překladatelka

  VRCHOLNÉ PRAŽSKÉ BAROKO (280 let)

Kostel sv. Mikuláše na Staroměstské náměstí v Praze byl 
dokončen 6. 12. 1737 podle projektu architekta a stavitele 
K. I. Dienzenhofera. Barokní kopulová stavba je jednou 
z nejvýznamnějších budov v metropoli.

Chrám s rozsáhlým klášterním komplexem byl postaven na mís-
tě gotického kostela, který založili ve 13. století němečtí kupci 
a v roce 1635 jej získali benediktinští mniši z Emauzského kláštera. 
Za panování krále Václava IV. se stal jedním z husitských center. Je 
spojen se jmény Jana Milíče z Kroměříže a Matěje z Janova. V rám-
ci josefínské reformy byl klášter i s kostelem církvi odebrán, poté 

sloužil jako skladiště, místo provazochodeckých exhibicí i výstavní 
prostora nebo jako vojenská koncertní síň. Od roku 1871 užívala 
chrám ruská pravoslavná církev a po roce 1920 až dodnes slouží 
Církvi československé husitské. Budova benediktinského kláštera 
byla zbořena v rámci asanace Židovského města, v roce 1883 se 
v ní narodil spisovatel F. Kafka. Až do roku 1901 byl chrám od 
Staroměstského náměstí oddělen barokním Krennovým domem. 
V interiéru kostela stojí za pozornost varhany a nástropní fresky 
zobrazující životy světců sv. Mikuláše, sv. Benedikta a motivy ze 
Starého zákona. Hlavní chrámový lustr tvaru carské koruny věno-
val roku 1880 místní pravoslavné církvi ruský car Alexandr II., jeho 
hmotnost je 1 400 kg a pochází z harrachovských skláren. V koste-
le se v současnosti pořádají koncerty klasické a duchovní hudby.

Alice Braborcová

6  kalendárium, kostel sv. mikuláše
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14. 11. 1777 (240 let)
V otázkách náboženství naznačila Marie Terezie toleranční 
meze v důvěrném patentu z listopadu 1777. Bylo řeče-
no, že nekatolíci se už nemusejí účastnit katolických mší. 
Měl jim být tolerován neveřejný výkon jejich náboženských 
obřadů.

16. 11. 1632 (385 let)
V tento den se odehrála jedna z nejkrvavějších bitev třice-
tileté války, bitva u Lützenu, a to mezi vojsky Albrechta 
z Valdštejna a švédskými a saskými vojsky pod vedením 
krále Gustava II. Adolfa. Tato bitva nepřinesla vítězství ani 
jedné straně, švédský král Gustav II. při ní padl.

17. 11. 1952 (65 let)
V tento den byla založena Československá akademie 
věd (ČSAV), nejvyšší československá vědecká instituce, na 
niž navázala Akademie věd České republiky (AV ČR). ČSAV 
zajišťovala komunikaci s ostatními zahraničními instituce-
mi, vzdělávání vědců a udílela titul kandidát a doktor věd. 

23. 11. 1882 (195 let)
Pro veřejnost bylo otevřeno České (dnešní Národní) mu-
zeum, jehož sbírky byly zprvu umístěny ve Šternberském 
paláci na Hradčanském náměstí. Problémem, který 
provázel NM od jeho vzniku, bylo uložení muzejních sbírek. 
Sbírky NM byly v paláci umístěny v letech 1821 až 1847.

24. 11. 1907 (1907 let)
Bylo slavnostně otevřeno Městské divadlo na 
Vinohradech. Prvním představením byla hra Jaroslava 
Vrchlického Godiva. Divadlo vzniklo jako vícesouborové – 
kromě činohry zde dostala prostor i zpěvohra (opera a ope-
reta). Základní kámen divadla byl položen o dva roky dříve.

1922
(95 let)

Ilja Hurník
* 25. 11. 1922

† 7. 9. 2013
český hudební 

skladatel a klavírista

1877
(140 let)

František Spilka
* 13. 11. 1877
† 20. 10. 1960

český sbormistr, 
skladatel a pedagog

1872
(145 let)

František Bílek
* 6. 11. 1872

† 13. 10. 1941
český sochař, grafik 

a představitel 
symbolismu

  VYSVĚCENÍ KATEŘINSKÉHO KOSTELA 
(650 let)

Ženský klášter augustiniánek při kostele sv. Kateřiny na 
Novém Městě pražském byl vybudován na popud Karla IV. 
v  letech 1355–1367. Samotný chrám byl vysvěcen až 
28. 11. 1367 pražským arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi.

Pak však přišla husitská revoluce a roku 1420 byl klášter i s kos-
telem poničen a vypálen. Při plenění se nečekaně zřítil chrá-
mový štít a pod svými troskami pohřbil přes dvě desítky lidí. 
Prý to byly většinou husitské ženy, které si při ničení počínaly 
velmi agresivně. Po skončení válek byl kostel postupně opraven, 

klášter však skomíral, stejně jako řád augustiniánek. Po smrti 
převorky císař Maxmilián II. předal opuštěný objekt mužské 
linii tohoto řádu. V první polovině18. století byla postavena 
nová klášterní budova, barokně byl přestavěn i kostel (podle 
plánů architekta K.  I. Dienzenhofera), který je považován za 
jedno z nejkrásnějších děl pražského vrcholného a pozdního 
baroka. Josefínské reformy však další rozkvět opět ukončily, 
klášter i kostel byly odsvěceny a do objektů byl umístěn vojen-
ský výchovný ústav. Docházelo k velkým škodám na uměleckých 
památkách, byly zničeny varhany i cenné obrazy a sochy. Další 
osud kláštera byl také neveselý. Po odstěhování vojenského 
ústavu zde byl zřízen ústav pro choromyslné a vzhledem ke 
stoupajícímu počtu pacientů byla přistavěna další budova. Mezi 
slavnější pacienty patřil např. Bedřich Smetana nebo Jaroslav 
Hašek. Psychiatrická klinika je tu dodnes a císař Karel IV. by asi 
svým očím a uším nevěřil. 

-aba-

www.kampocesku.cz kalendárium, kostel sv. kateřiny  7
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  STRACH JE CESTOU K TEMNÉ STRANĚ SÍLY
Rozhovor s Davidem Šiktancem 

Režisér David Šiktanc (1987) patří k nejmladší generaci čes-
kých režisérů. V pražském Švandově divadle bude mít nyní 
v jeho režii premiéru inscenace Ztracená čest Kateřiny Blu-
mové. Hru německého velikána Heinricha Bölla pojednávající 
o médiích, terorismu i křehkosti soukromí tu uvidíme v české 
premiéře poprvé 11. listopadu v komorním Studiu.

Hra vznikla v Německu v 70. letech, na české scéně se ale 
objevuje teprve nyní. Proč je podle vás důležité ji uvést 
právě teď ?
Když jsem text zhruba před rokem četl, překvapilo mě, jak pově-
domé - bez ohledu na dobovou dekoraci - mi připadaly některé 
motivy. Strach z (možná jen domnělého) teroristy; média, která 
na zakázku vedou účelovou kampaň - zde ovšem nikoli proti 

politické elitě, ale proti 
titulní hrdince, která je tak 
podivuhodně normální, až 
to ve všech v  jejím okolí 
(bez výjimky mocensky 
založených jedincích) pro-
bouzí určitou nedůvěru. 
I  absolutní devalvace řeči 
na pouhé titulky a efekt-
ní výkřiky; dále postava 
průmyslníka s politickými 
ambicemi a přímým vlivem 
na fungování nejčtenějších 
bulvárních novin... Zdá se 
mi, že se o tomto všem, co 
je v naší společnosti tak živě 

přítomné, nevede obsáhlejší diskuse, proto jsem cítil jako svého dru-
hu občanskou povinnost pokusit se k ní přispět. Stejně jako dokázat 
publiku, že divadlo může být médiem, které má možnosti (a snad 
i jistou morální povinnost) vyjadřovat se k politickým tématům, 
reflektovat je a podněcovat k diskusi o nich.

Hra Heinricha Bölla vypráví o mladé ženě, která se na 
večírku seznámí s mužem podezřelým z terorismu. A ona 
sama se pak stane obětí bulváru, což ji vede k radikálnímu 
činu. Čím jste se v přípravě na inscenaci inspiroval? 
Snažil jsem se zorientovat v tehdejším dobovém kontextu. Kromě 
detailnějšího seznámení s událostmi, které ovlivnily směřování 
německé společnosti – což byla namátkou třeba ropná krize nebo 
odstoupení Willyho Brandta - jsem četl práce Herberta Marcuse-
ho, které se staly názorovým podhoubím studentských protestů 
na konci 60. let. A viděl jsem filmy, které se týkají tehdejší spo-
lečenské situace, například Fassbinderovou ‚Třetí generaci‘ nebo 

s odstupem vyprávěný Baader-Meinhof komplex Uliho Edela. 
Určité otázky jsem v průběhu zkoušení konzultoval s filosofem 
Michaelem Hauserem a šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem 
Taberym.

Do titulní role jste obsadil Marii Štípkovou, novou herec-
kou posilu Švandova divadla. Jaká je to herečka? 
Ona se vymyká. A to nejen jistou uzavřeností, díky které se v jejích 
postavách mísí racionalita se zvláštní melancholií, a pro ni charak-
teristickým hlubokým hlasem. Vymyká se také velkou vnímavostí 
v průběhu zkoušení.

Do Švandova divadla se jako režisér vracíte už počtvrté. 
Jaký je to návrat?
Je pravda, že se vracím do známého prostředí. Ale přece jen po delší 
době. Od mého posledního hostování se v mém profesním životě 
událo mnoho změn, které pro mě byly zásadní, a tedy doufám, že 
se do Švandova divadla vrací jiný, zkušenější režisér. Tenhle návrat 
mě ale těší. Vždycky se mi tu totiž - vzhledem k atmosféře v souboru, 
ale také díky zázemí divadla - příjemně pracovalo.

Kdybyste měl pár větami shrnout, o čem pro Vás tahle 
inscenace je, co byste řekl?
Zajímá mě na modelové (!) situaci zmapovat, kdo určuje, o čem 
budou média informovat, jakým způsobem se daná témata zpra-
covávají a jaký dopad to má na společnost. A v postavě Kateřiny 
Blumové bych chtěl obhájit její naivitu ve smyslu ne-cynického 
a zároveň ne-mocenského vnímání. Naivitu totiž nevnímám po-
supně, ale jako projev určité vnitřní čistoty.

Bojíte se teroristů?
Uprostřed té hysterie, v níž uvnitř společnosti, která se bohužel 
vyjevila jako netolerantní a přihlouplá, splývají významy tak 
rozdílných slov, jako jsou uprchlíci, muslimové a teroristi, je vel-
mi složité odpovědět. Teroristické útoky se staly - a bojím se, že 
natrvalo - součástí západního světa. V tomto smyslu tedy určité 
obavy pociťuji. Ale odmítám se nechat tímto a jakýmkoli jiným 
strachem paralyzovat. Koneckonců - a zde mi promiňte popkul-
turní odkaz - už „před dávnými časy, v jedné předaleké galaxii“ 
mistr Yoda poznamenal, že strach je cestou k temné straně síly. 
Neboť vede k hněvu, nenávisti a utrpení.

Magdalena Bičíková

Režisér David Šiktanc na zkoušce  
ve Švandově divadle 

Herečka Marie Štípková, představitelka Kateřiny Blumové

8  rozhovor
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  NOC DIVADEL 2017 JIŽ POPÁTÉ ZAPOJÍ 
DIVADLA Z CELÉ REPUBLIKY
Jubilejní ročník Noci divadel s podtitulem 
„Forever Young“ proběhne 18. listopadu

Třetí listopadová sobota bude již tradičně patřit Noci diva-
del, která letos oslaví 5 let své existence. V sobotu 18. listo-
padu tak opět ožijí divadla z celé republiky, která během 
odpoledních a večerních hodin připraví přes 500 předsta-
vení, nočních prohlídek, divadelních dílen a performancí 
– zdarma nebo za symbolické vstupné. Loňského ročníku 
Noci divadel se zúčastnilo na 50 000 náštěvníků, 130 divadel 
a kulturních organizací ze 31 měst. Motto letošního ročníku 
je „Forever Young“. 

Noc divadel v České repub-
lice představuje největšího 
divadelní svátek svého dru-
hu v Evropě. Návštěvníci se 
mohou těšit na nevšední 
zážitky, které jsou připra-
vovány exkluzivně pro 

Noc divadel a jindy v průběhu divadelní sezóny se nekonají. Na 
programu bude přes 500 akcí, jako jsou workshopy, prohlídky 
divadelních zákulisí, či diskuze s herci, scénografy a režiséry. 
Pro letošní jubilejní vydání Noci divadel bylo zvoleno motto 
„Forever Young“. Z průzkumů návštěvnosti divadel z posledních 

let vyplývá, že mezi skupinu, pro které je divadlo jako médium 
méně atraktivní nebo přinejmenším těžko srozumitelné, patří 
zejména náctiletí. Nadcházející Noc divadel se bude snažit přilákat 
a zaujmout právě mladší diváky.

Loňský ročník Noci divadel přilákal na 50 000 diváků, kteří zavítali 
do některého ze 130 zúčastněných divadel a divadelních souborů 
z 31 měst po celé České republice. Třetí ročník Noci divadel tak pře-
konal všechny předchozí, a to zejména co se týká celonárodního 
zapojení. Noc divadel se tak etabluje jako projekt s celonárodním 
dopadem. Česká Noc divadel je součástí mezinárodního projektu 
European Theatre Night, který odstartovala v roce 2008 v Chor-
vatsku debutová Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního 
svátku se postupně rozšířila do víc jak desítky evropských zemí. 
Česká Noc divadel, která existuje od roku 2013, je díky účasti 
více jak padesáti tisíců návštěvníků největším projektem v rámci 
European Theatre Night.

Eliška Míkovcová

www.kampocesku.cz redakce zve  9
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  KVĚTA FIALOVÁ

V požehnaném věku 88 let odešla do hereckého nebe ari-
zonská pěnice Tornádo Lou – krásná žena a skvělá herečka 
Květa Fialová. Poprvé v životě tahle vitální dáma, známá 
svým nezdolným optimismem, opravdu zarmoutila všechny 
své fanoušky. 

Květa Fialová se narodila 1. září 1929 na Slovensku v obci Velké 
Dravce. V šestnácti letech se přihlásila k divadlu v Českém Těšíně 
a v letech 1946 – 50 se připojila k prvním absolventům brněnské 
JAMU. V roce 1958 ji pro Divadlo ABC angažoval sám Jan Werich. 
Herečka na to ráda vzpomínala: „Když jsem byla v divadle jako 
divák, zašla jsem za ním, zda nepotřebuje herečku, a on mě odbyl, 
abych přišla druhý den. Přišla jsem podruhé a na jevišti potkala 
spolužáka Lubina Kostelku. Werich po mně chtěl, abych udělala 
dědečka a po něm, aby udělal babičku. Vzniklo asi něco příšer-
ného, ale Werich mi tehdy řekl nejkrásnější větu: Už vás potřebuji 
od včera,“ vzpomínala Květa Fialová před lety. Sama vždy o tomto 
období hovořila jako o zázraku, který se rozplynul ve chvíli, kdy 
byl Werich donucen divadlo opustit. 

Na jevištích Městských divadel pražských vystupovala bez 
přestávky po více než padesát let a vytvořila zde celou řadu vý-
znamných rolí. Ocenění její divadelní práce přišlo v roce 2010, kdy 
získala Cenu Thálie za roli optimistické dámy Maude ve hře Harold 
a Maude. Ve filmu na sebe Květa Fialová upozornila nádhernou 
rolí arizonské pěnice v parodii Limonádový Joe. Následovaly sním-
ky Fantom Morrisvillu, Adéla ještě nevečeřela, Babička, Partie 
krásného dragouna. Objevila se ve více než 120 filmech a vždy 
hrávala osudové ženy – nejčastěji aristokratky.
Květa Fialová v sobě měla obdivuhodnou vnitřní sílu a nezdolný 
optimismus, díky kterému uměla překonat i těžké životní zkoušky. 
A právě takovou jsme ji měli rádi.

  JAN TŘÍSKA

Jan Tříska (80), který nás tak nečekaně opustil, patřil k po-
sledním představitelům velkého divadelního herectví, které 
se už dnes příliš nevidí. Vlastně svoje role nehrál jako drtivá 
většina jeho hereckých kolegů, co jen markýrují a dělají, že 
postavy prožívají. Tříska svými rolemi opravdu žil a český 
jazyk mu byl nade vše. 

Narodil se 4. listopadu  1936 v Praze. Talentovaný mladík chtěl 
být původně tanečníkem, ale rozmluvil mu to sám Karel Höger, 
když ho slyšel recitovat. Jan Tříska vystudoval herectví na pražské 
DAMU a – podobně jako kdysi Ladislav Pešek – se stal historicky 
nejmladším členem činohry Národního divadla (1959-66). Ve 
zlaté kapličce se sešel s dnes již legendárními hereckými velikány, 
jako byli Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Jan Pivec nebo Olga 
Scheinpflugová. Jan Tříska po jejich boku exceloval např. jako ne-
zapomenutelný Romeo a ve svých pětadvaceti se stal symbolem 
nastupujícího hereckého mládí. Točil také filmy a televizní hry – 
Srpnová neděle, Lidé z maringotek, Radúz a Mahulena, Záhada 
hlavolamu, Na samotě u lesa. Z ND odešel s režisérem Krejčou do 
nově založeného Divadla za branou a po jeho zrušení nastoupil 
do Městských divadel pražských. Po zatčení svého přítele Václava 
Havla se v roce 1977 rozhodl pro odchod do emigrace. Jen pár 
měsíců po útěku už Tříska hrál ďábla v dramatizaci Bulgakovova 
románu Mistr a Markétka v New Yorku. O jeho hereckém výkonu 
se psalo v superlativech, i když v té době ještě neuměl dostatečně 
anglicky.  Po sametové revoluci se konečně mohl vrátit do českého 
filmu a udělal to vskutku geniálně. Svým ztvárněním učitele Igora 
Hnízda ve filmu Obecná škola doslova převýšil všechny ostatní 
herce. Na Shakespearovských slavnostech pak zazářil jako Král 
Lear a za svůj heroický výkon si právem vysloužil Cenu Alfréda 
Radoka. Tříska rád prohlašoval, že je jen potulný komediant, ale 
nebral své povolání na lehkou váhu. Herců jako byl on, představu-
jících starý divadelní kumšt, už naše země mnoho nemá. Najde se 
za něho náhrada? Zdá se, že s Janem Třískou mizí i to, co v divadle 
a ve filmu tak mistrně představoval. 

Marcela Kohoutová

Květa Fialová ve hře Harold a Maude s F. Blažkem, Divadlo ABC, 1995

Jan Tříska s principálem Divadla Na Jezerce Janem Hrušínským
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 zknižní tipy
  TAJNÁ LÁSKA JAKUBA KRČÍNA
Eliška Jindrová

Na pozadí skutečných 
historických událostí – 
popravy Vaňka Bezpalcí-
ho, vyvraždění mlynářské 
rodiny v Rožmitále na 
Šumavě, zabití zemana 
Loreckého a  vzpoury 
rybníkářů proti panu Pe-
tru Vokovi – se odehrává 
osudový milostný příběh 
plný vášní a hlubokého 
citu mezi Jakubem Krčí-
nem a Zuzanou, dcerou 
popraveného Vaňka 
Bezpalcího. Děj románu 

je situován do let 1569–1574, kdy vznikal rybník Svět.
cena: 299 Kč
www.brana-knihy.cz

  SEVERSKÁ RAPSODIE – O LÁSCE 
BEDŘICHA SMETANY
Jiří Hanibal

V druhé polovině 
padesátých let de-
vatenáctého století 
se životem v Praze 
znechucený Bedřich 
Smetana vydává do 
Goteborgu, kde na-
váže vztah s Fröjdou 
Beneckovou. Jejich 
vášnivá láska však 
stále naráží nejen 
na bouřlivou tvorbu 
génia, ale i na přízrak 
Smetanovy mrtvé 
ženy Kateřiny. Román 
Severská rapsodie 

ukazuje modlu české hudby jako člověka – vášnivého, milujícího, 
ale také chybujícího a trpícího.
cena: 249 Kč
www.knizniklub.cz

  RECEPTY Z BYLINEK
Ursel Bühringová 

Kniha je bohatým zdrojem léty prověřených receptur od Ursel 
Bühringové a mnoha dalších učitelů z proslulé Freiburské školy 

léčivých bylin. Na-
jdete v ní bylinkovou 
pomoc proti nejčas-
tějším zdravotním 
potížím, které se 
týkají každého z nás. 
Dozvíte se v ní napří-
klad, jak se vypořádat 
s poruchami trávení 
či bolestmi břicha, 
jak posílit imunitní 
systém, jak vyléčit 
nachlazení, kašel či 
akutní sennou rýmu, 
jak pečovat o srdce 

a rozproudit krevní oběh, jak ošetřit drobná poranění či bojovat 
se stresem a bolestmi hlavy. Doplněná je navíc osobními dopo-
ručeními a tipy autorek a autorů. Celkově obsahuje více než 115 
vyzkoušených receptů doplněných barevnými fotografiemi a je 
určena pro všechny věkové kategorie.
cena: 299 Kč
www.kniha.cz

  JAKUBŮV CESTOVNÍ DENÍK
Jakub Čech

Pěšky z Mexika do 
Kanady za 121 dní. Do 
svých čtyřiceti let byl 
Jakub gaučový pova-
leč. O dva roky později 
se postavil na hranice 
Mexika a USA a se šest 
a půl kilovým batohem 
na zádech vyrazil na se-
ver. Šel pouští, kličkoval 
mezi chřestýši a  jedo-
vatými keři, vystoupal 
do hor Sierry Nevady, 
brodil se sněhem, brá-

nil jídlo před svišti a mývaly, koupal se v oregonských jezerech. 
Po 121 dnech a 4 448 kilometrech dorazil na hranice s Kanadou 
a jeho život už asi nikdy nebude stejný jako předtím.
cena: 289 Kč
www.albatrosmedia.cz
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www.praguecitytourism.cz

Do týmu na Staroměstské radnici hledáme:

nováčky na pozice pokladní / kustod / trubač. Pozice je možno 
kombinovat. Práce formou stálé brigády, vhodné jako přivýdělek
ke studiu, zaměstnání i důchodu.

Požadujeme minimálně SŠ vzdělání s maturitou a znalost angličtiny 
na komunikativní úrovni. Nástup na podzim 2017.

Své životopisy zasílejte na adresu a.baloun@prague.eu.
Další informace na telefonu 775 443 438.



 zpražská 
vlastivěda

� PRAGUE CITY TOURISM
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00 
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz

  Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek  
Vám budeme pravidelně zasílat  
na Vaši e-mailovou adresu. 

  PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V LISTOPADU 2017

2. 11. / ČT
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.   Po této pro-
cházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského 
hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám 
bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

4. 11. / SO
POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Komentovaná prohlídka unikátní pa-
mátky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lo-
rety 110 Kč. Marcela Smrčinová
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Prohlídka okruhu Strahovské 
obrazárny s  díly od  gotiky po  romantismus, včetně expozice 
věnované sv. Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera 
(u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací 
době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme 
středověké síně i novodobé reprezentační sály radnice a nakouk-
neme i do útrob mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme 
figury apoštolů. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem 

zakončíme pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém 
románsko-gotického podzemí. POZOR! – omezený počet účastní-
ků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

5. 11. / NE
NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM PROSTORU STARÉHO 
MĚSTA A JOSEFOVA.   Na přelomu 19. a 20. století vznikaly v Pa-
řížské ulici i přilehlých ulicích „středověké hrady“ i domy moderní. 
Při procházce si připomeneme historizující díla R. Klenky z Vlasti-
milu i modernistické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, 
J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou. Začátek akce v 10:00 
na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice (Magistrát 
HMP). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
STAVOVSKÉ DIVADLO.   Návštěvníky zveme na prohlídku vy-
braných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde 
kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde 
sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla 
(ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Milada Racková
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy 
prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Do-
poručujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 
před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský 
klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné 
vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA VI.   Opakování říjnové novinky. Na Malé Straně jsou 
dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou 
příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Tento-
krát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova 
– Nebovická. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek ak-
ce ve 14:00 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 
120/80 Kč. Milada Racková

6. 11. / PO
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA VI.   Opakování vycházky z 5. 11. 2017! Tentokrát projde-
me dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 před vchodem 
do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
A TAK HO MISTR KAT PASOVAL SVÝM MEČEM NA RYTÍŘE.   
Na vycházce si ukážeme místo, kde bývala staroměstská katovna, 
a do kterého kostela měl přístup mistr popravčí se svou čeledí. 
Zjistíme, že popraviště nebylo jen na Staroměstském náměstí. Do-
zvíme se něco o sociálním postavení kata v městské společnosti, 
ale také o rituálech spojených s popravou či o posledních chvílích 
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karlínském nábřeží Vltavy, se stal novou dominantou Rohanského 
ostrova. Postupně vyrůstá i nové nábřeží u Libeňského ostrova 
a staré časy připomíná už jen prvorepubliková osada, která si žije 
svým vlastním životem, s koloritem bárek na řece i posezením 
u řeky. Na vycházce nám nejprve profesionální instruktor vysvětlí 
a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. V li-
beňském podzámčí se poté vydáme parkem Thomaeyrovy sady 
rozloženého u ústí Rokytky do Vltavy a dále budeme pokračovat 
po jejím pravém břehu. Zapůjčení holí na místě po dobu instruk-
táže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstu-
penku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 u kostela 
sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí (nejbližší zastávka 
tram. č. 3, 8 „Karlínské náměstí“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA VI.   Opakování vycházky z 5. 11. 2017! Tentokrát projde-
me dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou-
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vcho-
dem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ.   Na vycházce si při-
pomeneme vývoj a historii tohoto nevelkého pražského náměstí 
a seznámíme se také s jeho nejbližším okolím. Přitom si mimo 
jiné povíme, proč věhlasný architekt Frank Gehry přijal nabídku 
spolupráce na Tančícím domě, nebo co komplikovalo výstavbu 
Jiráskova mostu. Začátek akce ve 14:00 u sochy A. Jiráska (nejbližší 
zastávka tram. č. 5, 17 „Jiráskovo náměstí“ ). Cena 120/80 Kč (%). 
Šárka Semanová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín 
Baloun

12. 11. / NE
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k  jeho základním kamenům, 
do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličti-
ně. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 
14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT)
VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV, POSLEDNÍ MÍSTO ODPOČINKU ČES-
KÝCH VELIKÁNŮ.   Komentovaná prohlídka nejvýznamnějšího 
českého pohřebiště představí historii hřbitova, osobnosti, které 
se zasloužily o jeho vybudování a především hroby významných 
představitelů českého národního života, kteří zde od  druhé 
poloviny 19. století nachází poslední místo svého odpočinku. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu 
do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

nešťastného odsouzence. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce v 17:00 před budovou Filozofické fakulty UK na náměstí 
Jana Palacha. Cena 120/80 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

7. 11. / ÚT
ANEŽSKÝ KLÁŠTER.   Navštivte s námi jednu z nejvýznamněj-
ších gotických staveb Prahy, založenou ve 30. letech 13. století 
přemyslovskou princeznou Anežkou. Navštívíme obnovenou 
expozici v přízemí kláštera. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

8. 11. / ST
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III.   S průvodcem tentokrát 
poznáme další pražské pasáže na rozhraní Starého a Nového 
Města. Ukážeme si Ráthovu pasáž, nejstarší v Praze, a dále prů-
chozí Slovanský dům. Poté se pasáží pod Českou národní bankou 
vrátíme zpět na ulici Na Příkopě a následně se vypravíme po-
znávat průchody v uličkách Starého Města. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 na Ovocném trhu před vchodem 
do Pánské pasáže. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

9. 11. / ČT
SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS.   Výstava Svět-
lo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené 
v Jízdárně Pražského hradu představí 520 obrazů od 78 autorů, 
zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí 
včetně Národní galerie v Praze. Vystavená díla reprezentují im-
presionismus v jeho různých vývojových fázích. Cílem výstavy je 
ukázat český impresionismus v celé jeho velikosti a rozmanitosti. 
Návštěvníci uvidí například díla Antonína Slavíčka, Antonína Hu-
dečka, Joži Uprky, Maxe Švabinského, Jana Preislera či Václava Ra-
dimského. Komentovaná prohlídka výstavy vám představí českou 
uměleckou scénu 2. poloviny 19. století a přelomu 19. a 20. století, 
zabývající se dvěma výtvarnými fenomény - světlem a barvou. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY 
VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PRO-
HLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek 
akce v 15:00 u pokladny Jízdárny Pražského hradu (ulice U Praš-
ného mostu, nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). 
Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová

11. 11. / SO
NORDIC WALKING: KARLÍNEM PODÉL VLTAVY DO  LIBNĚ 
A  HOLEŠOVIČEK.   Dnes již neplatí známá poučka ,,Karlínu 
a Libni zdaleka se vyhni“. Karlín, dříve průmyslového předměstí 
Prahy po povodních z roku 2002 vzkvétá, mění se a pro mnohé 
se stává příjemným místem k životu. Čtvrť za posledních několik 
let ožila kavárnami a na místě proluk rostou moderní kancelář-
ské komplexy. Projekt River City, umístěný na kdysi zanedbaném 
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1), (nejbližší zastávka tram. č. 3, 10, 24 „Stejskalova“). Cena 
120/80 Kč. Marie Hátleová

18. 11. / SO
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu!
PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ II.: Z KŘIŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝ-
TOŇ.   Vycházka nás povede po nestarším pražském nábřeží, 
původně  Staroměstském, dnes Smetanově, které patří k turisticky 
nejatraktivnějším kvůli svým nádherným pohledům na Pražský 
hrad a Karlův most. Kolem Národního divadla budeme pokračovat 
na Slovanský ostrov a dál kolem honosných činžovních domů 
a dvou ministerských budov až na Výtoň, bývalého Podskalí. Trasa 
dlouhá cca 2,5 km. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na Kři-
žovnickém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). 
Pavla Lešovská
KOSTEL NANEBEVZETÍ P.  MARIE A  SV.  KARLA VELIKÉHO 
NA KARLOVĚ.   V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 
18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému 
a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období 
slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. 
Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, 
kterou nám předkové zanechali. Začátek akce ve 14:00 před vstu-
pem do kostela. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán 
příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. BSc. 
Lucie Backhouse

14. 11. / ÚT
SLOVANSKÝ OSTROV A VOJTĚŠSKÁ ČTVRŤ – ODPOLEDNÍ PRO-
CHÁZKA KOLEM ŽOFÍNA.   Jak to bylo s historií tohoto vltavského 
ostrova, proč se mu říkávalo Barvířský a proč Slovanský? O tom 
i o mnoha dalších věcech si budeme povídat při procházce, která 
nás zavede také do nedaleké Vojtěšské čtvrti. Budeme obdivo-
vat interiér krásného paláce Žofín i v sousedství ležící Mánes. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou 
Žofína. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC.   Navštivte s námi příklad 
vynikající pražské palácové architektury s bohatou stavební histo-
rií, který nyní spravuje Galerie hl. města Prahy a který čeká na svou 
renovaci! Barokní objekt v blízkosti Karlova mostu je spojen nejen 
s řadou významných osobností, ale také se zajímavými událostmi 
českých dějin, o kterých si budeme vyprávět. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 16:00 u vchodu do paláce (Karlova 189/2, 
Praha 1, Staré Město). Cena za výklad průvodce 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno symbolické vstupné do paláce 1 Kč/
za osobu. Milada Racková

15. 11. / ST
GRABOVA VILA – LIBEŇSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO.   Na vycházce 
si nejprve prohlédneme vybrané prostory Grabovy vily, která byla 
postavena pro židovského velkoprůmyslníka Hermanna Graba, 
dále půjdeme po stopách židovských obyvatel a ukážeme si po-
slední domky, které pamatují časy ghetta. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 před Grabovou vilou (Na Košince 
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22. 11. / ST
GRABOVA VILA – LIBEŇSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO.   Na vycházce 
si nejprve prohlédneme vybrané prostory Grabovy vily, která byla 
postavena pro židovského velkoprůmyslníka Hermanna Graba, 
dále půjdeme po stopách židovských obyvatel a ukážeme si po-
slední domky, které pamatují časy ghetta. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:30 před Grabovou vilou (Na Košin-
ce 1), (nejbližší zastávka tram. č. 3, 10, 24 „Stejskalova“). Cena 
120/80 Kč. Marie Hátleová

23. 11. / ČT
BÍLKOVA VILA.   Během komentované prohlídky se zaměříme 
na život a dílo sochaře Františka Bílka. Povíme si, kde se narodil, 
z jaké rodiny pocházel, kam chodil do školy, kde studoval nebo 
s kým se přátelil. Zajímat nás bude také, jak získal pro stavbu 
svého domu lukrativní parcelu na Hradčanech a jak to bylo se 
stavbou samotnou i jejími interiéry. V ateliéru pak prostřednictvím 
děl samotného autora spatříme přerod zpočátku neúspěšného 
snílka v uznávaného umělce. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, 
Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné vstupné do vily 40 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová 

25. 11. / SO
BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU 
ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA.   Na vycházce se seznámíme s uni-
kátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, 
na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří ge-
nerací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). 
Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní 
osudy. Začátek akce v 10:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ 
(jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Stanislava Micková
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A  PASÁŽE III.   Opakování vycházky 
z 8. 11. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 na Ovocném trhu před vchodem do Pánské pasáže. 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ I.   Na vycházce si představíme část jedné 
z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes odráží průběh 
událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchod-
ní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Společnost 
obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena ob-
vykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti všichni zde zanechali 
nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující 
tuto část pražské památkové rezervace doposud. Projdeme se 
nejstarší částí této pražské čtvrti, kde již zanechala archeologické 
nálezy doba bronzová v podobě kultury knovízské. Ukážeme si 
místo pobytu německých kupců při brodu přes Vltavu a jejich 
kostel sv. Petra. Povídat si budeme také o přeměně této lokality 
v centrum byznysu a ukážeme si, kde stávalo ještě nedávno jedno 

19. 11. / NE
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Více informací naleznete 
na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor Ná-
rodního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hle-
diště i hlavního foyer. V 10:00 prohlídka pro děti. 10:30 pro-
hlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 
9:00, 9:30 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, 
vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v an-
gličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT). 
KRÁLOVSKÁ CESTA II.: ZE STAROMĚSTSKÉHO RYNKU KE KA-
MENNÉMU MOSTU.   Vycházku zahájíme na Staroměstském 
náměstí, kde si ukážeme nejen, kde byli popraveni čeští páni, ale 
také Jan Roháč z Dubé. Povíme si také, kolik časů ukazuje Pražský 
orloj a proč musel být oslepen mistr Hanuš. Na Malém náměstí 
si připomeneme bohatou tradici místních lékáren a povíme si 
o jedné travičské aféře. Projdeme křivolakými uličkami Starého 
Města, kterými projížděly průvody českých králů směrem na Praž-
ský hrad. Cestou nahlédneme do Klementina a připomeneme si 
i jeho současný význam. Také si ukážeme, kde bylo první praž-
ské kino i kde měli v kádi mořskou pannu. Procházku zakončíme 
u Karlova mostu, kde si povíme něco o osobě jeho zakladatele. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč 
(%). Marcela Smrčinová
DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY.   Na vycházce poznáme 
některá zajímavá znamení a  zákoutí Malé Strany. Předsta-
víme si domovní znamení v Karmelitské ulici, povíme si něco 
o  pražském Jezulátku a  přes Maltézské náměstí se vydáme 
do Mostecké ulice. Následně zamíříme na Karlův most, kde si 
povyprávíme o domu U Tří pštrosů a představíme si nejkrásnější 
sousoší na mostě. Spočítáme, kolik na sobě nosí Turek knoflíků, 
objevíme jak krásná je sv. Luitgarda a neopomeneme zmínit ani 
známého pražského mučedníka sv. Jana Nepomuckého. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela 
sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Marcela Smrčinová

21. 11. / ÚT
VLAŠSKÝ ŠPITÁL.   Prohlídka mimořádně zajímavého objektu 
na Malé Straně slibuje návštěvu míst, kde byla poskytována již 
od 17. století péče nejpotřebnějším: nemocným, opuštěným, 
sirotkům. Špitál, založený pražskými Vlachy, měl mnoho vzne-
šených příznivců, a také proto dnes můžeme obdivovat krásu 
barokní architektury a umění, která tento objekt zdobí. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u nároží ulic Vlašská 
a Šporkova, Malá Strana. Cena 120/80Kč. Milada Racková
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  VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V LISTOPADU 2017

18. 11. / SO
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Zábavné povídání 
o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii Vyše-
hradu spojené s návštěvou kasemat, podzemních chodeb někdejší 
barokní pevnosti. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se slad-
kou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé 
osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Do-
poručujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C 
„Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na  místě bude vybíráno 
vstupné do kasemat 60/30 Kč. (průvodci PCT)

19. 11. / NE
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

26. 11 / NE
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.   Děti se mohou 
těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání 
městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně 
a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky 
budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz 
se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu 
dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce 
ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT 
na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)  
Vycházky se konají s  maximálním počtem 50 účast-
níků ve  skupině (není-li uvedena jiná kapacita ne-
bo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti  
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do ob-
jektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je posky-
továno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům 
nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probí-
hajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení 
akce pořadatelem (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 http://www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
formou předprodeje v turistických informačních centrech 

z nejhezčích nádraží střední Evropy. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Petra Na Poříčí (nejbližší 
zastávka tram. č. 2, 3, 8, 14, 23, 24 „Bílá labuť“). Cena 120/80 Kč 
(%).  Mgr. Vladimír Trnka
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

26. 11. / NE
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.   Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Prohlídka okruhu Strahovské 
obrazárny s  díly od  gotiky po  romantismus, včetně expozice 
věnované sv. Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce v 10:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera 
(u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
PO STOPÁCH MIKOLÁŠE ALŠE V PRAZE.   Vydáme se Prahou 
po stopách malíře, jehož dílo bylo považováno za ryze české. Pro 
Prahu navrhl celkem 137 domovních fasád. Alespoň na některé 
z těch realizovaných se podíváme, abychom si připomněli, čím 
Mikoláš Aleš okouzlil své současníky. Začátek akce ve 14:00 na ro-
hu Štěpánské ulice a Václavského náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

28. 11. / ÚT
LETEM SVĚTEM ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ ARCHITEKTURY 
I. – HLEDÁNÍ CESTY - PŘEDNÁŠKA.   (konec 19. století – po-
čátek dvacátých let 20. století). V prvních desetiletích 20. století 
můžeme v české architektuře sledovat několik souběžně uplat-
ňovaných stylů: secesi, modernu, kubismus a po světové válce 
národní dekorativismus. Na tvorbě se podílela řada špičkových 
architektů, většina z nich v několika stylech. Ukážeme si díla 
Osvalda Polívky, Otakara Novotného, Josefa Chochola, Emila 
Králíčka a dalších. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 
v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Stanislava Micková

30. 11. / ČT
CO PŘINESLO RAKOUSKO – UHERSKÉ VYROVNÁNÍ – PŘED-
NÁŠKA.   Povídání o událostech, které před 150 lety zásadně 
změnily Habsburskou monarchii a tím také významně ovlivnily 
dění v historických českých zemích. POZOR! – omezená kapacita 
sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Za-
čátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková 

www.kampocesku.cz  pozvánka Prague City Tourism  17



�NOVINKY

  PRACOVNÍ NABÍDKA
Staňte se součástí Prague City Tourism!  Do  týmu na  Staro-
městské radnici hledáme nováčky na pozice pokladní / 
kustod / trubač. Pozice je možno kombinovat. Nutná znalost 
angličtiny. Práce formou stálé brigády. Vhodné jako přivýdělek 
ke studiu, zaměstnání i důchodu. Své životopisy zasílejte na adre-
su a.baloun@prague.eu. Další informace na telefonu 775443438.

  PRACOVNÍ NABÍDKA
Pražská informační služba – Prague City Tourism hledá vhodné 
kandidáty na obsazení pracovní pozice v týmu sektoru edice 
a webu. Zaměstnání je na hlavní pracovní poměr, náplní prá-
ce bude zejména příprava turistických informačních materiálů 
a aktualizace portálu www.prague.eu. Bližší informace najdete 
na www.praguecitytourism.cz v sekci Volná místa.

  NOC HOTELŮ 
26. 1. 2018

Nechte si poděkovat za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony 
návštěvníků ročně. Přijďte si užít noc v některém z pražských ho-
telů za speciální cenu 777 Kč, 999 Kč nebo 1.111 Kč a navštivte 
pražské památky a kulturní instituce za zvýhodněnou cenu. Veške-
ré informace najdete na www.NocHotelu.cz, kde si od 1. 11. 2017 
budete moci rezervovat svůj hotel.

  JAPAN WEEK 
18. – 23. 11. 2017

Japonská nadace IFF (International Friendship Foundation) 
a hlavní město Praha srdečně zvou na týden japonské kultury 
Japan Week, který bude probíhat v Praze od 18. do 23. 11. 2017. 
Téměř 1300 japonských umělců zcela zdarma představí japon-
skou tradiční i moderní kulturu - od samurajské show a tradič-
ních bubeníků, přes čajový obřad po moderní tanec. V Pražském 
kongresovém centru budou přes den probíhat výstavy a praktické 
workshopy, během kterých si budete moci například obléknout 
japonské kimono, vyzkoušet si aranžování květin nebo si napsat 
své jméno japonským písmem. Během večerních představení 
se pak budou konat koncerty, taneční vystoupení či samurajská 
show. Program a více o účinkujících na http://www.japanweek.cz
Vstupné zdarma - na některá vystoupení je však nutná online 
rezervace pro omezený počet míst.

PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje 
se prodávají vstupenky také on-line na http://eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!
U vybraných akcí 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.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese:  
vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc listopad bude zahájen ve středu 25. října 
2017 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech 
PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na měsíc prosinec bude zahájen v pondělí 
27. listopadu 2017.

  OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PCT
předprodejní místa Pražské vlastivědy

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ  
CENTRUM MŮSTEK

Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 - Staré Město
  denně 9:00 - 19:00

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město
  denně 9:00 - 19:00

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí
  denně 10:00 - 18:00

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1

Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2

Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00

  RECEPCE PCT 
ARBESOVO NÁMĚSTÍ

Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
  aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714
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 změstské části
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – OBBOR 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

        

  INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3 
Milešovská 1, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 232 464 
www.praha3.cz

V Informačním centru jsme ve spolupráci s panem Jiřím Hůlou 
z Archivu výtvarného umění otevřeli mini knihovnu výtvarné-
ho umění a významných osobností. Návštěvníci Infocentra mohou 
využít knihovnu, posedět, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

VÝSTAVA
„Barevné doteky“   Výstava obrazů, výtvarníka a malíře Jaro-
slava Štědry | Galerie Toyen | od 2. 11. do 29. 11., vstup zdarma

POŘADY
07., 14., 21. a 28. 11. | 09.00–12.00 | Poradenské centrum 
živnostenského odboru – činnost a služby zde poskytované 
budou zajištovány pracovníky živnostenského odboru, a to každé 
úterý v čase od 9 do 12 hodin. Zájemcům o vstup do podnikání 
zde budou poskytovány zejména informace ve vztahu k základní 
orientaci z problematiky živnostenského podnikání, dokladování 
odborných způsobilostí a další. Poradenské centrum je určeno pri-
márně a pouze k poskytování informací o podnikání, tedy není zde 
možno učinit ohlášení živností, ohlášení změny či podat žádost.
02., 09., 16., 23. a 30. 11. | 10.00–14.00 | Ombudsman 
pro seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnoča-
sových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod 
při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.
07. 11. | 10.00 | Vlastivědná vycházka * – Dušičkové Ol-
šany – listopadová procházka nás tentokrát zavede na jedno 
z nejstarších dochovaných míst Olšanských hřbitovů. Zaměříme se 
na významné osobnosti pochované na Olšanech a představíme si 
především výtvarnou výzdobu náhrobků, jejich symboliku a téma 
Dušiček | sraz u brány na Flóře
08. 11. | 15.00 | Fidži – země přátelských kanibalů – ještě 
před dvěma staletími jedli lidské maso. Dnes patří mezi učebni-
cové příklady mezilidské tolerance – domorodí Fidžijci. Na jejich 
ostrovech najdete skoro tolik náboženství, kolik jich napočítáte po 
celém světě a také nádherné klenoty přírody včetně nejvzácněj-
ších leguánů světa. Pojďte se podívat, jak se žije v tichomořském 
tropickém ráji. Přednášející: Ing. Michael Fokt. 

08. 11. | 18.00 | Žižkovské rozhovory s Martinem Seve-
rou – dovolujeme si Vás pozvat na další z cyklu komponovaných 
večerů moderovaný panem Martinem Severou. Společně s hosty 
zavzpomínáme na legendu silniční motocyklistiky, pana Františka 
Šťastného.
09. 11. | 18.00 | Filmová projekce* – Úkryt v zoo – Antonina 
Zabinská práci v manželem řízené zoologické zahradě ve Varšavě 
přímo zbožňuje. Se zvířaty si rozumí mnohem víc než s lidmi, 
nebojí se vlézt mezi neklidné slony do výběhu, je to vlastně ona, 
kdo svou energií a rozhodností celou zahradu vede | CinemArt
13. 11. | 17.00 | Sicílie – cestovatelská přednáška – víte, 
že největší ostrov Středozemního moře i na podzim hýří nesku-
tečnou směsicí barev, vůní, chutí, kultur a přírodních skvostů? Na 
Sicílii navštívíme nesmírné množství rozmanitých památek, ale 
také poznáme krásné pobřeží, dvě činné sopky, divokou dopravu 
a možná potkáme i mafii. Přednášející: Marek Kremer
14. 11. | 10.00 | Žižkovské kočárkování – Dušičkové Olšany 
– listopadová procházka nás tentokrát zavede na jedno z nej-
starších dochovaných míst Olšanských hřbitovů. Zaměříme se 
na významné osobnosti pochované na Olšanech a představíme si 
především výtvarnou výzdobu náhrobků, jejich symboliku a téma 
Dušiček | sraz u brány na Flóře.
15. 11. | 18.00 | Komponovaný večer – Let jestřába – večer 
věnovaný skautingu a 110. výročí narození Jaroslava Foglara. 
Jaroslav Foglar (6. července 1907, Praha[1] – 23. ledna 1999, 
Praha) byl český spisovatel literatury pro mládež, významná 
osobnost českého skautského hnutí, redaktor několika dětských 
časopisů a zážitkový pedagog. Pod svou skautskou přezdívkou 
Jestřáb vedl po značnou část svého života chlapecký (zpočátku 
klasický skautský) oddíl, Pražskou Dvojku. Jako autor je nejvíce 
znám příběhy chlapeckého klubu Rychlé šípy, knihami Hoši od 
Bobří řeky, Přístav volá, Chata v Jezerní kotlině, Záhada hlavolamu 
Modrá rokle a jinými.
20. 11. | 15.00 | „Berou nám cizinci práci?“ – přednáška za-
měřena na problematiku zaměstnávání cizinců v ČR. Přednášející 
Mgr. Lukáš Wimmer (Centrum pro integraci cizinců)
21. 11. | 10.00 | Vlastivědná vycházka * – Dušičkové Olšany – 
listopadová procházka nás tentokrát zavede na jedno z nejstarších 
dochovaných míst Olšanských hřbitovů. Zaměříme se na význam-
né osobnosti pochované na Olšanech a představíme si především 
výtvarnou výzdobu náhrobků, jejich symboliku a téma Dušiček 
| sraz u brány na Flóře.
22. 11. | 17.00 | Papua – cestovatelská přednáška – dobro-
družná cesta do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli 
divoké Papuy Nové Guiney, která má přinést odpověď na jednodu-
chou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? 
Během neskutečné cesty navštívíme pralesy, přebrodíme spoustu 
divokých řek, poznáme stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky 
kmene Huli a další. Východní i západní Papua v jednom. Sop-
ky, korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to 
všechno bude neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace. Přednášet 
a promítat své fotografie bude Tomáš Kubeš.
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23. 11. | 18.00 | Filmová projekce* – Sama – film o staré 
ženě, která zůstala na všechno sama, se odehrává pouze v jejím 
bytě. 92 letá herečka je jeho jedinou aktérkou | Media Offline
29. 11. | 18.00 | Křest knihy o Ludmile Mojžíšové „Metoda 
Ludmily Mojžíšové“ – od autorek Jarmily Novotné a Olgy Strus-
kové a slavnostní zápis do knihy cti MČ Prahy 3 za účasti starostky 
Vladislavy Hujové. Ludmila Mojžíšová se narodila 25. října 1932 
v Užhorodu na dnešní Ukrajině, pracovala nejprve jako zdravotní 
sestra, později se stala asistentkou na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy. Za svého života se Mojžíšová potýkala 
s názory gynekologů, kteří její metodu zpravidla odmítali, a to 
i přesto, že průkazně pomohla tisícům žen, které nemohly otěhot-
nět přirozenou cestou. „Budete cvičit, abyste si zpevnily půlky. Za 
měsíc se přijdete ukázat a budete je mít každá jako mandle. Děti 
chcete vy, tak si pamatujte, že každá jste svého štěstí strůjcem“
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné 
vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce 
a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou 
k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prv-
ního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme 
za pochopení.

AKCE MČ PRAHA 3
11. 11. | 10.00–21.00 | Svatomartinské slavnosti na Jiřáku 
– více než dvacet českých a moravských vinařství přiveze 11. lis-
topadu na náměstí Jiřího z Poděbrad svá svatomartinská a mladá 
vína k degustaci. Na Svatomartinských slavnostech na Jiřáku ne-
bude chybět tradiční pečená husa z českého chovu s knedlíkem 
a se zelím. Celou akci bude doprovázet bohatý kulturní program 
| vstup zdarma

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KULTURY

  KC VOZOVNA
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 510 796
e-mail: kcvozovna@zatrojku.cz
www.zatrojku.cz

01. 11. | 10.30 | LouDkové divadélko: Jak si loupežník po-
radil s rozmazlenou princeznou – loutkové divadlo pro děti 
všeho předškolního věku + 1. stupeň ZŠ. Představení odehrají 
členové sdružení Remedium | pořádá Odbor kultury MČ Praha 
3, vstup zdarma
01. 11. | 17.00 | Křeslo pro hosta: Martin Zounar – Martin 
Zounar dnes patří mezi naše nejobsazovanější a tudíž i nejpo-
pulárnější herce. Jeho vtipné vyprávění se však zdaleka nebude 
týkat jen nekonečného seriálu „Ordinace v růžové zahradě“ či 
seriálu „Přístav“! Vytvořil řadu vynikajících televizních a filmových 

rolí, tou první byla role mladého vojáka Tomáše v seriálu „Chlapci 
a chlapi“. A následovaly další a další. Jednu z hlavních rolí vytvořil 
v muzikálu „Děti ráje“ a bezpočet dalších ztvárnil na divadelních 
scénách. Řadu let hrál v Národním divadle po boku takových 
velikánů, jakými byli pánové Kemr, Voska, Vinklář, Lukavský... 
U historek, které s nimi prožil, se určitě od srdce zasmějete. Martin 
Zounar také velice rád cestuje, je vášnivý kuchař, prostě setkání 
s ním slibuje skvělou zábavu, kterou byste si neměli nechat ujít!. 
Moderátorem setkání s Martinem Zounarem bude Jiří Vaníček | 
pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma, rezervace nutná
02. 11. | 10.00–11.00 | Kočárem do Vozovny – veselý dětský 
klub pro nejmladší návštěvníky Vozovny a jejich rodiče. Učíme 
se říkanky, hrajeme si na zvířátka, zpíváme, tančíme, čteme si, 
malujeme a skotačíme. Vhodné pro batolata od 18 měsíců do 3 
let | pořádá Za Trojku, vstupné 60 Kč za dítě, doprovod zdarma
02. 11. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 1: Děti 
s doprovodem – klub deskových her, ve kterém se pravidelně 
setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. Ti jsou rozděleni do 
3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených lektorů, kteří pomáhají 
s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. Skupina 1 je určena 
dětem do 10 let a jejich doprovodu, hrají se jednoduché a zábavné 
deskovky | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč dítě, senior 20 Kč
04. 11. | 16.00 | Divadlo Lokvar: Český Honza – loutková 
pohádka pro děti od tří let, která začíná na peci a končí královskou 
svatbou. Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát na čerty, draka 
a loupežníka? A vybrat si tu správnou nevěstu? Pomoci můžete 
i vy. Nový text o Honzovi napsal dramatik Vit Peřina na motivy 
pohádek o českém Honzovi. Vítkův Honza není hloupý, ale hodný 
spíš teda nerozHODNÝ:-). Vhodné pro děti od 3 let | pořádá Za 
Trojku, vstup 30/50 Kč
06. 11. | 16.00 | Fresh Senior: Staropražské písničky s har-
monikou – můžete si přijít zazpívat oblíbené písničky Karla Haš-
lera nebo písně známé ze seriálu Hříšní lidé Města pražského 
a další v podání Libora Šimůnka a jeho harmoniky | pořádá Odbor 
kultury MČ Praha 3, vstup zdarma. *rezervace nutná
07. 11. | 17.00 | Divadlo Krab: Otázky netopýra Ušíka aneb 
Jak to chodí u netopýrů – proč kohout ráno kokrhá? Proč má 
havran černé peří a sova bílé? Proč jsou ptáci hlavou nahoru a ne-
topýři hlavou dolů? Proč? Netopýr Ušík má plno otázek. Najde na 
všechny odpověď?. Vhodné pro děti od 3 let | pořádá Za Trojku, 
vstup 30/50 Kč
09. 11. | 17.00–22.00 | Klub deskových her, skupina 2: 
Moderní deskové hry – nový Klub deskových her, ve kterém se 
pravidelně setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. Ti jsou 
rozděleni do 3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených lektorů, 
kteří pomáhají s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. Skupina 
2 je určena všem od 12 let věku a nabízí to nejlepší z moderních 
deskovek pro zkušené i nováčky | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč; 
děti, studenti a senioři 20 Kč
11. 11. | 16.00–18.00 | Déšť prší do nebe – hudební a vý-
tvarná dílna pro děti.  Tuto dílnu provází příběh mostu a deš-
tě, úkolem bude ještě jednou přejít spálený most. Děti budou 

22  městské části



vytvářet procesuální instalaci z papíru, kamene, písku a soli, ale 
také zvukovou instalaci deště, který prší do nebe.  Workshop bude 
veden profesionálními výtvarníky a hudebníky. Děti navštíví také 
aktuální výstavu v galerii s názvem Osobní krajina autorek Alžběty 
Kočvarové a Markéty Souhradové. V ceně workshopu bude pro 
děti skvělá rakytníková domácí limonáda Kavárny Atrium. Vhodné 
pro děti od 4 let | pořádá Za Trojku, vstup 80 Kč za dítě, doprovod 
zdarma, pozor akce se koná v atriu na Žižkově!
13. 11. | 16.00 | Fresh Senior: Praha je jen pro mladé? – 
přednáška. Praha se stává pro některé obyvatele nedostupná. 
V celoevropském měřítku je Praha vnímána jako bohatý region, 
ale město se čím dál víc vzdaluje svým obyvatelům, kteří v ní 
žijí po desetiletí. Jak se žije Pražanům vyššího věku? Přednáška 
odborníka na vývoj měst Michala Lehečky | pořádá Odbor kultury 
MČ Praha 3, vstup zdarma, rezervace nutná
14. 11. | 17.00 | Divadlo Lokvar: Deset černoušků – hříčka 
Deset černoušků s přitažlivou dramatickou formou a bez zjevného 
mentorského akcentu objasňuje dětem význam přísloví „Kdo jiné-
mu jámu kopá...“. Deset malých černoušků nastraží past žirafě, ta 
jim však spolu se svými přáteli a pomocníky dá užitečnou životní 
lekci. Hra odkazuje ke známé anglické černohumorné říkance, 
která před lety inspirovala Agathu Christie k napsání proslulé 
stejnojmenné detektivky. I text Ivy Peřinové je svého druhu „de-
tektivkou“, i zde černoušci záhadně mizí. Je to však „detektivka“ 
hravá, úsměvná, poetická a určená bez výhrady malým dětem. 
Vhodné pro děti od 3 let | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
15. 11. | 18.00 | Literární večer: A. P. Čechov: Tři sestry – 
„V očích milující ženy je i hlupák filosofem. Jak jemné!?!“. Anton 
Pavlovič Čechov a Zuzana Bydžovská, ukázkou slavné hry ruského 
klasika v podání studentů Mezinárodní konzervatoře Vás prove-
de Zuzana Bydžovská | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma, rezervace nutná
16. 11. | 10.00–11.00 | Kočárem do Vozovny – veselý dětský 
klub pro nejmladší návštěvníky Vozovny a jejich rodiče. Učíme 
se říkanky, hrajeme si na zvířátka, zpíváme, tančíme, čteme si, 
malujeme a skotačíme. Vhodné pro batolata od 18 měsíců do 3 
let | pořádá Za Trojku, vstupné 60 Kč za dítě, doprovod zdarma
16. 11. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 3: 
Tradiční deskové a karetní hry – klub deskových her, ve kte-
rém se pravidelně setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. 
Ti jsou rozděleni do 3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených 
lektorů, kteří pomáhají s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. 
Skupina 3 je určena především tradičním deskovým a karetním 
hrám | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč; studenti a senioři 20 Kč
20. 11. | 16.00 | Fresh senior: Jak dosáhnout změny ve 
svém životě II. – druhá část praktické přednášky certifikova-
né členky Mezinárodní federace koučů Mileny Židlické. Opět si 
přiblížíme metodu osobního rozvoje a přesvědčíme se o tom, že 
koučink nám může změnit život a přinést užitek v každém věku 
a v jakékoli situaci | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma, rezervace nutná

21. 11. | 17.00 | Cirkus Žebřík: Myš a smutný pán – příběh 
o zvědavé myši a pánovi, který na Vánoce zůstal sám. Vhodné pro 
děti od 4 let | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
22. 11. | 19.00 | Žižkov Meets Jazz: MarZ – MarZ je boj řím-
ského boha Marta, který svádíme každý sám se sebou, syrovost 
i naděje březnového rána, pohled do kosmu. Prozaičtěji řečeno, 
MarZ je tvorba Markéty Zdeňkové, mladé zpěvačky a kytaristky, 
jejíž písně nabízí širokou škálu témat od sousedských starostí 
s  řezníkem přes temné babiččino dědictví až po meditativní 
plavbu Ves Mírem. Výrazným Markétiným protipólem je v tomto 
uskupení Štěpán Janoušek, který rychlostí blesku přepíná mezi 
jednotlivými svými funkcemi – trombonistou, zpěvákem, ca-
jonistou a vládcem (decentních) počítačových efektů. V červnu 
2017 pokřtilo duo své debutové CD s názvem Na rozcestí, vydané 
u labelu Amplión records | pořádá MČ Praha 3 ve spolupráci se 
100PROmotion, vstup: předprodej 80 Kč + poplatky – Ticketst-
ream, na místě 120 Kč
23. 11. | 15.00–16.30 a 16.30–18.00 | Dílna se Sofií: Ne-
be, peklo, ráj – vyrábíme masky na Mikulášskou. Každé dítě si 
odnese tu nejkrásnější masku čerta nebo anděla. Kombinovaná 
technika, spousta různého materiálu. Můžete s sebou donést 
stará trička či jiný materiál. Vhodné pro děti od 4 let i dospělé | 
pořádá Za Trojku, vstup 60 Kč
25. 11. | 16.00 | Téměř divadelní společnost: Jak Václav 
princeznu vyléčil a Zakletý les – loutková pohádka vytvořená 
na motivy pohádky K. J. Erbena o princezně, která řeč ztratila, 
a pasáčkovi, se kterým ji zase našla. A druhá, stará česká pohád-
ka, o veliké lásce, podlé zradě, bezmezném přátelství, hrozném 
nebezpečí a všem, o čem už pohádky bývají. Vhodné pro děti od 
3 let | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
27. 11. | 16.00 | Fresh senior: Tvůrčí dílna s akad. mal. Mi-
ladou Gabrielovou – malý artefakt na vesmírné téma – calder. 
V pokoji se vznáší planety, houpají se nárazem vzduchu a posílají 
naši fantazii do nekonečných dálek. Vyrobíme si planetární sou-
stavu z dalekého vesmíru. Jednoduchý postup, kouzelný výsledek | 
pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma, rezervace nutná
28. 11. | 17.00 | Divadlo b: iOtesánek – klasický příběh o Ote-
sánkovi, nenasytném hladovci, zahraný dřevěnými marionetami. 
Zábavné představení, místy napínavé. Všechno, jak má být, jen 
ten Otesánek je trošku jiný. Vhodné pro děti od 3 let | pořádá Za 
Trojku, vstup 30/50 Kč
29. 11. | 17.00 | Středeční hudební recitály: Irish Dew – 
Irská rosa, jako název skupiny, vyjadřuje vztah členů ke spiritualitě 
v inspiračních, často irských hudebních zdrojích. Má poukazovat 
na hledání hlubších struktur uvnitř toho, co se dnes běžně nazývá 
„keltskou hudbou“ a na práci s esencí keltství, uchované dodnes 
v nejrůznějších, nejen hudebních, podobách. Hudba Irish Dew 
má kořeny v irském folku, ze kterého si bere některé specifické 
prvky. Vyhýbá se prvoplánové dvoučtvrťové sazbě, inspiruje se 
spíše tajemnými písněmi, ve kterých se snaží hledat informace na 
hlubších úrovních. Získaný materiál je přetvářen do nové podoby, 
přizpůsoben možnostem současných nástrojů a produkcí tak, 
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aby si zachoval svou údernost a jadrnost. Přijďte načerpat irskou 
atmosféru na jejich koncert do KC Vozovna | pořádá Odbor kultury 
MČ Praha 3, vstup zdarma, rezervace nutná
30. 11. | 15.00–16.30 a 16.30–18.00 | Dílna se Sofií: Ad-
ventní věnce – blíží se Advent, děti budou vít tradiční adventní 
věnce z větviček a zdobit je. Každý si domů odnese krásný advent-
ní věnec a očekávání Vánoc může začít. Vhodné pro děti od 4 let i 
dospělé | pořádá Za Trojku, vstup 60 Kč

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ CHABRY

  CHABERSKÝ DVŮR – KULTURNÍ 
CENTRUM A KNIHOVNA

Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry 
tel.: +420 283 852 858, mobil: +420 604 976 653
e-mail: chaberskydvur@dchabry.cz; knihovna@dchabry.cz
www.dchabry.eu

  otevírací doba knihovny a předprodej vstupenek
  po zavřeno; út–čt 10.00–12.00 a 13.00–18.00; pá 8.00–12.00 
a 13.00–16.00; so 10.00–12.00 a 13.00–18.00; ne zavřeno

VÝSTAVA
Dráteník na vsi   Historie a současnost drátenického řemesla | 
vstupné 30 Kč | do 12. 11.
Vánoční výstava betlémů   Výstava betlémů ze sbírky řezbářky 
Jarmily Haldové | od 28. 11. do 4. 1. 2018

Vánoční prodejní výstava   Výstava a prodej předmětů zhotove-
ných v terapeutických dílnách Psychiatrické nemocnice Bohnice | 

AKCE
09. 11. | 19.30 | Jak se dělá divadlo, Karel Čapek – novinka 
divadla DIVOCH o prknech, které znamenají svět | vstupné 120 Kč, 
Velký sál

23. 11. | 19.30 | Anna v ringu – svižná komedie divadla DI-
VOCH aneb co všechno se může odehrát v jednom obýváku na 
francouzském předměstí | vstupné 120 Kč, Velký sál
25. 11. | 15.00 | Pohádky do hajan – pohádka o vnoučatech, 
která přemluví babičku, aby jim přečetla na dobrou noc pohádky. 
Dva příběhy doplněné melodickými písničkami děti nejen pobaví, 
ale zároveň je i poučí o lepších i horších lidských povahových 
vlastnostech. Divadelní pohádka pro děti | vstupné 50 Kč, Velký sál

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

  DIVADLO U22
K Sokolovně 201, 104 00 Praha 22 – Uhříněves
tel.: +420 222 767 900, pokladna, mobil: +420 725 936 914 
e-mail: info@divadlo22.cz
www.divadlo22.cz

  rezervace i informace o představeních vám rádi poskytneme 
v pokladně divadla nebo na e-mailu: info@divadlou22.cz, vstupenky 
zakoupíte na: vstupenky@divadlou22.cz, www.divadlou22.cz, vstu-
penky je možné také zakoupit v internetové prodejní síti Ticketportal. 

  pokladna je otevřena po, st 17.00–19.30 , út 15.00–19.30 a vždy 
jednu hodinu před představením.

  změna programu vyhrazena

01. 11. | 19.30 | Vladimír Mišík & ETC – v březnu letošního roku 
oslavil Vladimír 70 let | vstupné 370 Kč (balkon 300 Kč)
02. 11. | 19.30 | Na stojáka – originální česká „stand-up 
comedy“ – vystupující: Ester Kočičková, Daniel Čech, Dominik 
Herman Lev, Arnošt Frauenberg | vstupné 250 Kč (balkon 220 Kč)
04. 11. | 10.30 | Vílí poklad – pohádka s písničkami. Děti hrají 
dětem | vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%)
07. 10. | 19.30 | Návštěvy u pana Greena – legrační, dojíma-
jící příběh lásky a odpouštění | vstupné 350 Kč (balkon 300 Kč)
10. 11. | 19.30 | The Backwards – The Beatles revival – nová 
hudebně – vizuální show LOVE SONGS, písně veselé i melancho-
lické, rychlé i pomalé, pro všechny zamilované, ale nejenom pro 
ně. Délka programu cca 2 hod. Vstupné 390 Kč (balkon 340 Kč)
12. 11. | 16.00 | Včera, dnes a zítra aneb nové scénky Felixe 
Holzmanna – interaktivni divadelní představení | vstupné 250 Kč 
(vstupenka platí i na představení Dědictvi aneb Herršvechošigutnág)
14. 11. | 19.30 | Chvilková slabost – Tony a Audrey manželé 
dvacet let, dvě děti, dva roky po rozvodu | vstupné 390 Kč (balkon 
340 Kč)
19. 11. | 19.30 | Dědictví aneb herršvechošiguttntag – 
„Mladí umělci“ – věkový průměr 15–18 let | vstupné 250 Kč 
(vstupenka platí i na představení Včera, dnes a zítra aneb nové 
scénky Felixe Holzmanna )
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24. 11. | 19.30 | Vše o mužích – trojice herců převede, že i muži 
mají své dny, že dokážou být upřímní, čestní, panovační, egocen-
tričtí, metrosexuální | vstupné 400 Kč (balkon 350 Kč)
25. 11 | 10.30 | Syndibád – chudý, ale odhodlaný mládenec | 
vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%)
26. 11. | 19.00 | Richard Pachman a Dita Hořínková – ad-
ventní charitativní koncert na podporu dětského domova ve 
Strančicích | vstupné dobrovolné
30. 11 | 19.30 | Manželství v kostce – dovedete si však před-
stavit manželství v kostce? | vstupné 390 Kč (balkon 340 Kč)

  KINO ÚČKO
Promítá v prostorách Divadla U22 | program na www.kinoucko.cz

  UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Nové nám. 1251, 104 00 Praha 22

  muzeum otevřeno: po a st 8.30–12.00 a 13.00–17.00, út a čt 
8.30–12.00 a 13.00–16.00, pá 8.30–14.00

VÝSTAVA
Obrazy – Alena Veselá | od 7. 11. do 30. 11.
06. 11. | 17.00 | Slavnostní zahájení výstavy

NOVÉ NÁMĚSTÍ
04. 11. | 10.00–17.00 | Uhříněveská pouť - pouťové atrakce 
pana Josefa Becka, s kramářskými písněmi vystoupí členové DS 
UCHO TJ SOKOL Uhříněves. Od 15.00 se v muzeu uskuteční koncert 
sboru JAZZ-BÁBY z Kolovrat.

FOTBALOVÝ AREÁL SK ČECHIE UHŘÍNĚVES
03. 11. | 16.00–18.00 | Po stopách zbloudilých duší – stezka 
odvahy dobra a zla – Cesta povede od židovského hřbitova (cca 
1,5 km), zakončení akce proběhne v areálu SK Čechie. Akce pro 
děti i dospělé (děti od 3 do 9 let v doprovodu rodičů).
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 zpředprodeje 
vstupenek

  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
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!   Kultovní filmová legenda ožije na jevišti 
Kongresového centra Praha a přinese spoustu scénických kouzel, 
magických triků a hlavně všechny hity ze slavné předlohy Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. „Hajný je lesa pán“, „Dumky, žalky“, 
„Šupy dupy dup“ anebo „Pramen zdraví z Posázaví“ znovu zazní 
v romantickém příběhu, kde vládnou duchové a láska | od dubna 
2016 Kongresové centrum Praha
ROCKY   Strhující příběh podle legendárního filmu Sylvestra 
Stallona o životní šanci a osudové lásce. Ve vzrušující muzikálo-
vé podívané s unikátní dekorací živě zazní slavné hity jako „Eye 
Of The Tiger“ a „Fight from the Heart“. Show plnou adrenalinu 
produkuje tým úspěšné české verze Mamma Mia! Ve spolupráci 
se Stage Entertainment. Rocky je strhující příběh outsidera, který 
dostal šanci a zvítězil sám nad sebou | od března 2017 Kongresové 
centrum Praha
MADAGASKAR  Vydejte se na dobrodružnou cestu s vašimi 
oblíbenými zvířátky z filmu Madagaskar – s Martym, Alexem, 
Melmanem a Glorií a mnoha dalšími. Poprvé naživo a v češtině | 
4. 11. Pardubice, 11. 11. Ostrava, 2. 12. Chomutov, 9. 12. Plzeň.

TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA:
Praha 1:
Čedok, Na Příkopě 18, tel.: +420 224 197 632, 224 197 699
Čedok, vestibul metra A/C – Můstek, tel.: +420 224 224 461
TA Centrála, Politických vězňů 9, tel.: +420 222 897 551, 222 897 
552 – nové prodejní místo v centru Prahy – nyní ke každému 
nákupu dárky zdarma, více na www.ticket-art.cz
Praha 2:
ReadyGo, Ječná 5, tel.: +420 251 560 015
Praha 3:
Bobs Tour, Koněvova 183, tel.: +420 284 861 974
Praha 4:
Čedok, Arkády Pankrác, tel.:  +420 241 411 363
Čedok, Centrum Chodov, tel.:  +420 272 075 000
Praha 5:
Čedok, Galerie Nové Butovice, tel.: +420 234 141 021
Čedok, Metropole Tesco Zličín, tel.: +420 226 082 237
Čedok, Plzeňská 8, tel.: +420 257 941 551
Praha 8:
CA Eva Tour, Sokolovská 180, tel.: +420 284 826 625
Čedok, vestibul metra B – Ládví, tel.: +420 286 580 193
Praha 9:
Čedok, Centrum ČM, tel.: +420 281 911 330
Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel.: +420 284 053 108
Praha 10:
CAL, Práčská 4/40, tel.: +420 251 561 402
Celkem 37 prodejních míst v Praze, 406 po celé ČR (seznam 
na www.ticket-art.cz).

SVĚTOVÝ MUZIKÁLOVÝ HIT
V KONGRESOVÉM 

CENTRU PRAHA W W W. R O C K Y P R A H A . C Z

H R A J Í  

JAN KŘÍŽ, HANA HOLIŠOVÁ 
MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ 

ROMAN VOJTEK 
MILAN ŠTEINDLER 

MICHAELA NOSKOVÁ 
ROBERT ZÁRUBA 

VOJTĚCH BERNATSKÝ
PETER PECHA A DALŠÍ
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 zdivadla
�DIVADELNÍ PREMIÉRY

 Michael Parker: ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Divadlo Palace, uvádí Divadelní společnost Háta, 4. 11.

Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, 
řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. 
Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních a že 
jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem 
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné 
dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne. 

  Hrají: Lukáš Vaculík, P. Nečas. Zbyněk Pantůček, Radka 
Pavlovčiaková, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Ivana 
Andrlová a další.

  Režie: Roman Štolpa.

  Eric Assous: MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
Divadlo v Rytířské, 4. 11.

Inteligentní, důvtipná a vynalézavá situační komedie plná neče-
kaných situací, která nabízí skvělé herecké příležitosti pro hlavní 
mužské postavy. Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé. Zatímco 
Phillippe je dobrák od kosti, peněz nemá nazbyt a žije celkem 
spokojený život se svou přítelkyní Alicí, Bernard je ctižádostivý 
a sobecký narcis, který získal skvělé místo v rodinném podniku 
své ženy Nelly. Manželce je nevěrný a svou milenku navíc přive-
de do jiného stavu. Kdyby se o tom jeho žena dozvěděla, přišel 
by o všechno, a tak požádá svého kamaráda o pomoc. Chudák 
Phillippe se tak dostane do začarovaného kruhu Bernardových 
lží, intrik a úskoků, dokonce se od něj odstěhuje i jeho přítelkyně. 
Dokáže nevinný Phillippe ještě zachránit svůj vztah s Alicí nebo 
Bernardovi všechny jeho lži projdou? 

  Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela 
Boudová, Michaela Sejnová/Lucie Okonová

  Režie: Jakub Nvota 

  Florian Zeller: OTEC
Divadlo Rokoko, 4. a 6. 11.

Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom smutném 
fenoménu naší doby – Alzheimerově chorobě. Hra je psaná z po-
hledu muže, jenž je tímto neduhem postižen. Jednotlivé scény 
se vzájemně popírají, postavy mají více podob a příběh se skládá 
nepřímo, skoro až detektivně. 

  Hrají: Jan Vlasák, Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Tereza 
Vítů, Zdeněk Vencl, Lenka Zbranková.

  Režie: Petr Svojtka.

  Sue Townsendová: TAJNÝ DENÍK ADRIANA 
MOLEA VE VĚKU 13 A ¾

Divadlo v Dlouhé, 8. 11.

„Láska a big beat jsou to jediné, co mě chrání před šílenstvím.“ 
Hudební retro inscenace pro celou rodinu podle světového 

bestselleru Sue Townsendové. Matka Pauline, otec George 
a syn Adrian Moleovi. A také jejich babička May s radikálními 
názory. Na první pohled normální rodinka. A také spolužáci, 
spolužačky, sousedé a známí. Rok a čtvrt dospívání Adriana 
Molea, britského puberťáka. Nejtěžší okamžiky v životě, které 
zažil každý z nás - dětství mizí v dáli, hormony se bouří, rodiče 
se rozvádějí a navíc ty problémy s pletí… Přijďte se podívat 
na  novou rodinnou inscenaci s  živým doprovodem herecké 
kapely Divadla v Dlouhé. 

  Hrají Martin Matejka, Pavel Tesař, Jaroslava Pokorná, Marie 
Turková, Eva Hacurová, Jiří Wohanka, Jan Meduna, Marie 
Poulová, Čeněk Koliáš, Milan Potoček, Pavel Lipták, Tomáš 
Makovský.

  Režie, úprava, texty písní: Miroslav Hanuš, hudební aranžmá 
a korepetice Milan Potoček, scéna Nikola Tempír, kostý-
my Hana Fischerová, pohybová spolupráce Jana Hanušová.

  Rebecca Lenkiewiczová: NOČNÍ SEZÓNA
Stavovské divadlo, scéna Národního divadla, 9. a 10. 11.

Byl jeden otec a ten měl tři dcery a jednu tchyni. Manželku už ne, 
ta od něj utekla do Londýna. Žijí spolu na irském venkově. Tchyně 
je značně pomatená, ale neskutečně spontánní. Jedna dcera se 
stále rozchází a schází s týmž klukem, druhá neví, co se sebou, 
a třetí se zamiluje do herce, který přijel natáčet film o básníku 
Yeatsovi. Jeho přítomnost probere tuto tragikomickou rodinku 
z letargie a její členy přiměje rozkrýt rodinná tajemství. Hořko-
sladká komedie výjimečné britské autorky, jež našemu hereckému 
souboru dopřeje hned sedm mimořádných dramatických rolí, 
upoutá svou poezií a jemným humorem.

  Hrají: Jana Preissová, Ondřej Pavelka, Tereza Vilišová, Veroni-
ka Lazorčáková, Lucie Polišenská, Igor Orozovič, Pavel Batěk.

  Režie: Daniel Špinar. 

  Antoin de Saint-Exupéry: MALÝ PRINC 
Divadlo Horní Počernice, uvádí DS Zeptejte se kocoura, 10. 11.

Dramatizace známého poetického příběhu pro malé i velké diváky
  Režie: Barbora Jelínková

  Heinrich Böll:  
ZTRACENÁ ČEST KATEŘINY BLUMOVÉ 

Švandovo divadlo, 11. 11.

Příběh dívky, která se stává obětí policie i tisku. Jenomže se za-
číná bránit. Světoznámá novela z roku 1974 nejen o smrtících 
dopadech dezinformačních článků. 

  Hrají: Marie Štípková, Alena Štréblová, Robert Jašków, Tomáš 
Petřík.

  Režie: David Šiktanc.

  ECCE HOMO 
Vršovické divadlo Mana, uvádí Klub Polski Praha, 11. 11.

Adaptace hry K. Wojtyly „Bratr našeho Boha“ 
  Hrají: Andrzej Magala, Anna Kaczmarska, Michał 
Chrząstowski, Elżbieta Grosse, Michał Chrząstowski, Maria 
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  Hrají: Robert Tyleček, Helena Karochová, Jiří Vojta, Minika 
Timková, Martin Dusbaba, Filip Müller

  Režie: Adam Doležal

  I. Peřinová: TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA 
VŠEVĚDA

Divadlo Říše loutek, 15. 11.

Pohádka podle Karla Jaromíra Erbena vypráví o tom, jak si Plavá-
ček za tři zlaté vlasy děda Vševěda zaslouží princeznu, při svém 
putování pomůže tam, kde je třeba, a zlý král dojde potrestání... 
jak to v pohádkách bývá! Loutky a výprava K. Vostárek, hudba 
J. Matásek

  Režie: H. Zezulová

  Jan Mocek: SHADOW MEADOW
Alfred ve dvoře, 21. 11.

Temná vizuální báseň o nepřítomnosti. Performance Jana Mocka 
kombinuje elementy visual artu, objektového divadla a dark am-
bientu. Zkoumá situace, kdy nepřítomnost objektů nebo lidí vy-
tváří dojem jejich intenzivní přítomnosti. V prázdném prostoru se 
objevují performeři Irina Andreeva a Jan Mocek, aby v atypickém 
sále Alfreda ve dvoře objevili skryté prostory, temnou hmotu nebo 
černé díry, a transformovali je způsobem ironickým i poetickým, 
humorným i nepříjemným, popkulturním i avantgardním. V sou-
časné audio-vizuální přesycenosti přichází s poněkud radikálním 
gestem: prázdnotou, tichem, tmou, negací, nulou, pauzou. Když 
se díváte do tmy, tma se začne dívat na vás.

  Režie a koncept: Jan Mocek

  Alois Mrštík, Vilém Mrštík: MARYŠA
Národní divadlo, 23. a 24. 11.

Maryša otráví Vávru jedem nasypaným do kávy. Nebude mnoho 
diváků, kteří by zasedli do hlediště, aniž by tušili, jak příběh dívky 
provdané proti její vůli a dohnané k zoufalému činu dopadne. 
Kdyby šlo o detektivku, byla by tato všeobecná znalost spíše 
na škodu. Naštěstí existují příběhy, které stojí za to vyprávět 
vždy znovu a znovu. Také v naší inscenaci Maryša otráví Vávru 
jedem nasypaným do kávy. Ale jaká Maryša? A jakého Vávru?

  Hrají: Vladimír Javorský, Taťjana Medvecká, Pavla Beretová, 
David Prachař, Matyáš Řezníček, Martina Preissová, Filip 
Rajmont

  Režie: Jan Mikulášek

  Lee Hall: ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE 
Divadlo pod Palmovkou, 24. 11.

Romantická komedie o lásce a divadle. Mladý básník a dramatik 
Will Shakespeare musí co možná nejdříve dokončit svou novou 
hru, nedostává se mu ale sil ani inspirace. Múzou se mu po ná-
hodném setkání, které jako by vypadlo ze Shakespearových 
slavných her, stane mladá a krásná Viola. Tase ovšem zároveň 
sama touží dostat k divadlu jako herečka, ale protože v Shake-
spearově době bylo herectví ženám zapovězeno, uchýlí se ke lsti 
a pronikne do Shakespearova souboru převlečena za chlapce. 

Boháčová, Andrzej Magala, Kazimierz Towarnicki, Krystyna 
Olaszek-Kotýnek, Wojciech Sękowski, Eva Magala, Jiří 
Kotýnek, 

  Režie a adaptace: JózeF Zbigniew Czernecki 

 Miroslav Krobot, Lubomír Smékal: HONEY
Dejvické divadlo, inscenace se hraje v divadle Jatka78, 12. 11.

Romantický příběh, který vznikl na základě skutečných událos-
tí. Hrají ho společně dva soubory, jejichž umělecké prostředky 
jsou odlišné. Právě o to se ale opírala myšlenka na vzájemnou 
spolupráci. Touha spojit autentické osobnostní komorní čino-
herní herectví Dejvického divadla s neméně autentickým čistým 
jevištním „bytím“ vyjádřeným prvky nového cirkusu Cirku La Pu-
tyka tak, aby vzniklo něco nového, snad překvapivého, rozhodně 
originálního. Něco, co v takové symbióze dosud u nás nevzniklo. 
Rozhodně nejde o to vytvořit prvoplánovou atrakci, nýbrž silný 
zážitek, který nejen obohatí umělce obou divadel během tvůrčího 
procesu, ale který především zasáhne všechny smysly diváka.
Hrají: Jan Balcar, Šárka Fülep Bočková, Jenovéfa Boková, Vojtěch 
Fülep/Ondřej Malý, Jana Holcová, Jiří Kohout, Daniel Komarov, 
Lenka Krobotová, Tereza Nádvorníková, Václav Neužil, Jaroslav 
Plesl, Vladimír Polívka, Anna Schmidtmajerová, Pavel Šimčík, 
Alexandr Volný, Jiří Weissmann

  Režie: Miroslav Krobot

  KOCOUR V BOTÁCH
Švandovo divadlo, uvádí Buchty a loutky, 12. 11.

Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví... Nejstarší syn do-
stal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen 
kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour? Ale pozor, on tak docela 
obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet 
a zařídit, třeba princeznu nebo...

  Hrají: Zuzana Bruknerová, Vít Brukner, Radek Beran, Marek 
Bečka a Lukáš Valiska

  Režie: Buchty a loutky pod vedením Marka Bečky

  LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI – 
SPIRITUÁLNÍ DÉŠŤ

Klub Lávka, 13. 11.

Nalezení sebe sama ve splynutí hudby a slova. V transformačním 
představení zazní vzpomínky Fráni Drtikola, Míly a Eduarda Tomá-
šových. Meditačním večerem provází Gabriela Filippi. Petr Piňos 
– kytara, hudba a koncepce, www.prana.cz, Veronika Diamantová – 
zpěv a koncepce, www.malymuzikant.cz, Ivo Charitonov – alikvótní 
zpěv a didgeridoo, Michal Haman – bubny, www.leciverytmy.cz, 
foto Roman Dvorak, www.romandvorak.com

  Harold Pinter: NAROZENINY 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Divadlo A. Dvořáka 
Příbram, 13. 11.

Absurdní komedie o manipulaci. V tomto příběhu ji uplatňují 
dva neznámí návštěvníci na hlavním hrdinovi Stanleym, žijícím 
v podnájmu u manželů Bolesových. Nutí ho oslavit narozeniny, 
které ve skutečnosti nemá.
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  Boris Vian alias Vernon Sullivan:  
ZABTE OŠKLIVÉ

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Divadlo Aqualung, 27. 11.

Parodie americké tvrdé školy z pera filozofa, technika, spisovatele 
a básníka, jazzového trumpetisty a zpěváka, autora šansonů, 
herce, novináře a filmového experimentátora, přední postavy 
pařížské existencionální avantgardy. Jedná se o napínavý příběh 
plný absurdních zvratů a situací, ve kterém se střídá řada žánrů 
a prostředí. Hlavní hrdina, mladý atletický Adonis Rock Bailey, je 
unesen z baru na záhadné místo, kde je nucen milovat se s bož-
sky nádhernou dívkou. Protože však složil slib panictví, odmítne. 
Po propuštění začne se svými přáteli pátrat po únoscích a odhalí 
celosvětové spiknutí doktora Schultze, který se rozhodl naklo-
novat armádu krásných lidí a s její pomocí ovládnout celý svět.

  Hrají: členové Divadla Aqualung
  Režie: Petr Vodička

  Radu Ţuculescu:  
KRAVINEC UPROSTŘED CESTY 

Divadlo Orfeus, 28. 11.

Hořká satirická komedie, pranýřující lidskou vychytralost, ve jmé-
nu zisku, neštítícího se jakékoli amorálnosti. Nenadálým štěstím 
ukáže se pro obyvatele zapadlé a bezvýznamné vesničky nečeka-
né neštěstí jednoho z nich.

� PŘENOSY BALETU

  BOLŠOJ BALET
Kino Lucerna
Vodičkova 31, 110 00 Praha 1
www.prenosydokin.cz

26. 11. | 19.00 | Zkrocení zlé ženy – „Balet Zkrocení zlé ženy 
není příručkou pro macho-muže, ale obraz setkání dvou rozdíl-
ných sil přírody, které hledají cestu k vzájemné harmonii.“ Fran-
couzský choreograf, současný ředitel Les Ballets de Monte Carlo 
– Jean Chrisoph Maillot vytvořil exkluzivně pro Bolšoj balet 

Na pozadí záměny postav, velké lásky, omylů a nedorozumění, 
intrik, obchodních machinací i neobyčejně zábavně a trefně 
zachyceného divadelního zákulisí, se tak odehrává okouzlující 
fiktivní příběh o tom, jak vznikla nejslavnější hra všech dob 
Romeo a Julie.

  Hrají: Tomáš Dianiška, Kamila Trnková, Jan Teplý, Ivan Jiřík, 
Zuzana Slavíková, Ondřej Volejník, Ondřej Veselý, Martin 
Hruška, Radek Valenta, Pavel Skřípal, Hana Seidlová, Jan 
Hušek a další

  Režie: Michal Lang

 William Shakespeare:  
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ aneb COKOLI CHCETE 

Divadlo Na Rejdišti, 24. 11.

Čtyři století milovaná veselohra. Tříkrálová milá vřava. Dva mile-
necké páry. Jeden milostný čtyřúhelník.

  Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení
  Režie: Kateřina Iváková

  Karel Čapek: VÁLKA S MLOKY
Divadlo Horní Počernice, uvádí DS Právě začínáme, 25. 11.

  Hrají: téměř všichni počerničtí ochotníci
  Režie: Klára Šimicová

  JAK ANDĚLÍČEK KOLEDNÍČEK VÁNOCE 
PROŽIL

Divadlo Kampa, uvádí Divadlo Cylindr, 26. 11.

Andělíček Koledníček se zase chystá slavit Vánoce a vyprávět 
o dnech a zvycích, které k těmto svátkům patří. A že je toho 
i na anděla hodně, pomůžou mu muzikanti a při zpívání koled 
určitě i děti

  Hrají: Vlaďka Kužílková, Marcela a Karel Jakoubkovi

  Arnošt Goldflam: DÁMSKÁ ŠATNA
Divadlo U Valšů, 27. 11.

Skrze setkání a rozhovory v divadelní šatně dává hra nahlédnout 
do osudů čtyř hereček. Do života první z nich, Marie, právě vstu-
puje nový muž. Marie prožívá počáteční okouzlení i následné 
rozčarování ve chvíli, kdy zjišťuje, že je s ním těhotná a on dítě 
odmítá. Její kolegyni Trudu s malou dcerou zase již po něko-
likáté opouští manžel. Mladičká Klára přirozeně touží po roli, 
divadelním růstu i úspěchu. Nejstarší Líza řeší v obecnější rovině 
problém smysluplnosti hereckého poslání. Ve čtyřech generač-
ních rovinách tak lze paralelně sledovat často provázané osobní 
i profesní problémy, se kterými se představitelky potýkají. Hra 
tak rovněž poodhaluje jindy skryté atraktivní prostředí diva-
delního zákulisí. 

  Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková 
a Petra Tenorová

  Režie: Arnošt Goldflam, scéna a kostýmy: Petra Štětinová – 
Goldflamová 
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  ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM 2017
30. 09. – 10. 12. 2017
10. ročník festivalu ochotnických divadel

www.divadlopocernice.cz
  ceny vstupenek jsou 120, 100, 80 Kč podle vzdálenosti od jeviště. 
Senioři nad 60 let mají vstupné za polovic. Studentská sleva 20%.

  pravidelným návštěvníkům nabízíme permanentku na celý Čechův 
divadelní podzim za 300 Kč.

  vstupenky koupíte v pokladně Divadla Horní Počernice každý všední 
den 16.00–19.00 a vždy hodinu před každým představením a nebo 
on-line na www.divadlopocernice.cz

04. 11. | 19.30 | Dentální rapsódie aneb Stomatologická 
revue – A. Guha – rande orální perspektivou. Den a noc jedné 
dívky z pohledu jejích zubů. Co prožívají, zatímco jejich majitelka 
randí? Hrají: P. Kozák, V. Dvořách/M. Dvořák, Z. Kovář, J. Řehola, 
L. Kudrna, Jan Kozák, B. Uksová, M. Vlková, N. Chromečková, 
D. Pfauserová a další, rež. A. Guha | Ztracená existence, Praha 
| nevhodné pro diváky do 15 let | 60 min 
10. 12. | 19.30 | Dokonalá svatba – R. Hawdon – zběsilá 
situační komedie o svatbě, jakou jste ještě nezažili. Hrají: V. Lap-
ková/K. Tučková, L. Přívozník, T. Kyselka/R. Pivoda, K. Tvrdíková, 
J. Kaprová/L. Valenová, J. Kobesová, T. Horáček/O. Pečený, rež. 
M. Schejbal | Ty-já-tr/Hrobeso, Praha | 120 min 

  LOUTKOVÝ FESTIVAL  
NOVODVORSKÝ ZVONEČEK 
23. – 25. 11. 2017
3. ročník loutkového festivalu Novodvorský 
Zvoneček opět ovládne KC Novodvorská! 

Kulturní Centrum Novodvorská
Novodvorská 151, 142 00 Praha 4 
mobil: +420 608 982 230
e-mail: divadlo@zvonecek.info
www.zvonecek.info

  podrobný program na www.zvonecek.info

23. 11. | 10.00 a 14.00 | Kašpárek u Čarodějnice – v milé 
veršované pohádce se Kašpárek dostane do služby k bábě koře-
nářce. Když ale zjistí, že nočním návštěvníkem u báby je Lucifer, 
v kotlíku se nevaří jen tak nějaký lektvar, ale lektvar mládí a baba 
se chystá pro knížete pekel unést princeznu – musí Kašpárek 
zasáhnout a zachránit jak sebe, tak i princeznu. 
24. 11. | 10.00 a 14.00 | O Plaváčkovi – výpravná epická 
pohádka o jedné vyřčené sudbě, zlém králi a mladém Plaváč-
kovi, kterého láska ke krásné princezně Lidušce dovede až pro 
tři zlaté vlasy Děda Vševěda. V pohádce můžete spatřit naše 

adaptaci Shakespearovy komedie Zkrocení zlé ženy. Pod jeho 
vedením objevíme zcela nové kvality souboru a diváci se mohou 
přesvědčit, že výkon Bolšoje je nedostižný i v moderních choreo-
grafiích. Světová premiéra 4. července 2014, Bolšoj balet, Mos-
kva. Inscenaci není možné vidět nikde jinde na světě. Hudba: 
Dmitrij Šostakovič, choreografie: Jean-Christophe Maillot
Bolšoj balet živě si získal srdce diváků po celém světě a hned 
po známých operních přenosech z Metropolitní opery je globálně 
druhý nejnavštěvovanější mezi přenosy do kin. Hlavní ingrediencí 
úspěchu projektu je nepřekonatelná interpretační bravura taneč-
nic Bolšoje (Olga Smirnova, Jevgenie Obrazcová, Maria Alexandro-
vá, nebo ukrajinská rodačka Světlana Zacharová). V mužské části 
souboru okouzlují diváky hvězdy jako Michail Lobukin, Ruslan 
Skvorcov, ale i historicky první americký tanečník v souboru, který 
přešel do Bolšoje z ABT David Hallberg.
Program přenosů Bolšoj baletu sezóny 2017/18 
17. 12. 2017 | Louskáček 
21. 01. 2018 | Romeo a Julie
04. 02. 2018 | Dáma s kaméliemi
04. 03. 2018 | Plameny Paříže
08. 04. 2018 | Giselle
10. 06. 2018 | Coppélia

�DIVADELNÍ FESTIVALY

  OPERA 2017
13. ročník Festivalu hudebního divadla
13. 09. – 05. 11. 2017

www.festival-opera.cz

Od baroka po současnost – nejlepší operní inscenace z celé 
České a Slovenské republiky opět na pražských scénách! 

  ceny vstupenek od 100 do 790 Kč, 30% sleva pro studenty 
a důchodce.

  30 minut před každým představením se ve foyeru příslušeného 
divadla uskuteční úvodní slovo k inscenaci, titulu a vystupujícímu 
souboru. Další informace k představením a doprovodným akcím 
na webových stránkách festivalu.

02. 11. | 19.00 | Čaroděj a jeho sluha – O. Kyas, P. Drábek – 
představení Ensemble Opera Diversa, dirigentka G. Tardonová, rež. 
K. Belcredi, úč. L. Kašpárková, O. Koplík, J. Šťáva, P. Radostová, 
J. Tuček, A. Janiga | Venuše ve Švehlovce
03. 11. | 19.00 | Echo – Metamorphoses II – V. Zouhar, Ro-
cc – představení souboru Opera Povera | České muzeum hudby 
04. 11. | 11.00 | 14.00 | Zob, zob, Zoban – E. Schiffauer – před-
stavení Operního studia Národního divadla moravskoslezského 
Ostrava, hud. nastudování A. Sedlický a L. Živocká, rež. V. Klemens 
| Divadlo D21
04. 11. | 19.00 | Hamlet – A. Thomas – představení Národního 
divadla moravskoslezského Ostrava, dirigent T. Brauner, rež. R. Li-
pus, úč. T. Weinhappel, J. Sibera, M. Gurbaľ, J. Vuletic, M. Šrejma, 
R. Vlkovič ad. | Stavovské divadlo 
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Arabského nedivadla studentů Ústavu Blízkého východu a Afriky 
FF UK | arabsky s českými titulky | vstupné 150, 100 Kč

LITERÁRNÍ KAVÁRNA 
Řetězová, 244/10, Praha 1

23. 11. | 11.00 | Básně krkem velbloudím – mezinárodní 
studentské klání v přednesu arabské poezie | vstup volný

KATEDRA DIVADELNÍ VĚDY FF UK
nám. J. Palacha 2, Praha 1
učebna 429

23. 11. | 17.00 | Hlasy ze zálivu – mezinárodní arabisticko-
-teatrologická konference. Zvláštní host: prof. Hasan Hilmy z Uni-
verzity Hasana II. v Casablance | vstup volný

ČESKÝ ROZHLAS GALERIE
Vinohradská 12, Praha 2

24. 11. | 19.00 | Michal Lázňovský: Fata Morgana – veřejný 
poslech rozhlasové tragikomedie | vstup volný

MINOR, MALÁ SCÉNA
Vodičkova 674/6, Praha 1
www.minor.cz

25. 11. | 16.00 | K. Hameed – Jedna nebo dvě pohádky pro 
Alef – pohádkové odpoledne z Bahrajnského království. Předsta-
vení částečně v arabštině, angličtině a češtině, srozumitelné všem 
| pro rodiny s dětmi od 6 let | vstupné: 80, 120 Kč

ŠVANDOVO DIVADLO, STUDIO
Štefánikova 57, Praha 5
www.svandovodivadlo.cz

25. 11. | 19.00 | To Somewhere Else – Někam jinam – mul-
timediální performance | jazykově bezbariérové | vstupné: 280 Kč

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ, ELIADOVA KNIHOVNA 
A ZKUŠEBNA DNZ
www.nazabradli.cz

26. 11. | 17.00 | Hlasy šafránu – závěrečná festivalová hos-
tina: M. Salehi: The Voice of Saffron (video), A. Mohammadi 
a H. Abed (performance), perská poezie L. Salami a B. Malakuti, 
M. Alsolaiman – Čeština jinak, Ziriab (arabská hudba) s hostem 
M. Issou, knižní novinky z Dar ibn Rushd, orientální kulinářské 
speciality a další nečekaná překvapení | vstupné 150, 100 Kč
Nenechte si ujít rovněž tyto výjimečné festivalové události 
v průběhu listopadu: projekt DOMA (bytové divadlo), projekt 
EMBASSY TOUR (Dny otevřených dveří arabských ambasád)
Více informací a rezervace na www.nadprahoupulmesic.
simplesite.com

nejkrásnější, starobylé řezbované marionety a  celý příběh 
vypráví Ondřej Vetchý. 
25. 11. | 10.00 | O  dvanácti měsíčkách – Maruška žije 
v malé chaloupce se svou macechou a nevlastní sestrou. Ty se 
k ní nechovají vůbec hezky. Vrcholem pak je, když nebohou 
Marušku pošlou na mráz, aby jim přinesla třeba jahody: „A bez 
nich se nevracej!“ Co si chudák Maruška teď počne? Venku zuří 
sněhová vánice, psa by nevyhnal a k tomu ten nesplnitelný, 
hloupý úkol. Každý přece ví, že jahody v lednu nerostou. Nebo 
už to nikdo dávno neví? | Divadlo Drak Hradec Králové – poprvé 
ve Zvonečku!
25. 11. | 12.30 | Golem – loutková pohádka na motivy starých 
židovských pohádek, obzvláště pak legendy o Golemovi | Studio 
Damúza
25. 11. | 14.00 | Zlobivá kůzlátka – ach, ta neposlušná kůzlát-
ka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. Ale hodná maminka koza je 
dokáže vysvobodit z vlčího břicha, neposluchy milované... A vlk? 
Ten se utopil! Mééé, mééé, přijďte se podívat! Pohádka o zlobení 
je určena pro děti od tří let | Buchty a loutky
25. 11. | 15.30 | Otesánek – tatínek a maminka žijí a vaří 
šťastně pospolu. Co jim chybí ke štěstí? A roste štěstí na stro-
mech, nebo na pařezech? Vážně láska prochází žaludkem? To 
vše a mnohem víc přijďte zjistit do naší nejnovější pohádky! | 
Divadlo Zvoneček
25. 11. | 16.30 | Král Karel – jednou za tisíc let se vody Vltavy 
rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. Zlatou ko-
lébku, v níž směl být odchován jen ten, kdo přinese naší zemi mír 
a štěstí. Nyní se narodil malý Václav budoucí král Karel. Loutková 
pohádka volně inspirovaná středověkem, dobou králů, životem 
a dílem Karla IV | Divadlo Toy machine
25. 11. | 17.30 | Zlatá ryba – klasická ruská pohádka o vše-
mocné carevně širého moře | Illegumova divadelní společnost

  NAD PRAHOU PŮLMĚSÍC
9. ročník festivalu kultur Blízkého východu
Téma: domov – hranice – exil – soucítění

  pořádá Komba z. s. s podporou MHMP, SFK, Francouzského institutu 
a arabských ambasád

  více informací na www.nadprahoupulmesic.simplesite.com 
a na facebooku

DIVADLO NA PRÁDLE
Besední 3, Praha 1 
www.divadlonapradle.cz

22. 11. | 19.00 | J. Pavliš: Kuvajt – vernisáž výstavy obrazů
22. 11. | 20.00 | Usáma Ibn Munkiz – Osudy arabského 
bojovníka s  křižáky – česká premiéra divadelní inscenace 
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Zürich – Obrazy tvé velké lásky z curyšského Theater Neumarkt 
je spojením posledního románu velkého a předčasně zemřelé-
ho prozaika Wolfganga Herrndorfa s činoherním představením 
a rockovým koncertem – ocitáme se v road movie, kterým nás 
energicky žene vpřed živá rocková hudba a především vynikající 
hlavní představitelka. Isa odkrývá prožitky mladé ženy, která si 
hledá cestu světem, probírá hádanky života, klade si otázky o svém 
místě v něm, o hranicích normality. V hlavní roli uvidíme skvost-
nou divadelní a filmovou herečku Sandru Hüller! Obrazy tvé velké 
lásky jsou prvním provedením textu na švýcarském jevišti. Rež. 
T. Schneider | Studio Hrdinů
23. 11. | 20.00–21.30 | Strach jíst duši / Angst essen Seele 
auf – R. W. Fassbinder – Národní divadlo Brno, Divadlo Reduta 
– Cena Josefa Balvína – Strach jíst duši R. W. Fassbindera v režii 
Jana Friče je letošním laureátem Ceny Josefa Balvína, tedy nej-
lepší letošní inscenací původně německojazyčného textu. Setkání 
dvou zcela odlišných světů a jejich lovestory navzdory okolí z pera 
velkého německého autora: stárnoucí Emmi a marocký krasavec 
Salem. Jan Frič spolu se skvělým hereckým obsazením, v novém 
překladu M. Sládečka a v razantní scénografii J. Štěpánka stvořil 
lehkou kabaretní komedii, která si barvitě hraje s popkulturními 
ikonami a klišé, rozkrývá však svět závisti, upjatosti a nízkosti. 
S velkou dávkou humoru a velmi působivě. Rež. J. Frič | inscenace 
vhodná od 15 let | upozorňujeme diváky, že se v rámci inscenace 
kouří | německé titulky | Divadlo pod Palmovkou 
24. 11. | 20.00–21.25 | Žena a město / Die Frau und die 
Stadt – G. Reinshagen – Bewegtbildtheater, Luxemburg – Žena 
a město přináší inovativní formu tzv. bewegtbildtheateru, divadla 
propojujícího projekční techniky s činoherní akcí. Povídka dramatič-
ky G. Reinshagen, která sloužila jako předloha inscenaci, popisuje 
fiktivní den v životě velké německé lyričky Gertrud Kolmar před 
transportem do koncentračního tábora. Líčí její lásku k městu, chuť 
skoncovat se životem, kterou však nakonec překonává rozhodnutí 
a odvaha dále žít a vzdorovat. Inscenace, která je lucemburským 
příspěvkem v  letošním ročníku festivalu, ukazuje vůli člověka 
nepodléhat útlaku ani za těch nejhrozivějších okolností, je pů-
sobivým večerem inovativní formy a herectví Martiny Roth. Rež. 
J. Conen | Jatka78
25. – 26. 11. | 20.00–21.45 | Soucit / Mitleid – M. Rau – 
Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin – Soucit v režii Milo Raua je 
inscenací na pomezí dokumentárního divadla, pracuje se skuteč-
nými lidskými osudy a světovými konflikty, přesto si však nechává 
výrazný prostor pro vlastní fabulace. Milo Rau, slavný švýcarský 
divadelník a filmař, si všímá „průmyslu“ kolem humanitárních 
krizí. Mladá dobrovolnice ve službách neziskovky konfrontuje své 
postoje a životní situaci s utrpením migrantů a obětí občanské 
války. Soucit je ostrou úvahou o mezích humanismu, o cynismu, 
je apelem na lidskost, zároveň ukazuje divadlo jako živé médium, 
které otvírá otázky dnešního světa. Soucit je hereckým koncertem, 
ale především silnou výpovědí, která vnáší zcela nový pohled 
na současné dění. Rež. M. Rau. Představení se koná v rámci Ozvěn 
Česko-německého kulturního jara 2017 – přeshraniční kulturní 
iniciativy Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, 
Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti 

  PRAŽSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL 
NĚMECKÉHO JAZYKA
22. ročník
19. 11. – 1. 12. 2017

www.theater.cz
  představení jsou tlumočena do češtiny
  prodej vstupenek od 1. 11. v síti Ticketpro
  změna programu vyhrazena

12. 11. | 18.00–20.05 | Tiefer Schweb – Ch. Marthaler – Záchyt-
ná nádrž od Christopha Marthalera – skvostná inscenace slavného 
švýcarského divadelníka Christopha Marthalera s jeho typickým 
rukopisem: dokonalým temporytmem, skvělými herci, humorem 
a vybroušenou hudební stránkou inscenace. Samozřejmě ve velko-
lepé scéně, na níž může z obřích kachlových kamen vystoupit třeba 
zpívající potápěč. Marthaler se po letech vrátil na jedno z nejslav-
nějších německých jevišť, aby zde se „svými“ herci inscenoval další 
z večerů přízračného klidu, naprosto nečekaných situací a dokonalé 
hudební formy. Marthalerova poetika je zcela jedinečná a Tiefer 
Schweb je klenotem mezi jeho inscenacemi z posledních let. Rež. 
Ch. Marthaler | Münchner Kammerspiele | divadelní výlet
19. 11. | 17.00–18.30 | Jas. Okamžik / Hell. Ein Augenb-
lick – K. Voges – Theater Dortmund – Jas. Okamžik je esteticky 
dokonalou, inovátorskou inscenací, která se vydává na pomezí 
činohry a fotografie. Jas je imaginativním divadelním esejem 
o pomíjivosti života, o snaze zachytit jeho vzácné okamžiky. Divák 
se zde ocitá v obří temné komoře a je svědkem vzniku jedinečných 
fotografií, jakýchsi obrazů zastaveného času, v nichž život na oka-
mžik ustrnul a jež během představení vznikají rukou fotografa 
Marcela Schaara. Jas. Okamžik je jedinečným zážitkem, krásnou 
meditací nad dočasností a  prchavostí našeho bytí. Vogesovy 
inscenace posledních let oslňují svou technickou dokonalostí 
a silnou, filozofickou výpovědí. Rež. K. Voges | návštěvu před-
stavení důrazně nedoporučujeme divákům se strachem ze tmy, 
akutními srdečními chorobami, sklonem k záchvatům migrény 
či epilepsií | se simultánním překladem do češtiny | Forum Karlín
19. – 20. 11. | 20.00–22.00 | Světlo v krabici / Das Licht im 
Kasten – E. Jelinek – D’haus (Düsseldorfer Schauspielhaus) – 
Světlo v krabici je prvním provedením textu nositelky Nobelovy 
ceny Elfriede Jelinek. Celoživotní milovnice haute couture odvíjí 
svůj všeobjímající text jako Ariadna své klubko – neobvykle osob-
ní a svěží text je zakotven ve světě módy, popisuje její spalující 
procesy, ukazuje propasti konzumní společnosti, druhou stranu 
nablýskaných butiků či naši neukojitelnou touhu po jedinečné krá-
se – zkrátka předkládá nám svůj sžíravě ironický a kritický pohled 
na svět, ale i na vlastní osobu. Režiséru Glogerovi se s vynikajícím 
ženským ansámblem hereček od 10 do 70 let podařilo stvořit 
obrazivou inscenaci, která nás provede myšlenkovým světem 
velké spisovatelky. Rež. J. P. Gloger | Nová scéna Národního divadla
21. – 22. 11. | 20.00–21.20 | Obrazy tvé velké lásky / Bil-
der deiner grossen Liebe – W. Herrndorf – Theater Neumarkt, 
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02. 12. | 12.00 | #LutherLenin Vysílání | Eine Sendung | 
A Broadcasting – Studio Hrdinů, Goethe-Institut Česká republi-
ka – co spojuje Luthera, Lenina a „hashtag“? Co mají společného 
spouštěcí události reformace, události komunistické revoluce 
v Rusku a naše dnešní doba, vyznačující se převratnými změna-
mi v oblasti digitálních komunikačních médií? Na třech scénách 
bude vznikat live „rádio“: diskusní pořady, čtení, přednášky, talk 
show, hudba ze záznamu i živě, na programu se bude podílet řada 
českých i zahraničních hostů z oborů filozofie, umění, historie, 
teologie a ekonomie | Studio Hrdinů

  PŘELET NAD LOUTKÁŘSKÝM HNÍZDEM
27. ročník

www.prelet.cz
  pořádají Spolek pro vydávání časopisu Loutkář a České středisko UNIMA
  místo konání a předprodej vstupenek: Divadlo Minor, Vodičkova 6, 
Praha 1, tel.: +420 222 231 351, e-mail: pokladna@minor.cz, otevře-
no po-pá: 10.00–13.30 a 14.30–20.00, so-ne: 11.00–18.00. 

03. 11. | 17.00 | Sůl nad zlato | Buchty a loutky, Praha | malá 
scéna | od 3 let

04. 11. | 10.00 | Bajaja | Studio DAMÚZA, Praha | malá scéna 
| od 6 let
04. 11. | 11.00 | Pohádka z kufru | KALD DAMU | uši | od 6 let
04. 11. | 13.00 | Jakoubkovo splněné přání | Studio DAMÚZA, 
Praha | malá scéna | od 5 let
04. 11. | 14.00 | Zvířátka a loupežníci | Divadlo U staré herečky, 
Hradec Králové | malá scéna | od 3 let
04. 11. | 15.00 | K šípku s Růženkou | Naivní divadlo Liberec 
| velký sál | od 6 let
04. 11. | 16.00 | Dlouhý, Široký a Bystrozraký | KALD DAMU 
| malá scéna | od 5 let
04. 11. | 17.30 | Loutková FAUST Inscenace | Waxwing the-
atre, Praha | (uši) | od 10 let
04. 11. | 19.00 | GOON: Krvavá pomsta! | IDDQD, Praha | malá 
scéna | od 14 let
05. 11. | 10.00 | Cirkus Unikum | Divadlo Polárka, Brno | velký 
sál | od 5 let
05. 11. | 11.00 | Momotaró | Studio DAMÚZA, Praha | malá 
scéna | od 3 let
05. 11. | 14.00 | Murgila a Zorila | Continuo, Malovice | malá 
scéna | od 5 let
05. 11. | 15.30 | Tři siláci na silnici | Divadlo Alfa, Plzeň | velký 
sál | od 6 let
05. 11. | 17.00 | V prdeli | LS Rámus, Plzeň | malá scéna | od 12 let
05. 11. | 18.00 | Robinson | LS Vozichet, Jablonec nad Nisou 
| uši | od 8 let

a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Minister-
stvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky 
| německy a francouzsky s českými a německými titulky | dopo-
ručujeme divákům od 16 let | Divadlo Archa
25. – 26. 11. | 20.00–22.45 | Moc a vzdor / Macht und Wi-
derstand – I. Trojanow – Schauspiel Hannover – Moc a vzdor je 
další výraznou stopou českého režiséra Dušana Davida Pařízka 
na německé scéně. První provedení románu současného prozaika 
Iliji Trojanowa ukazuje dvojí pohled na pravdu v osobách dlouhá 
léta vězněného disidenta a jeho totalitního trýznitele. Ocitáme se 
v Bulharsku po roce 1989, padl komunistický režim, jeho prota-
gonisté se otřepali a zůstávají na svých místech, stopy útlaku jsou 
dobře zametené. Oběť a pachatel jsou na sebe přízračně odkázaní, 
svědectví si mohou poskytnout jen navzájem. Pařízkovi se podařila 
inscenace velké výpovědi, v jejímž centru mimo jiné září dva skvělí 
protagonisté – Samuel Finzi a Markus John, antipody, které se tolik 
přitahují. Rež. D. D. Pařízek | Nová scéna Národního divadla
01. 12. | 20.00–22.00 | Hotel Evropa aneb Antikrist / Hotel 
Europa oder Der Antichrist – J. Roth – Burgtheater Wien – 
Hotel Evropa aneb Antikrist je inscenací Antú Romero Nunese z ví-
deňského Burgtheateru – uvidíme hvězdy rakouského národního 
divadla jako Katharinu Lorenz či Fabiana Krügera. Nunes se chopil 
prozaického díla Josepha Rotha, jehož velkým tématem je borcení 
Evropy, ztráta hodnot a velmi nejistá budoucnost po rozpadu sta-
rého řádu. Vytvořil výrazně stylizovanou inscenaci, která stvrzuje 
jasnozřivost próz velkého rakouského spisovatele, vyjadřuje se 
k aktuálnímu stavu Evropy a také reflektuje uprchlickou krizi. 
Nunes v Hotelu Evropa kultivuje svůj vztah ke grotesce, klaunérii, 
poetice němého filmu, k herecké improvizaci a vytváří působivou 
sondu časů krize. Rež. A. R. Nunes | Divadlo na Vinohradech

OFF–PROGRAM
28. 11. | 17.00–21.00 | Nekončící maraton rozhlasové hry 
– Rakouský rok na Vltavě vrcholí. Podzim ve vysílání České-
ho rozhlasu Vltava přináší to nejlepší z celoročního tematického 
akcentu na rakouské umění a kulturu. Vedle premiérové četby 
Muže bez vlastností Roberta Musila nebo Očarování od Hermanna 
Brocha, jsou to rozhlasové hry autorů a autorek od Huga von Hof-
mannsthala až po Wernera Schwaba. Reprezentativní část jsme se 
rozhodli uvést v rámci Pražského divadelního festivalu německého 
jazyka v ideálních akustických podmínkách rozhlasového studia 
| Český rozhlas Vltava
17.00 | Prezident – T. Bernhard – rež. P. Mančal
18.30 | Proč kuchyň? – P. Handke – rež. A. Vrzák
20.00 | Dobrý Bůh z Manhattanu – I. Bachmannová – rež. 
H. Kofránková
29. – 30. 11. | 17.30–21.30 | In the Name of Gift –lLunatiks 
produktion, Depresivní děti touží po penězích – Performance 
jako dar. Dar jako performance. Něco za něco. Berlínský divadelní 
kolektiv lunatiks produktion a pražský umělecký gang Depresivní 
děti touží po penězích vyhlašují novou republiku, jejíž motto zní 
„Have fun and save the world!“ a po Berlíně otevřou její pop-up 
ambasádu také v Praze | Venuše v (ú)krytu 
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L. Juřičková, P. Batěk, D. Prachař, J. Suchý z Tábora, D. Barešová, 
I. Janžurová, J. Dudziaková, J. Preissová, E. Salzmannová, M. Štíp-
ková, M. Řezníček, L. Valenová, A. Peřinová, rež. D. Špinar
20. 11. | 19.00 | Strakonický dudák – J. K. Tyl – činohra – úč. 
I. Orozovič, F. Kaňkovský, T. Medvecká, M. Borová, O. Pavelka, 
V. Beneš, L. Juřičková, R. Mácha, J. Tesařová, E. Salzmannová 
ad., rež. J. A. Pitínský
21. 11. | 19.00 | Maškarní ples – Un ballo in maschera
22. 11. | 19.00 | Maryša – A. Mrštík, V. Mrštík – činohra – úč. 
V. Javorský, T. Medvecká, P. Beretová, D. Prachař, M. Řezníček, 
M. Preissová, F. Rajmont, rež. J. Mikulášek | předpremiéra
23. 11. | 19.00 | MARYŠA | 1. premiéra
24. 11. | 19.00 | MARYŠA | 2. premiéra
25. 11. | 11.00 | Čert a Káča
25. 11. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
26. 11. | 11.00 | Adventní koncert
26. 11. | 19.00 | Tosca – G. Puccini – opera – rež. A. Bernard
28. 11. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – činohra 
– úč. O. Pavelka, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý z Tábora, P. Bere-
tová, L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, K. Winterová, M. Stehlík, 
M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. D. Špinar
29. 11. | 19.00 | Timeless

  NÁRODNÍ DIVADLO NA SCÉNĚ 
HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

Křižíkova 10, 186 00 Praha 8
tel.: +420 221 868 666 

  po dobu generální rekonstrukce budovy Státní opery budou soubory 
Opery a Baletu hrát část svého repertoáru na scéně Hudebního 
divadla Karlín, Křižíkova 10, Praha 8

  v pokladně HDK je možné zakoupit vstupenky na představení 
Národního divadla

  pokladna Hudebního divadla Karlín je otevřena po–pá 9.00–13.30, 
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením

06. 11. | 19.00 | Romeo a Julie – S. Prokofjev – balet – rež. 
P. Zuska
07. 11. | 19.00 | Romeo a Julie
13. 11. | 19.00 | Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) 
– G. Rossini – opera – rež. M. Otava
14. 11. | 19.00 | La traviata – opera – rež. A. Bernard
20. 11. | 11.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška
21. 11. | 19.00 | Netopýr (Die Fledermaus) – J. Strauss ml. 
– opera – rež. M. Otava
27. 11. | 19.00 | Rusalka
28. 11. | 19.00 | Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia)

  FÓRUM KARLÍN
Pernerova 51, 186 00 Praha 8

16. 11. | 19.00 | Beethoven – Berg – Wagner

� STÁTNÍ DIVADLA

  NÁRODNÍ DIVADLO
Národní 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 901 448
tel.: +420 224 901 319 (informace o repertoáru)
e-mail: info@narodni-divadlo.cz
objednavky@narodni-divadlo.cz (objednávky vstupenek)
www.narodni-divadlo.cz

 A bezbariérový přístup
  hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) – otevřeno 
po–pá 9.00–18.00, so–ne 10.00–18.00; v hrací dny Nové scény 
otevřeno do začátku představení; další pokladny: Stavovské divadlo 
(Železná 24, Praha 1) – otevřeno po–ne 10.00–18.00; Hudební 
divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30, 
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; večerní pokladny 
v divadlech jsou otevřeny 45 minut před začátkem představení

  operní představení zpívaná v originálech jsou tlumočena do češtiny 
a angličtiny prostřednictvím titulkovacího zařízení

  předprodej vstupenek na představení Baletu, Činohry a Laterny 
magiky probíhá na 5 měsíců dopředu, předprodej na Operu je 
10 měsíců dopředu

01. 11. | 19.00 | Chytračka / Měsíc – C. Orff – opera – rež. 
J. Nekvasil
02. 11. | 19.00 | Timeless – balet
03. 11. | 19.00 | Timeless
04. 11. | 14.00 a 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé 
– M. Vačkář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, 
P. Beretová, M. Zbrožek, R. Havelková, F. Kaňkovský/P. Batěk, 
M. Borová, D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
05. 11. | 11.00 | Čert a Káča – A. Dvořák – opera – rež. M. Chu-
dovský
05. 11. | 19.00 | Příhody lišky Bystroušky – L. Janáček – 
opera – rež. O. Havelka
08. 11. | 19.00 | Aida – G. Verdi – opera – rež. P. Selem
09. 11. | 19.00 | Maškarní ples – Un ballo in maschera
10. 11. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
11. 11. | 19.00 | Timeless
12. 11. | 19.00 | Timeless
13. 11. | 19.00 | Manon Lescaut – v. Nezval – činohra – úč. 
P. Štorková, R. Mácha, V. Beneš, V. Polívka/P. Děrgel, L. Zbranková, 
P. Šmíd/M. Řezníček, rež. D. Špinar
14. 11. | 19.00 | Chytračka / Měsíc
17. 11. | 20.00 | Ceny Paměti národa
18. 11. | 11.00 a 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – 
opera – rež. M. Švecová
19. 11. | 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austenová – činohra 
– úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, K. Winterová, 
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16. 11. | 19.00 | Krvavá svatba
17. 11. | 14.00 a 18.00 | Malá mořská víla – balet – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
18. 11. | 13.00 a 19.00 | Mlynářova opička – V. K. Klicpe-
ra, M. Šotek – činohra – úč. V. Beneš, P. Štorková, F. Němec, V. Po-
stránecký, J. Suchý z Tábora, F. Rajmont, D. Matásek, M. Řezníček, 
L. Juřičková, M. Preissová a další, rež. Š. Pácl
19. 11. | 11.00 | Opera nás baví – Gioacchino Rossini
19. 11. | 17.00 | Poprask v opeře – Viva la Mamma
20. 11. | 19.00 | Valmont
21. 11. | 19.00 | Valmont
22. 11. | 19.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini – 
opera – rež. E. Eszenyi
23. 11. | 19.00 | Malá mořská víla 
24. 11. | 19.00 | Noční sezóna
25. 11. | 17.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck – úč. 
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičko-
vá, S. Rašilov, K. Winterová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
26. 11. | 14.00 a 18.00 | Malá mořská víla
27. 11. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra – 
úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Ozorovič, V. Postránecký, I. Bareš, D. Ma-
tásek, F. Němec. T. Medvecká, M. Stehlík, M. Pechlát, L. Juřičková
28. 11. | 19.00 | Tři sestry – A. P. Čechov – činohra – úč. R. Má-
cha, M. Borová, T. Vilišová, J. Pidrmanová/J. Stryková, F. Rajmont, 
M. Pechlát a další, rež. D. Špinar
29. 11. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte)
30. 11. | 19.00 | Mlynářova opička

  NOVÁ SCÉNA 
scéna Národního divadla

Národní 4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 901 448 (informace o repertoáru)
e-mail: objednavky@narodni-divadlo.cz (objednávky vstupenek)
www.narodni-divadlo.cz

 A bezbariérový přístup
  předprodej vstupenek probíhá na 5 měsíců dopředu 
  hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) a Stavov-
ského divadla (Železná 24), jsou otevřeny denně od 10.00–18.00; 
Hudební divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 
9.00–13.30, 14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením.

01. 11. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj – R. Levínský 
– činohra – úč. D. Matásek, M. Preissová, S. Rašilov, J. Janěko-
vá ml., J. Bidlas, P. Štorková, O. Pavelka, I. Orozovič, A. Švehlík, 
J. Štěpnička, rež. J. Frič
02. 11. | 20.00 | Jsme v pohodě – P. Rudnick – činohra – úč. 
L. Juřičková, J. Bidlas, P. Děrgel, J. Boušková, S. Haváčová, A. Va-
cula, rež. B. Holiček 
03. 11. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena – 420PEOPLE, 
D. Špinar – činohra – úč. I. Janžurová, T. Medvecká, J. Preissová, 

  STAVOVSKÉ DIVADLO
scéna Národního divadla

Ovocný trh 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 901 448
tel.: +420 224 901 668, 319 (informace o repertoáru)
e-mail: info@narodni-divadlo.cz
objednavky@narodni-divadlo.cz (objednávky vstupenek)
www.narodni-divadlo.cz

 A bezbariérový přístup
  pokladna Stavovského divadla (Železná 24, Praha 1); další pokladny: 
Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1); Hudební 
divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30, 
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; večerní pokladna 
ve Stavovském divadle je otevřena 45 minut před začátkem před-
stavení

  operní představení zpívaná v originálech jsou tlumočena do češtiny 
a angličtiny prostřednictvím titulkovacího zařízení

  předprodej vstupenek na představení Baletu, Činohry a Laterny 
magiky probíhá na 5 měsíců dopředu, předprodej na Operu je 
10 měsíců dopředu

01. 11. | 19.00 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – činohra – úč. 
M.  Pechlát, P.  Beretová, L.  Polišenská, R.  Mácha, V.  Javorský, 
K. Sedláčková Oltová, rež. J. Mikulášek
03. 11. | 19.00 | Poprask v opeře – Viva la Mamma
04. 11. | 19.00 | Hamlet – Národní divadlo moravskoslezské 
Ostrava
05. 11. | 19.00 | Mikve – H. Galron – činohra – úč. I. Janžurová, 
V. Hybnerová, J. Boušková, E. Salzmannová, M. Borová, A. Ta-
lacková, T. Medvecká a P. Beretová/M. Poulová, rež. M. Dočekal
06. 11. | 19.00 | Krvavá svatba – F. G. Lorca – činohra – úč. 
P. Štorková, T. Vilišová, P. Beretová, A. Fialová, F. Kaňkovský, P. Děr-
gel, R. Mácha, C. Kassai, T. Medvecká, J. Tesařová a další, rež. 
SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
07. 11. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
08. 11. | 19.00 | Noční sezóna – R. Lenkiewiczová – činohra 
– úč. J. Preissová, O. Pavelka, T. Vilišová, V. Lazorčáková, L. Polišen-
ská, I. Orozovič, P. Batěk, rež. D. Špinar | předpremiéra
09. 11. | 19.00 | NOČNÍ SEZÓNA | 1. premiéra
10. 11. | 19.00 | NOČNÍ SEZÓNA | 2. premiéra
11. 11. | 19.00 | Polovecké tance – Bohemia Balet
12. 11. | 19.00 | Jako břitva (Němcová) – L. Lagronová 
– činohra – úč. M. Borová, T. Medvecká, J. Hartl, J. Štěpnička, 
A. Švehlík, I. Ozorovič, M. Pechlát. E. Salzmannová, J. Preissová, 
L. Žáčková, J. Janěková ml., G. Mikulková, D. Toniková, J. Konva-
linka, rež. Š. Pácl
13. 11. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
14. 11. | 19.00 | Valmont – balet – úč. T. Podařilová/Z. Ši-
máková, A. Katsapov/J. Kodym, M. Drastíková/M. Matějková, 
A. Kramešová/M. Lanoue a další, rež. L. Vaculík
15. 11. | 19.00 | Noční sezóna

www.kampocesku.cz  divadla  37

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/maurice-maeterlinck


�DIVADLA HL. M. PRAHY

  DIVADLO ABC
Městská divadla pražská

Vodičkova 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 996 113 (pokladna)
e-mail: rezervace@m-d-p.cz
www.mestskadivadlaprazska.cz

  rezervace na tel. 222 996 113; online 
na www.mestskadivadlaprazska.cz; rezervace@m-d-p.cz

  předprodej vstupenek od 1. dne v měsíci
  otevírací doba pokladny Divadla ABC: po–pá 11.00–19.00, 
so 14.00–19.00, v ne hodinu před představením

01. 11. | 19.00 | August August, august – P. Kohout – zápas 
krásného snu s neúprosnou realitou ve světě, kde krásky tančí 
na visutém laně, klauni dostávají kopance a v manéži se ozý-
vá řev lvů. Úč. Z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich, D. Choděrová, 
S. Jachnická, V. Svojtková / P. Tenorová, M. Kačmarčík, J. Hofman 
ad., rež. O. Zajíc | 2 h 10 min
02. 11. | 19.00 | Listopad – D. Mamet – jak být znovu zvolen 
americkým prezidentem, když popularita klesá k nule? Nekorektní 
politická fraška, která získala cenu Komedie diváků na GRAND Fes-
tivalu smíchu v Pardubicích. Úč. M. Dlouhý ad., rež. P. Svojtka | 2 h
03. 11. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… – R. Sonego, R. Gi-
ordano – hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii 
nesmí chybět. Úč. S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daňková, V. Fridrich 
/ P. Vančura, rež. V. Strnisko | 2 h 20 min
04. 11. | 19.00 | Macbeth – W. Shakespeare – jedna z nejslav-
nějších tragédií o zhoubném pokušení moci. Úč. P. Juřica, A. Bílík, 
M. Kačmarčík, T. Novotný, V. Udatný, R. Madeja / J. Š. Hájek ad., 
rež. P. Khek | 2 h 45 min 
06. 11. | 19.00 | Shirley Valentine – W. Russell – bravurní 
komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního 
věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. Inscenace vznikla 
ve spolupráci s FDA. Úč. S. Stašová, rež. Z. Kaloč | 2 h 50 min
08. 11. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách – B. a A. Peasovi / M. Hanuš – hudební komedie, 
která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Úč. L. Ju-
rek, Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen, J. Smutná ad., rež. 
M. Hanuš | 2 h 40 min | částečně zadáno
09. 11. | 11.00 | Teror – F. von Schirach – interaktivní drama, 
odehrávající se v soudní síni. Diváci se stávají porotou soudního 
přelíčení a mají osud obžalovaného ve svých rukách. Kauzou ve-
čera se stává vina, či nevina pilota stíhacího letounu, který neupo-
slechl rozkaz, rozhodl se jednat podle vlastního svědomí a sestřelil 
teroristou unesené civilní letadlo, jež mířilo na stadion s desítkami 
tisíc lidí. Diváci vyslechnou obžalobu, svědky a nakonec i obhajobu 
a podle svého úsudku rozhodnou, zda je pilot vinný, nebo nevin-
ný. Úč. M. Kačmarčík, Z. Kalina, T. Novotný, J. Smutná, L. Jurek, 
E. Pacoláková, rež. O. Zajíc | 1. veřejná generálka

J. Salzmannová, J. Tesařová, D. Prachař, H. Arenbergerová, Z. He-
rényiová, N. Novotná, rež. D. Špinar
06. 11. | 18.00 | Miniopery – Dětská opera Praha
07. 11. | 18.00 | Miniopery – Dětská opera Praha
08. 11. | 19.00 | Sólo pro nás dva – balet – námět, choreo-
grafie a rež. P. Zuska
12. 11. | 16.00 | Golem – Studio Damúza
12. 11. | 20.00 | Láska a informace – C. Churchillová – čino-
hra – úč. P. Beretová, M. Polišenská, F. Kaňkovský, D. Matásek, 
E. Salzmannová, T. Vilišová, S. Rašilov, P. Smolárik, P. Vančura
14. 11. | 20.00 | Na moři, zírám nahoru – F. Kruckemeyer – 
činohra – úč. M. Borová, P. Vaněk, L. Štěpánková, L. Polišenská, 
J. Suchý z Tábora, rež. Š. Pácl
15. 11. | 20.00 | Jsme v pohodě
19. 11. | 20.00 | Světlo v krabici – Düsseldorfer Schauspielhaus
20. 11. | 20.00 | Světlo v krabici – Düsseldorfer Schauspielhaus
21. 11. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj
25. 11. | 20.00 | Moc a vzdor – Schauspiel Hannover
26. 11. | 20.00 | Moc a vzdor – Schauspiel Hannover
27. 11. | 20.00 | Na moři, zírám nahoru
28. 11. | 20.00 | Experiment myší ráj – J. Havelka – činohra 
– úč. L. Juřičková, T. Medvecká, P. Kosková, D. Toniková, V. Be-
neš, L. Valentová, J. Bidlas, D. Prachař, O. Bauer, M. Bednář, rež. 
J. Havelka 
30. 11. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena

  LATERNA MAGIKA
05. 11. | 17.00 | Vidím nevidím – M. Procházková – rodinné 
představení Laterny magiky připravila filmová režisérka Maria 
Procházková na motivy dětské knihy Ivy Procházkové Pět minut 
před večeří
09. 11. | 20.00 | Malý princ – na motivy pohádkového románu 
Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek 
10. 11. | 20.00 | Malý princ
11. 11. | 14.00 a 17.00 | Malý princ
16. 11. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of – výběr nejoblíbe-
nějších scén z inscenací Laterny magiky z posledních let doplněný 
moderní retro revue
17. 11. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
22. 11. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna – projekt 
Laterny magiky má svůj inspirační zdroj ve slavných románech 
Julese Verna, především pak v Tajuplném ostrově. Připomínáme 
v něm vědecké objevy 19. století a tehdejší zeměpisné, geolo-
gické, fyzikální a astronomické poznatky. Děj inscenace je však 
situován do prvních desetiletí 20. století, do éry pionýrů filmového 
průmyslu. V nové inscenaci se spojuje pohled na několik etap tech-
nologického vývoje a stupně vědeckého poznání. Rež. D. Drábek
23. 11. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
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  DIVADLO POD PALMOVKOU
příspěvková organizace Magistrátu 
hlavního města Prahy

Zenklova 34, 180 36 Praha 8
tel.: +420 283 011 119 (představení, informace, hromadné 
rezervace – obchodní oddělení), 283 011 127 (pokladna)
mobil: +420 734 200 097 (pokladna)
e-mail: obchodni@podpalmovkou.cz
www.podpalmovkou.cz

  pokladna otevřena po–pá 11.00–18.00 a vždy hodinu  
před představením

  on-line prodej: Ticketportal, Goout 

01. 11. | 19.00 | Nora – H. Ibsen – i bezelstné hrdinky mívají svá 
tajemství… Hrají: J. Teplý, T. Dočkalová, J. Hušek, K. Holánová, 
R. Valenta, H. Seidlová, rež. J. Nebeský | 2 h 20 min
02. 11. | 19.00 | Othello – W. Shakespeare – mějte se na pozoru 
před žárlivostí, můj pane… Hrají: O. Veselý, J. Teplý, A. Sbouli, 
Z. Kupka, J. Hušek, I. Jiřík, K. Holánová, O. Sim, M. Hruška, P. Skří-
pal, A. Bura rež. M. Lang | 2 h 55 min
03. 11. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell, D. Majling – 
sex, incest, konečné řešení. Maximilien Aue nikdy neexistoval. 
Druhá světová válka ano. Historická fikce na půdorysu antického 
dramatu. Světově proslulý román poprvé na českém jevišti. Hrají: 
J. Teplý, O. Volejník, O. Veselý, M. Helma, Z. Slavíková, T. Dočkalová, 
I. Jiřík, Z. Kupka a další, rež. M. Lang | 2 h 55 min
04. 11. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
současná komedie o hledání lásky. Hrají: V. Fialová, J. Hušek, 
I. Wojtylová, J. Vlas, P. Horváthová a R. Valenta, rež. T. Svoboda 
| 2 h 20 min
06. 11. | 19.00 | Don Juan – Molière – trpká komedie o muži, 
kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj. Hrají: 
O. Veselý, R. Valenta, V. Fialová, O. Volejník, I. Jiřík, J. Kačer a další, 
rež. M. Lang | 2 h 15 min
07. 11. | 19.00 | Mocná Afrodíté – W. Allen – nejdojemnější 
komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku. 
Hraji: Z.  Kupka, V.  Fialová, T.  Dočkalová, I.  Jiřík, I. Wojtylová, 
O. Sim, S. Šárský, H. Seidlová, O. Volejník, J. Hušek a další, rež. 
V. Štěpánek | 2 h 20 min
10. 11. | 19.00 | Paní Bovaryová – G. Flaubert – dramatizace 
slavného románu o hledání rodinného štěstí, nevěře a finanč-
ní a morální krizi. Hrají: L. Štěpánková, M. Hruška, R. Valenta, 
Z. Slavíková, J. Teplý, J. Hušek, O. Veselý, S. Šárský, W. Valerián, 
K. Trnková, I. Jiřík, M. Málková, W. Cichy, rež. M. Lang | 2 h 55 min
11. 11. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 
slabosti. Hrají: M. Stránský, D. Sitek, P. Horváthová/S. Vrbická, 
K. Macháčková, P. Skřípal, K. Vlček, I. Jiřík, I. Kubečka, M. Hruška 
a další, rež. P. Kracik | 2 h 45 min

09. 11. | 19.00 | Holky z kalendáře – T. Firth – něžná a jímavá 
komedie o ženách, které jsou pro dobrou věc ochotny udělat to, co 
by je nenapadlo ani v těch nejodvážnějších snech. Úč. H. Doulová, 
V. Gajerová, D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková, 
L. Termerová ad., rež. O. Zajíc | 2 h 50 min
10. 11. | 11.00 | Teror | 2. veřejná generálka
11. 11. | 19.00 | TEROR | premiéra
13. 11. | 19.00 | Teror | předpl. sk. V
14. 11. | 19.00 | Vím, že víš, že vím... + prohlídka zákulisí
15. 11. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky – J. Janků, P. Svojtka 
– příběh retrofila – hudební komedie o výletech do časů, kdy 
klukům rostly dlouhé vlasy, a láska nebyla sprostým slovem. Úč. 
H. Bor, V. Gajerová, L. Pernetová, R. Kalvoda, V. Fridrich, P. Juřica, 
N. Horáková, Z. Velen ad., rež. P. Svojtka | 2 h 40 min | předpl. sk. A
16. 11. | 19.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí
17. 11. | 19.00 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits + pro-
hlídka zákulisí – J. Janků, P. Svojtka – osm a půl opery za jednu 
cenu! Komický muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase a Jiřího 
Janoucha získal na GRAND Festivalu smíchu cenu Komedie diváků. 
Úč. P. Juřica, J. Klem, V. Khek Kubařová / N. Horáková, V. Gajerová, 
R. Kalvoda ad., rež. P. Svojtka | 2 h 45 min
18. 11. | 14.00 | Divadelní ABCeda – hravé odpoledne pro děti
18. 11. | 17.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách
18. 11. | 21.30 | Hudebně taneční retro večer ve stylu 60. 
let (Noc divadel)
20. 11. | 19.00 | Na miskách vah + prohlídka zákulisí – 
R. Harwood – strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti v totalitní společnosti. Úč. V. Fridrich, J. Vlasák, 
J. Suchý z Tábora / M. Vykus, N. Horáková, P. Juřica, V. Janků., 
rež. P. Svojtka | 2 h 30 min 
21. 11. | 19.00 | Teror
23. 11. | 19.00 | Vím, že víš, že vím...
24. 11. | 19.00 | V+W Revue + prohlídka zákulisí – J. Janků, 
P. Svojtka – hudební revue, která připomíná slavnou éru Osvobo-
zeného divadla a jeho dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce 
a Jana Wericha. Úč. V. Fridrich, V. Gajerová, R. Říčař, L. Perneto-
vá, R. Kalvoda, Z. Kalina, H. Bor, V. Janků, P. Juřica, B. Janatková 
a V. Svojtková / N. Horáková, rež. P. Svojtka | 2 h 30 min 
28. 11. | 19.00 | Macbeth
29. 11. | 19.00 | Romulus Veliký, komedie antických rozmě-
rů – F. Dürrenmatt – tak takhle vypadá největší hrdina všech dob, 
nebo ne? Úč. A. Procházka, M. Delišová, N. Kouklová / P. Tenorová, 
V. Dvořák ad., rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
30. 11. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky

MALÁ SCÉNA ABC
21. 11. | 11.00 | Tanec smrti
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může stát kdokoliv. Hrají: O. Volejník, T.  Dočkalová, J. Teplý, 
H. Seidlová, S. Šárský, S. Vrbická, V. Vostarek, M. Nohýnková, rež. 
M. Lang | 1 h 45 min
25. 11. | 19.30 | Přísně tajné: Hrubá nemravnost – T. Dia-
niška, B. Holiček – inspirací pro jevištní féerii je pozoruhodný 
a dojemný příběh geniálního matematika a homosexuála Alana 
Turinga. Hrají: K. Baranová, J. Albrecht a T. Dianiška, rež. B. Holiček 
| 1 h 15 minut | derniéra
27. 11. | 19.30 | Mickey Mouse je mrtvý – T. Dianiška a kol. 
– divadelní trip o zlých snech. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová, 
T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h

  DIVADLO ROKOKO
scéna Městských divadel pražských

Václavské nám. 38, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 996 185 (pokladna), 222 996 113 (rezervace 
vstupenek a informace o repertoáru)
www.mestskadivadlaprazska.cz

  otevírací doba pokladny Divadla Rokoko: po–so 14.00–19.00

01. 11. | 19.00 | Premiéra mládí – Ch. Giudicelli – bláznivá 
komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobro-
družství. Úč. D. Syslová, J. Smutná, rež. J. Ryšánek Schmiedtová 
| 2 h | pro předplatitele a členy KD za 90 Kč
02. 11. | 11.00 | Otec – F. Zeller – dojemná a současně vtipná 
tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší doby – Alzhei-
merově chorobě. Hra je psaná z pohledu muže, jenž je tímto nedu-
hem postižen. Jednotlivé scény se vzájemně popírají, postavy mají 
více podob a příběh se skládá nepřímo, skoro až detektivně. Úč. 
J. Vlasák, V. Gajerová, A. Procházka, T. Vítů, Z. Vencl, L. Zbranková, 
rež. P. Svojtka | 1. veřejná generálka
03. 11. | 11.00 | Otec | 2. veřejná generálka
04. 11. | 19.00 | OTEC | 1. premiéra
06. 11. | 19.00 | OTEC | 2. premiéra | předpl. sk. V
07. 11. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? + prohlídka 
zákulisí – E. Albee – jedna z nejlepších her druhé poloviny dva-
cátého století. Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů 
i absurdních krutých her je hlubokou sondou do partnerských 
vztahů. Úč. A. Procházka, V. Gajerová, V. Dvořák, V. Khek Kubařová, 
rež. P. Svojtka
08. 11. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premiéra 
psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika o sle-
potě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života. Úč. 
D. Batulková, V. Fridrich a A. Procházka, rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
09. 11. | 19.00 | Kancl – R. Gervais, S. Merchant – první diva-
delní uvedení kultovního seriálu BBC, který je originálním a vtip-
ným pohledem do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné kanceláře. 
Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež. P. Svojtka | 2 h 20 min
10. 11. | 19.00 | Kancl + prohlídka zákulisí

13. 11. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – nejslavnější 
písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith 
Piaf a Marlene Dietrich. Hrají: H. Seidlová, R. Drössler, V. Fialová, 
K. Vlček, O. Kavan, J. Hušek a další, rež. P. Pecháček | 2 h 45 min
14. 11. | 19.00 | Nora | zadáno
15. 11. | 10.00 | Zamilovaný Shakespeare – L. Hall – roman-
tická komedie o lásce a divadle. Hrají: T. Dianiška, K. Trnková, 
J. Teplý, I. Jiřík, Z. Slavíková, O. Volejník, O. Veselý, M. Hruška, 
R. Valenta, P. Skřípal, H. Seidlová, J. Hušek a další, rež. M. Lang 
| veřejná generálka
18. 11. | 19.00 | Noc divadel
20. 11. | 15.00 | Jak je důležité býti (s) Filipem – O. Wil-
de – jsme důvtipní. Jsme seriózní. Jsme dobře vychovaní. Jsme 
elegantní. Někdy ale, když se nikdo nedívá, vášnivě jíme, chodíme 
v ponožkách a věříme na osud. Ryze britská studie žen, mužů, 
vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně a s úsměvem podléháme. 
Komedie mnoha párů, které nepodceňují styl a nepřeceňují prav-
du. Úč. M. Vykus, R. Zima, L. Fischerová, J. Trojanová, S. Vrbická, 
M. Dvořák, V. Zavadil, rež. H. Marvanová | Indigo Company | host
21. 11. | 19.00 | Paní Bovaryová
22. 11. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare | předpremiéra
23. 11. | 20.00 | Strach jíst duši | Pražský divadelní festival 
německého jazyka
24. 11. | 19.00 | ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE | premiéra
25. 11. | 19.00 | Mocná Afrodíté | předplatné skupina C
26. 11. | 19.00 | Taneční festival Free Fall
27. 11. | 10.00 | Don Juan
27. 11. | 19.00 | Králova řeč
28. 11. | 19.00 | Nora
29. 11. | 19.00 | Můj romantický příběh
30. 11. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare | předplatné 
skupina A

PALM OFF STUDIO
04. 11. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – technologie 
lovu nejen pro myslivce. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová/Š. Opr-
šálová, T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min | 
předplatné skupiny B
09. 11. | 19.30 | Dotěrnosti – M. Hýča – být nesrozumitelný je 
jediný způsob, jak se vyhnout pocitu trapnosti. Hrají: T. Dianiška, 
J. Hušek, K. Trnková, rež. D. Šiktanc | 1 h 15 min
13. 11. | 19.30 | Triptychon_di_voce | Cabaret Calembour 
| host divadla
14. 11. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába je 
komedie – život je krásnej, ale i tak se najde spousta každoden-
ních vopruzů, který dokážou otrávit celej den. Hrají: B. Kubáto-
vá/K. Císařová, J. Albrecht a T. Dianiška, rež. F. X. Kalba | 1 h 5 min
15. 11. | 19.30 | Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky – 
D. Masłowska – tragikomedie „on the road“, ve které se Rumunem 
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ZÁJEZDY
16. 11. | 19.00 | Želary | Jablonec nad Nisou
22. 11. | 19.00 | Evžen Oněgin | Třebíč
27 11. | 19.00 | Listopad | Lublaň
27. 11. | 16.00 a 19.30 | Proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách | Kladno

  DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
zřizovatel Divadla S+H – hlavní město Praha

Dejvická 38, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 316 784, 224 316 186 (pokladna)
mobil: +420 607 057 459, 607 911 458 (pokladna)
e-mail: info@spejbl-hurvinek.cz
www.spejbl-hurvinek.cz

  pokladna otevřena v po 13.00–18.00, út–pá 9.00–14.00 
a 15.00–18.00, so a ne 9.30–11.30 a 12.00–17.00 (pokud hrajeme); 
hrajeme-li představení pro dospělé, je pokladna otevřena do 19.00

  představení pro děti jsou uvedena v rubrice „Divadla pro děti“.

01. 11. | 19.00 | Spejbl versus Drákula – H. Philippová, I. Štěd-
rý – swingový horor muzikál pro dospělé – Pan Spejbl se – stejně 
jako před čtyřiceti lety - opět pustí do skládání muzikálu, který 
ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, 
která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec 
Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervilský alias Žeryk 
a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou 
dekadentní zpěvačkou Poulet. Jak vše dopadne, když se k noční-
mu životu probere i žoviální hrabě Drákula? Uvidíte.
10. 11. | 19.00 | To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem – 
H. Štáchová a kol. – toto reminiscenční představení vzniklo jako 
dárek pro nestárnoucího uličníka Hurvínka. Diváci si mohou 
připomenout ty nejslavnější loutkové scénky a dialogy, které 
za dobu existence D S+H vznikly. V představení zazní hlasy všech 
tří dosavadních interpretů Spejbla a Hurvínka.
22. 11. | 19.00 | Spejbl versus Drákula
29. 11. | 19.00 | Spejbl a město hříchu – M. Kirschner, R. Král, 
J. Lstibůrek – temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé 
zpěvy a tance při kterých by se i v loutkách krve dořezal! Ptáš se, 
komu klapou dřeváky? Tobě klapou!

  DIVADLO V DLOUHÉ
Dlouhá tř. 39, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 778 629
mobil: +420 605 010 774 (pokladna)
e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz
www.divadlovdlouhe.cz

 A bezbariérový přístup
  pokladna je otevřena po–pá 12.00–19.00, přijímáme platební karty
  vstupenky lze koupit v síti Ticketpro, Ticketportal, Ticket Art i v dalších 
předprodejích a objednat prostřednictvím internetových stránek 
www.divadlovdlouhe.cz

11. 11. | 17.00 | Otec | předpl. sk. D
13. 11. | 19.00 | Oddací list + prohlídka zákulisí – E. Kishon 
– řada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií 
provokuje k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po dvaceti 
letech společného soužití? Úč. J. Vlasák, T. Medvecká ad., rež. 
O. Zajíc | 2 h 05 min
14. 11. | 19.00 | Konkurz – J-C. Carrière – všichni chtějí roli. 
A jsou pro to ochotni udělat téměř vše. O jakou roli se jedná? To 
nikdo přesně neví. Úč. D. Batulková, J. Hána, A. Procházka, J. Vlach, 
Z. Dolanský, H. Hornáčková, rež. O. Zajíc | 2 h 10 min
15. 11. | 19.00 | Čapek – inscenace sleduje poslední chvíle života 
velkého spisovatele a velkého člověka, který musí na sklonku 
života čelit zbabělosti, malosti a nenávisti národa, který tolik 
miloval a pro nějž tolik udělal. Úč. J. Hána, M. Kačmarčík, M. Mál-
ková, S. Jachnická, V. Dvořák, J. Smutná, H. Doulová, J. Vlasák, 
P. Tenorová, A. Bílík ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min
17. 11. | 19.00 | Želary – K. Legátová – adaptace nejvyhle-
dávanějšího bestselleru posledních let. Úč. E. Pacoláková, V. Fri-
drich, J. Smutná, O. Vízner, V. Dvořák, J. Nosek ad., rež. P. Khek 
| 2 h 40 min
18. 11. | 16.30 | Noc bláznů – L. Nowra – divácky vděčná 
komedie o tom, kdo je vlastně blázen. Úč. P. Juřica, M. Vykus, 
H. Hornáčková, V. Gajerová, T. Novotný, D. Šoltýsová, N. Horáková 
ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min
18. 11. | 20.00 | Noc divadel – scénické čtení
20. 11. | 19.00 | Happy End – A. Gov – současná izraelská 
tragikomedie, ve které se lehce a s nadhledem vypráví o velmi 
vážných věcech. Úč. D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, E. Paco-
láková, H. Doulová, J. Hána, Z. Velen, rež. A. Goldflam | 2 h 20 min
21. 11. | 19.00 | Strýček Váňa – A. P. Čechov – „Život člověka 
utahá!“ Tragikomedie o velkých touhách a nenaplněných snech. 
Úč. V. Fridrich, A. Procházka, Z. Kajnarová, N. Horáková ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h 30 min 
22. 11. | 19.00 | Otec
23. 11. | 19.00 | Hodina před svatbou – P. Riera – drama 
o tom, jak finanční a obchodní zájmy devastují rodinné vztahy. 
Úč. P. Štěpánek, M. Badinková / B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, 
L. Jurek, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková, M. Kačmarčík, 
rež. O. Zajíc | 2 h
24. 11. | 19.00 | Konkurz + prohlídka zákulisí
25. 11. | 17.00 | Top Dogs – U. Widmer – moderní groteska 
o rekvalifikaci manažerů propuštěných z vysokých funkcí. Úč. 
H. Hornáčková, D. Batulková, L. Zbranková, Z. Vencl, J. Hána, L. Ju-
rek, R. Kalvoda, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. P. Svojtka | 2 h 20 min
27. 11. | 19.00 | Ondřej Ruml – One Man Show Tour NA-
HUBU – koncert
28. 11. | 19.00 | Premiéra mládí + prohlídka zákulisí
29. 11. | 19.00 | Oddací list
30. 11. | 19.00 | Čapek + prohlídka zákulisí
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K. Sedláčková-Oltová, M. Hanuš, R. Milouš | 1 h 45 min bez pauzy 
| 1. uvedení v sezoně
16. 11. | 19.00 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech děj-
stvích. Hrají: K. Sedláčková-Oltová, P. Neškudla, P. Tesař, M. Pou-
lová, T. Turek, M. Zimová, E. Hacurová, P. Jeništa, J. Vondráček, 
J. Meduna, M. Veliký, L. Veliká, M. Doležalová, rež. SKUTR
17. 11. | 19.00 | Polední úděl – P. Claudel – drama jedné ženy 
a tří mužů. Příběh trýznivé lásky a nikdy nenaplnitelné touhy. 
Úč. H. Dvořáková (Cena Alfréda Radoka a Cena Thálie za herecký 
výkon), M. Němec, M. Táborský a M. Hanuš, rež. H. Burešová | 
2 h 50 min 
18. 11. | 15.00, 15.30 a 16.00 | Divadelní noc: Prohlídky 
divadla
18. 11. | 17.30 | Divadelní noc: Tajný deník Adriana Molea 
ve věku 13 a ¾ + korepetice
18. 11. | 19.00 | Divadelní noc: Tajný deník Adriana Molea 
ve věku 13 a ¾
19. 11. | 19.00 | Muži sa minuli – Krátká Dlouhá | Slovenská 
sekce
20. 11. | 19.00 | 407 gramů z Bohumila Hrabala – B. Hrabal – 
útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb Návrat 
k vyprávění! Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, M. Matejka, 
M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáková, 
M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, M. Kopečný, rež. 
J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min
21. 11. | 19.00 | Viktor aneb Dítka u moci – R. Vitrac – hra 
surrealistického básníka a dramatika R. Vitraca (1899-1952) je 
nelítostně krutou a současně nesmírně zábavnou satirou měš-
ťáckého pokrytectví a přizpůsobivosti | první uvedení v sezoně 
| 2 h 30 min
22. 11. | 19.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají: 
E. Hacurová, J. Meduna, M. Hanuš, I. Orozovič, J. Pokorná, V. La-
zorčáková, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, M. Veliký, P. Tesař, 
M. Zimová, A. Goldflam, M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka ad., rež. 
H. Burešová | 2 h 30 min
23. 11. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa 
nebude, něco se posralo. Hrají: M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacu-
rová, V. Lazorčáková, M. Zimová, M. Matejka, J. Meduna, M. Po-
toček, J. Buble, S. Brabec/F. Tomášek, T. Makovský, rež. J. Borna 
a M. Hanuš
24. 11. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční po-
vídka – L. Aškenazy, J. Borna – divadelní revue pro nás, kteří 
jsme byli mladí v 60. letech, pro naše děti (i vnuky). Úč. P. Tesař, 
J. Vondráček, P. Varga, Č. Koliáš, M. Veliký, M. Matejka, M. Zimová, 
I. Lokajová, M. Potoček, T. Rejholec j. h., P. Lipták j. h. a K. Jirčíková, 
rež. J. Borna | 1 h 45 min
26. 11. | 19.00 | Lucerna
27. 11. | 19.00 | Racek
28. 11. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka

  podrobnosti sdělí obchodní oddělení (tel. 224 826 777, 
obchodni@divadlovdlouhe.cz)

  nabízíme předplatné, poskytujeme slevy studentům, seniorům 
a držitelům průkazek ZTP a ZTP/P; slevy neplatí do první cenové zóny 
a u pronájmů

  vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení

01. 11. | 19.00 | Muži sa minuli – Krátká Dlouhá | Slovenská 
sekce
02. 11. | 19.00 | Jidiš ve třech + křest audioknihy – host 
Hana Frejková
05. 11. | 11.00 a 14.00 | Tatínek není k zahození | host Di-
vadelní spolek LokVar
06. 11. | 11.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ 
– S. Townsendová – „Láska a big beat jsou to jediné, co mě chrání 
před šílenstvím.“ Hudební retro inscenace pro celou rodinu. Hrají: 
M. Matejka, P. Tesař, J. Pokorná, M. Turková, E. Hacurová, J. Wo-
hanka, J. Meduna, M. Poulová, Č. Koliáš, M. Potoček, P. Lipták, 
T. Makovský, rež. M. Hanuš | 1. veřejná generálka
07. 11. | 11.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ 
| 2. veřejná generálka
08. 11. | 19.00 | TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 
13 A ¾ | premiéra | zadáno
10. 11. | 19.00 | Mnoho povyku pro nic – W. Shakespeare – 
„Ženit se, či neženit? To je, oč tu běží.“ Úč. M. Hanuš, J. Vondráček, 
T. Turek, M. Němec, J. Meduna, J. Wohanka, Č. Koliáš, F. Cíl, M. Ve-
liký, V. Zavřel, K. Sedláčková-Oltová, H. Dvořáková/E. Hacurová, 
M. Turková, M. Pachlová/D. Pfauserová ad., rež. H. Burešová | 
2 h 45 min | 60. repríza
11. 11. | 11.00 a 14.00 | Kvak a Žbluňk jsou kamarádi | 
host Divadlo Pro malý
11. 11. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách – J. Borgeson, A. Long, D. Singer – divadelní 
fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou, rež. 
J. Borna
13. 11. | 19.00 | Lidská tragikomedie – L.  Klíma – „Ne-
ztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, který nestráví člověk 
v hospodě!“ Hrají: M. Němec, J. Vondráček, M. Táborský, M. Ha-
nuš, M. Matejka, M. Zimová, V. Lazorčáková, V. Zavřel, T. Turek, 
J. Meduna, rež. H. Burešová | 2 h 55 min
14. 11. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak ne-
ležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, 
jenže jaký to má smysl?“. Hrají: M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, 
J. Vondráček, V.  Lazorčáková, E.  Hacurová, rež.  H.  Burešová | 
2 h 45 min
15. 11. | 19.00 | Heda Gablerová – H.  Ibsen – z temnoty 
temně hříchy září. Hrají J. Vondráček, L. Trmíková, J. Pokorná, 
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K. Nováková, K. Sedláková, L. Fikar Stránská/B. Skočdopolová, 
T. Zelinková, I. Hrbáč, J. Šlégr, rež. G. Barre
17. 11. | 19.00 | Carmen
18. 11. | 15.00 a 19.00 | Carmen
19. 11. | 15.00 | Carmen
22. 11. | 19.00 | Polská krev – O. Nedbal – opereta – úč. T. Bar-
tůněk/D. Tolaš, L. Sass/M. Severová Klinkovská, A. Briscein/M. Sla-
vík/M. Vojtko, B. Kotiš/V. Vostarek, A. Kalivodová/M. Kociánová, 
P. Břínková/L. Šmídová, J. Ježek, J. Šlégr ad., rež. A. Procházka
26. 11. | 15.00 | Mam‘zelle Nitouche – F. Hervé – příběh 
o klášterní chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, kláš-
terním varhaníkovi a  zároveň operetním autorovi je vtipnou 
konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a  kasáren. 
Navíc je příběh vtipně „přesazen“ do doby a prostředí, které je 
všem notoricky známé z filmů o četnících ze Saint-Tropez! Reži-
sér a choreograf inscenace Gustav Skála dokázal již v roce 2008 
vtisknout brněnskému nastudování, z něhož vycházíme a k ně-
muž se v rámci rozvíjející se spolupráce s Městským divadlem 
Brno i hlásíme, neuvěřitelný náboj, proto věříme, že i nejnovější 
zpracování potěší nejen operetního diváka Hudebního divadla 
Karlín. Úč. Z. Benešová/R. Coufalová, B. Kotiš, M. Vojtko, V. Be-
neš, P. Břínková/Z. Herfortová, T. Trapl, P. Břínková/D. Hořínková, 
V. Brabec a V. Noid Bárta, rež. G. Skála

  STUDIO YPSILON
zřizovatel hlavní město Praha

Spálená 16, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 947 119, 224 054 333 nebo 224 054 090 (obchodní 
oddělení a pokladna)
e-mail: ypsilonka@ypsilonka.cz
www.ypsilonka.cz

  prodej vstupenek po–pá 9.00–19.30, so–ne hodinu před představe-
ním, vstupenky lze objednat na obchodni@ypsilonka.cz

  Divadelní klub je otevřen: po–pá 9.00–23.00, so–ne hodinu před 
představením

VELKÁ SCÉNA
02. 11. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru – přišli 
jsme na to, že slavný americký tanečník Fred Astaire má kořeny 
v Praze. Naší hlavní inspirací jsou vzpomínky Astairovy taneční 
partnerky Ginger Rogers. Zároveň jde o tanečně hudební diva-
dlo. Úč. P. Vršek, K. Kikinčuková, J. Onder, J. Synková, O. Navrátil, 
B. Skočdopolová, P. Nový, R. Rychlá, M. Bohadlo, M. Čížek, D. Šváb, 
J. Vacková, M. Janouš, J. Večeřa, J. Noha, D. Renč, rež. J. Schmid 
| 2 h 30 min 
06. 11. | 19.00 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona 
brečí | zadáno
13. 11. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce 
– kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky, 

30. 11. | 19.00 | S úsměvy idiotů – J. Vodňanský, P. Skoumal, 
J. Borna – kabaret, tentokrát literární. Hrají M. Doležalová, F. Cíl, 
M. Hanuš, Č. Koliáš, V. Lazorčáková, J. Meduna, M. Potoček, P. Te-
sař, T. Turek, L. Veliká, M. Veliký ad., rež. J. Borna a M. Hanuš, 
hudba P. Skoumal | 2 h 15 min

  HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN
Křižíkova 10, 186 00 Praha 8
tel.: +420 221 868 666 
e-mail: hdk@hdk.cz
www.hdk.cz

  pokladna je otevřena po–pá 9.00–13.30 a 14.00–19.00, so a ne 2 h 
před představením

  obchodní oddělení po–pá 8.30–16.30 (objednávky již od jedné 
vstupenky, tel. 221 868 777, 221 868 999, objednavky@hdk.cz)

  vstupenky jsou v prodeji vždy tři měsíce dopředu; předprodeje Ticket 
Art včetně všech poboček CK Čedok

01. 11. | 19.00 | Čas růží – S. Tofi – jedinečná symbióza písní, 
největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře 
Sagvana Tofi. Těšte se na  odhalení příběhu starého obrazu, 
který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! „Čas růží 
pobaví i dojme!“ Hrají: J. Kopečný/R. Tomeš, E. Burešová/M. Pro-
cházková/V. Vyoralová, L. Korbel/M. Písařík, P. Dopita/J. Vojtek, 
J. Langmajer/S. Tofi, A. Gondíková/I. Jirešová, O. Bábor/P. Pecha, 
J. Nosek/P. Ryšavý, M. Malinovský/J. Štágr, V. Beneš/V. Zavřel
02. 11. | 19.00 | Čas růží
03. 11. | 19.00 | Čas růží
04. 11. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
05. 11. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
08. 11. | 19.00 | Sestra v  akci – A.  Menken, G.  Slater, 
Ch. a B. Steinkellner – americká muzikálová komedie Sestra v akci 
přichází po londýnském West Endu, americké Brodwayi, Vídni či 
Hamburku do Prahy! Její předlohou je film o barové zpěvačce De-
loris Van Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt do kláštera 
mezi řádové sestry. Příchod Deloris však dosud poklidný klášterní 
život zásadně naruší a vnese do něj řadu nečekaných novinek. 
Muzikál na motivy světoznámého filmu s Whoopi Golberg uvede 
v říjnu Hudební divadlo Karlín s Lucií Bílou v hlavní roli.
09. 11. | 19.00 | Sestra v akci
10. 11. | 19.00 | Sestra v akci
11. 11. | 15.00 | Sestra v akci
12. 11. | 15.00 | Sestra v akci
16. 11. | 19.00 | Carmen – F. Wildhorn, J. Murphy, N. Allen 
– nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla 
Karlín se vrací! Úč. L. Bílá, Dasha/M. Poulíčková, R. Jícha/P. Stre-
náčik, V. Noid Bárta/M. Pošta, P. Břínková, L. Kumpricht/T. Trapl, 
J. Korn/J. Štágr, H. Křížková/A. Langoska, Z. Durďinová/V. Veselá, 
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22. 11. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsi-
lonce | zadáno
23. 11. | 19.00 | Hlava Medúzy | zadáno
24. 11. | 19.00 | Vratká prkna | zadáno
26. 11. | 19.30 | Muž na větvi aneb Slavnost na horách 
či Prvobytně pospolné místo v Čechách – J. Schmid a kol. 
– Ypsilonka naruby. Hodně hudby a život jako kabaret, ovšem 
pěstovaný vícegeneračně. Herecké výkony úžasné a překvapení, 
jak ti nejmladší výborně a po svém přebírají ypsilonskou štafetu. 
Návod, jak se jinak dívat na minulost, a tím lépe chápat přítom-
nost. Muž na větvi je opravdový zážitek. Úč. O. Navrátil, J. Synková, 
P. Vacek, M. Čížek, P. Vršek, R. Rychlá, J. Jiráň, D. Šváb, P. Labudová 
nebo K. Kikinčuková, P. Nový, R. Mrázik, M. Janouš, L. Loubalová, 
J. Vacková, M. Bohadlo, K. Kauerová, D. Renč a J. Schmid, rež. 
J. Schmid | 2 h 15 min
27. 11. | 19.30 | Svatá rodina – G. Schwajda – hořká komedie, 
v níž jsou na modelu jedné rodiny zobrazeny všechny problémy 
soudobé lidské společnosti. Hlavní hrdinka spáchá trestný čin 
v zoufalé naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami mentality 
svých bližních. Naplní se její naděje? Úč. J. Synková, J. Lábus, P. No-
vý, M. Dejdar, J. Jiráň, R. Rychlá, O. Navrátil, R. Mrázik a D. Renč, 
rež. J. Nvota | 2 h 15 min
28. 11. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí
29. 11. | 19.30 | Vánoční večery | zadáno
30. 11. | 19.30 | Ztracená existence: Shakespeare na flip-
chartu | host

MALÁ SCÉNA
01. 11. | 19.30 | Hlava Medúzy
03. 11. | 19.30 | Hlava Medúzy
07. 11. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost – 
F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru 
a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil 
v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu ji-
nak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika 
pohybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte 
a třeba Vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka pře-
kvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, 
P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, M. Čížek, M. Bohadlo 
a J. Vacková, rež. A. Goldflam | 1 h 20 min
08. 11. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium sku-
tečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem 
a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být 
zřetelné. Všecko, co je na jevišti, hraje.“ Realita jeviště. Divadlo 
hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, 
A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min
09. 11. | 11.30 a 13.00 |#jsi_user – B. Holiček a kol. – duševně 
nemocný člověk, neschopný běžného života mezi lidmi, kterému 
internet nahrazoval sociální kontakt. Úč. P. Vršek, D. Šváb, P. Hojer, 
M. Čížek a M. Čížková, rež. B. Holiček| 55 min

řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují M. Dejdar, J. Lá-
bus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, rež. vedení M. Dejdar 
| 1 h 45 min
14. 11. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 
J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního ži-
vota. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba shodou 
okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě obrácené 
logiky. Je to příběh dvou rodin, který se proplete, a které chtějí situ-
aci řešit groteskně nesmyslným nápadem. Jenomže ono je vždycky 
všechno trochu jinak a blbost se stěhuje. Úč. M. Dejdar, J. Synková, 
J. Lábus, O. Navrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, P. Labudová, 
M. Janouš, L. Malkina a D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min

Swing se vrací neboli o štěstí 

16. 11. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – swing je 
muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. 
Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, K. Mende, M. Janouš, M. Kořínek, 
J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová nebo J. Šteflíčková, M. Plán-
ková, J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, 
J. Bradáč, J. Večeřa, J. Noha, F. Uhlíř a hosté, rež. J. Schmid | 
2 h 30 min | host Jitka Zelenková 
18. 11. | 18.00 | Noc divadel – Noc otevřených divadel a vý-
jimečných zážitků
19. 11. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru
20. 11. | 19.30 | Faust a Markétka – Ch. Gounod, J. Schmid 
a kol. – když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být 
Faust. Když to okořeníme a přimícháme k tomu starou dobrou 
Gounodovu hudbu, je z toho opera Faust, ale když to celé spatříte 
v našem divadle, je z toho ypsilonkovský Faust na druhou. Úč. 
M. Dejdar, M. Plánková, R. Janál, J. Večeřa, A. Goldflam, J. Jiráň, 
M. Kořínek, J. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš, L. Loubalová 
ad., rež. J. Schmid | 2 h 15 min
21. 11. | 19.30 | Babička se vrací aneb Dichtung und Wa-
hrheit (vysněná, nebo skutečná) – B. Němcová, A. Goldflam 
– Babička B. Němcové, vysněná a taky trochu skutečná. Neboli 
Babiččin příběh ve třech variantách, jak ho viděla B. Němcová, jak se 
s největší pravděpodobností skutečně udál a jak ho vidíme dnes. Úč. 
J. Synková, J. Lábus, L. Malkina, P. Nový, J. Jiráň, J. Vacková, B. Skoč-
dopolová, L. Loubalová, J. Šteflíčková. R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, 
M. Čížek, M. Bohadlo a D. Renč, rež. A. Goldflam | 2 h 20 min
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změnit svůj život. Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, B. Pavlíková, 
B. Popková, R. Derzsi aj. Šmíd, rež. M. Krátká | anglické titulky 
| 80 min | Velký sál
03. 11. | 19.00 | Je to tu – C. Churchill – hra o posledních vě-
cech člověka, o křehké intimitě té fáze lidského života, která nás 
připravuje na věčnost. - Hrají: A. Buršová, R. Jašków, T. Červinek, 
T. Petřík. Rež. V. Čermáková | 50 min | Studio | derniéra
04. 11. | 19.00 | Lámání chleba – J. Holcman – rodinná sága 
mapující šedesát let české historie. Malá lidská dramata v do-
bách velkých diktatur. V hlavních rolích: J. Erftemeijer, T. Červinek, 
P.Buchta. Rež. D. Gombár | anglické titulky | Velký sál
06. 11. | 19.00 | Krysař – V. Dyk – hra na motivy příliš živé 
legendy a jedné z nejznámějších próz české literatury. V titulní 
roli: K. Cibulková, rež. D. Gombár | české titulky pro neslyšící | 
155 min | Velký sál
07. 11. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – slavná Shake-
spearova hra, tentokrát jako rodinné drama, které se ne náhodou 
odehrává ve Skandinávii. V hlavních rolích: P. Děrgel, K. Halbich, 
K. Cibulková, rež. D. Špinar | anglické titulky | 140 min | Velký sál
08. 11. | 19.00 | Pohřeb až zítra – N. Kocab – předpohřební ve-
čeře a rodina zase jednou pohromadě. Klidné to rozhodně nebude. 
Původní divadelní komedie od Natalie Kocab. Hrají: N. Řehořová, 
B. Kaňoková, B. Pavlíková, L. Veselý, R. Jašków, C. Dobrý/A. Ernest. 
Rež. D. Hrbek | anglické titulky | Velký sál
10. 11. | 11.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové – H. Böll 
– příběh dívky, která se stává obětí policie i tisku. Jenomže se 
začíná bránit. Světoznámá novela z roku 1974 nejen o smr-
tících dopadech dezinformačních článků. Hrají: M. Štípková, 
A.  Štréblová, R.  Jašków, T.  Petřík. Rež. D.  Šiktanc | Studio | 
veřejná generálka
11. 11. | 19.00 | Proměna – F. Kafka – Kafkova Proměna jako 
černá komedie o mužské vzpouře. V hlavních rolích: M. Pospíchal, 
P. Vaněk, K. Frejová, M. Krátká, P. Buchta, P. Děrgel, rež. Dodo 
Gombár | 100 min | Velký sál
11. 11. | 19.00 | ZTRACENÁ ČEST KATEŘINY BLUMOVÉ | Studio 
| premiéra
13. 11. | 19.00 | Slušný člověk – M. Krátká – volně na motivy 
novely Karla Čapka Obyčejný život. Hrají: M. Hruška, B. Pavlíková, 
M. Pospíchal, P. Buchta, A. Glässnerová, rež. M. Krátká | 70 min 
| Studio
14. 11. | 19.00 | Zabít Johnnyho Glendenninga – 
D.  C.  Jackson – gangsterská černá komedie, kde kulky létají 
vzduchem jako neřízené střely a krev nemá cenu vytírat! Insce-
nace pro všechny fanoušky filmů Quentina Tarantina, černého 
humoru a dobré hudby. Představení není vhodné pro diváky 
mladší 15 let. V hlavní roli: D. Punčochář, rež. D. Hrbek | anglické 
titulky | 140 min | Velký sál
14. 11. | 19.00 | Pankrác ´45 | Studio
15. 11. | 19.00 | Řemeslníci | Velký sál
16. 11. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové | Studio

12. 11. | 19.30 | Divadlo VOSTO5: Slzy ošlehaných mužů 
| host
15. 11. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost

  ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 234 651 111 (ústředna), 257 318 666 (pokladna)
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz

 A bezbariérový přístup
  divadlo je klimatizováno; prostor Velkého sálu je vybaven indukční 
smyčkou pro nedoslýchavé

  pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00, so–ne, svátky 2 hodiny před 
začátkem představení, v den zahájení předprodeje 11.00–20.00 

  otevírací doba divadelní kavárny: po-pá 10.00-24.00, so 17.00-24.00, 
ne zavřeno (otevírací doba se může měnit v závislosti na konání 
představení a dalších akcí Švandova divadla) 

  rezervace a předprodej vstupenek tel. 257 318 666 nebo 257 321 334 
(obchodní odd., po–pá 9.30–16.30), obchodni@svandovodivadlo.cz 
a na internetových stránkách

  vstupenky do Švandova divadla je možno získat i v předprodejní 
síti Ticket Art a Kulturní portál

  ceny vstupenek: Inscenace souboru Švandova divadla: 80 - 430 Kč/
slevy 20-40 % pro studenty, držitele karet ISIC, seniory a ZTP, Divadlo 
Spektákl: 170 Kč, Herecké studio ŠD: 170 Kč, Just Impro: 200 Kč, 
Buchty a loutky: 190 Kč, Radim Vizváry: 300 Kč, dětská představení: 
90 - 120 Kč, koncert: 380 Kč, workshopy: 450-540 Kč, scénické 
rozhovory: 170 Kč, herecké studio: 170 Kč, festival Nad Prahou 
půlměsíc: 280 Kč, Sergeart: 300 Kč, Astorka: 300-350 Kč, Divadlo 
Cheb: 180-250 Kč, TCP: 290 Kč, Noc divadel: 50 Kč.

  anglické titulky (English subtitles) promítané nad jevištěm ve Velkém 
sále u představení: Betonová zahrada, CRY BABY CRY, Hamlet, Kdo 
je tady ředitel?, Kurz negativního myšlení, Popeláři, Pohřeb až zítra, 
Peníze, Lámání chleba, Řemeslníci, Zabít Johnnyho Glendenninga.

  titulky pro neslyšící u představení: 6. 11. Krysař
  bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla 
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Volnočasové 
aktivity “. Informace o koncertech a scénických rozhovorech najdete 
také v rubrice „Kluby“

01. 11. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier – komedie 
o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. V hlavních rolích: M. Dlou-
hý, K. Halbich, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 160 min | Velký sál
01. 11. | 19.00 | Pankrác ΄45 – M. Kinská – „Casting na po-
pravu“. Fiktivní příběh založený na skutečných událostech Hrají: 
D. Barešová/E. Josefíková, B. Pavlíková, K. Cibulková, A. Buršová 
a R. Derzsi, rež. M. Kinská | 90 min | Studio
02. 11. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – dánská komedie, 
v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vrtačkou, pivem 
a spoustou výmluv. V hlavních rolích: K. Cibulková, K. Halbich 
a R. Jašków. Rež. D. Hrbek | anglické titulky | 135 min | Velký sál
03. 11. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – pět žen se v dnes 
populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly 
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DIVADLO SPEKTÁKL
www.facebook.com/spektakl

02. 11. | 18.00 | Maryšo! Evo! Dom! – A. a V. Mrštíkové, G. Pre-
issová – dvě ženy. Dva příběhy. Jeden osud. Koláž klasických děl 
českého realistického dramatu, jejichž hrdinky se kvůli svým ide-
álům rozhodly vzdorovat tradici | 60 minut | Studio – Chaplinovy 
děti – kolektiv autorů – grotesky z velkoměsta – krátké komedi-
ální scénky inspirované historickou commedií dell‘arte, rozšířené 
o moderní prvky pantomimy a klauniád | 60 min | Studio | 
18. 11. | 22.00 | Kronika ohlášené smrti – G. Garcia Márquez 
– detektivní adaptace slavného románu Gabriela García Márqueze 
o síle předsudků a nekonečném hledání pravdy | 65 minut | Studio 
| Noc divadel

HERECKÉ STUDIO ŠD
04. 11. | 19.00 | Kytice – K. J. Erben – nový a v pořadí třetí 
projekt Hereckého studia Švandova divadla. Sbírka balad Karla 
Jaromíra Erbena v režii Martiny Krátké | Studio 
18. 11. | 16.00 | Mlčky (s) davem – autorská inscenace He-
reckého studia ŠD o nejrůznějších pokusech přežít a přežitých 
pokusech | 70 min | Studio | Noc divadel
18. 11. | 19.00 | Kytice | Studio | Noc divadel
27. 11. | 19.00 | Kytice | Studio

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU
25. 11. | 19.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení – 
J. Lane a D. Yazbek – americký komediální muzikál podle filmu 
Pedra Almodóvara | 165 min | Velký sál

JUST! IMPRO
www.justimpro.cz

20. 11. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata | 90 min | Studio

BUCHTY A LOUTKY
23. 11. | 19.00 | Hrůza v Brně – A. Goldflam – žertovná groteska 
z brněnského prostředí v podání Buchet a loutek | 70 min | Studio

SERGEART
17. 11. | 19.00 | Lordi – O. Wilde, R. Ross – salonní, konver-
zační komedie ve slovenštině. Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou 
hru, ve které si rozdělují dámy. Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, 
P. S. Butko a další | 110 minut | Studio

FESTIVAL NAD PRAHOU PŮLMĚSÍC
25. 11. | 19.00 | To Somewhere Else – hledání klidného a bez-
pečného místa k životu. Multimediální představení – živá kresba 
i hudba a pohybový tanec | Studio

18. 11. | 19.00 | Peníze – D. Gombár – trapnosměšné histor-
ky, které se nečekaně spojí v jednu překvapivou událost. Hrají: 
J. Erftemeijer, T. Červinek, L. Veselý, D. Punčochář, D. Bakerová, 
E. Josefíková, R. Jašków, T. Petřík, A. Buršová, I. Krmíčková. Rež. 
M. Tyc | anglické titulky | 90 min | | Velký sál | Noc divadel
20. 11. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? | Velký sál
21. 11. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové | Studio
22. 11. | 19.00 | Kurz negativního myšlení – B. Breien – 
sarkastická černá komedie. V hlavní roli: M. Dlouhý, rež. D. Hrbek 
| anglické titulky | 100 minut bez přestávky | Velký sál
22. 11. | 19.00 | Srdce patří za mříže – D. Košťák – jak snadné 
je v dnešním světě ztratit lidské srdce. Pohled nejmladší divadelní 
generace na téma násilí. Hrají: M. Krátká, M. Pospíchal, J. Erfteme-
ijer, T. Červinek, P. Buchta, K. Cibulková. Rež. A. Burianová | Studio
23. 11. | 19.00 | Popeláři – R. Sikora, D. Gombár, R. Holý – 
muzikál v rytmu funky, špinavý od popela a špíny ulice, přinese 
zběsilou jízdu popelářským vozem za dobrodružstvím, za odvrá-
cenou stranou velkoměstského života. Hrají: M. Hruška, R. Jašków, 
T. Pavelka, P. Děrgel a další, rež. D. Gombár | anglické titulky | 
155 min | Velký sál
24. 11. | 19.00 | Pohřeb až zítra | Velký sál
27. 11. | 19.00 | Lámání chleba | Velký sál
28. 11. | 19.00 | Betonová zahrada – I. McEwan – divadel-
ní adaptace kultovní knihy známého britského prozaika. Hrají: 
M. Pospíchal, M. Štípková, A. Buršová, T. Červinek, B. Pavlíková, 
L. Veselý a další. Rež. D. Gombár | anglické titulky | 90 min | Velký 
sál
29. 11. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? | Velký sál
29. 11. | 19.00 | Šoa – Příběh Miloše Dobrého / Příběh Hany 
Pravdové – T. Hrbek, L. Kolouchová, D. Hrbek – příběh dvou lidí, 
kteří se ocitli na stejných místech a prožili podobné tragédie, 
a přesto se nikdy nepotkali. Hrají: Z. Onufráková/M. Dancingerová 
a M. Hruška. Rež. D. Hrbek | 60 min | Studio
30. 11. | 19.00 | CRY BABY CRY | Velký sál
30. 11. | 19.00 | Protest/Rest – V. Havel, M. Hejduk – hru 
Václava Havla uvádíme spolu s úplně poslední „Vaňkovkou“ Marka 
Hejduka. V hlavních rolích: R. Jašków a T. Pavelka, rež. D. Hrbek 
| 100 min | Studio

DIVADLO ASTORKA KORZO
09. 11. | 19.00 | Kontajner Paríž – komediální příběh o hledání 
ztraceného kontejneru v evropských metropolích. Zaměstnance 
mezinárodní společnosti Jána Smiešneho (Juraj Kemka) pověří je-
ho německý vedoucí Schaub (Marián Miezga) speciálním úkolem, 
nalezením ztraceného kontejneru | slovenština | 70 min | Velký sál

TANEČNÍ CENTRUM PRAHA
13. 11. | 19.00 | Nulová gravitace 2018 – originální kolek-
ce jednoaktových baletů souboru Balet Praha Junior, mapující 
hranice současného tanečního divadla v sezóně 2017/2018 | 
115 min | Velký sál
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soustředit na aktivaci hranic mezi viděným a neviděným, pravým 
a falešným, přírodním, nadpřirozeným a nepřirozeným. Bude kom-
binovat pohyb/tanec, jazyk/poezii a nová média/programování 
k průzkumu „queerování“ historických rituálů a ceremonií. K účasti 
vyzýváme umělce různého založení s vazbami na performativní 
umění, literaturu a technologie | v angličtině | Venuše ve Švehlovce
09. – 10. 11. | 20.00 | 28 dní – Wariot Ideal – přežil život 
a pořád ještě žije. | 60 min. | jazykově bezbariérové
14. – 15. 11. | 20.00 | KEEP CALM – Ufftenživot – dokument 
o dvou jedincích v nekonečném příběhu. Mozaika složená z mo-
nologů, asociativního pohybu, loutkohry, videa, přednášky nebo 
rapu | 69 min | v češtině
18. 11. | 14.00 a 18.00 | Letci – Wariot Ideal – na křídlech 311. 
bombardovací perutě RAF – příběh mladých mužů odcházejících 
do zahraničního odboje s touhou pokořit Hitlera, zastavit smrtící 
vlnu šířící se celou Evropou a osvobodit své nejbližší i okupované 
Československo | v češtině | pro děti a mládež od 12 let | 60 min 
| v rámci Noci divadel
21. 11. | 20.00 | SHADOW MEADOW – Jan Mocek – temná 
vizuální báseň o nepřítomnosti | jazykově bezbariérové | 60 min 
| v představení se používá stroboskop, není tudíž vhodné pro děti 
a nemocné epilepsií | premiéra
22. 11. | 20.00 | Shadow Meadow
24. – 25. 11. | 20.00 | Panoráma – Klára Hutečková, Kateřina 
Součková, Veronika Svobodová – představení, inspirované kon-
ceptuálním uměním, o tom, co se děje mezi zvukem odsouvané 
židle a dosednutím na červené polstrování | v češtině | 60 min |
27. 11. | 20.00 | Bludiště seznamů – M. Smolka, J. Adámek – 
ztišená opera v labyrintu slov jako pocta Umbertu Ecovi. Hudebně 
vybroušený tvar pro smyčcové kvarteto, harfu, klavír a kontrate-
nor, detailní práce s hlasem, stylizovaná mluva a dokonalá sou-
hra herců-mluvců ze skupiny Boca Loca Lab | 75 min | v češtině 
s anglickým překladem
29. – 30. 11. | 20.00 | Bludiště seznamů

  ČINOHERNÍ KLUB
Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
tel.: +420 211 151 877 (pokladna)
e-mail: pokladna@cinoherniklub.cz
www.cinoherniklub.cz

  pokladna divadla otevřena po–pá 15.00–19.30, so–ne 18.00–19.30
  na internetových stránkách je otevřena on–line pokladna, je otevře-
na denně, v době, kdy je zavřena kamenná pokladna

  ve všední dny, když je divadlo na zájezdě nebo nehraje, je pokladna 
otevřena do 18 hodin. V sobotu a v neděli, když divadlo nehraje, je 
pokladna uzavřena

  ceny vstupného od 50 do 350 Kč; ČK uvádí: 90 Kč, 50% sleva na vstu-
penky v hodnotě 290 Kč pro seniory, studenty a držitele průkazů ISIC, 
ITIC, ZTP, ZTP/P.

MIME PRAGUE
28. 11. | 19.00 | Radim Vizváry: Sólo – best of z pantomimické 
tvorby Radima Vizváry | 80 min | Studio

SCÉNICKÉ ROZHOVORY
15. 11. | 19.00 | Natálie Kocábová – česká spisovatelka, bás-
nířka, zpěvačka, skladatelka a nově taky dramatička. Její dra-
matický debut Pohřeb až zítra měl premiéru právě ve Švandově 
divadle, na jehož objednávku hra vznikla. O čerstvé dramatické 
novince a vůbec o autorské tvorbě bude s hostem rozmlouvat 
jako vždy David Hrbek | 90 min | Studio

KONCERT
10. 11. | 19.30 | Vlasta Redl a Tichá parta – recitál písničkáře 
Vlasty Redla společně s jeho Tichou partou, což je v podstatě celá 
kapela bez bicích: saxofonista Michal Žáček (alternuje ho Ruda 
Březina), kytarista Matěj Morávek, klávesista Borek Nedorost 
a Martin Gašpar (alternuje ho Tomáš Koudelka) | Velký sál

�DIVADLA A–Z

  ALFRED VE DVOŘE / MOTUS
divadlo / pohyb / živé umění

Fr. Křížka 36, 170 00Praha 7
mobil:+420 775 186 860
e-mail: pr@alfredvedvore.cz
www.alfredvedvore.cz
facebook: Alfred ve dvoře / Motus

  MOTUS funguje v divadle Alfred ve dvoře i mimo jeho zdi od roku 
2001. Poskytuje prostor pro živé umění, otevřenou platformu, kde se 
může veřejnost setkávat s tvorbou nezávislých umělců. Jsme otevření 
vůči tvůrcům, kteří chtějí tvořit nově, překvapivě a pod neobvyklým 
úhlem pohledu. Vytváříme divadlo v uvozovkách – nové performan-
ce, choreografie, ale také diskuze, workshopy a další kreativní počiny 
a jsme iniciátorem aktivit souvisejících nejen s divadlem, ale také 
s obecným kulturním rozvojem v otevřené, demokratické společnosti.

  pokladna divadla a divadelní bar jsou otevřeny hodinu před 
představením

  rezervace a předprodej vstupenek: www.alfredvedvore.cz

01. – 04. 11. | Den mrtvých – Día de los Muertos – oslavy 
tradičního mexického svátku pro děti a jejich rodiče | jazykově 
bezbariérové | Alfred ve dvoře
07. 11. | 20.00 | Kjell Theøry / ATOM-r – matematické popisy 
reality Alana Turinga proti algoritmickým mutacím textu Guillau-
ma Apollinaira Prsy Tiresiovy (1917). Exkluzivní uvedení autorské 
inscenace Kjell Theřry (2017) chicagského souboru ATOM-r, který 
se věnuje spojení umění a nových technologií. | 81 min | v anglič-
tině | Venuše ve Švehlovce | v rámci festivalu Mezipatra
08. 11. | 10.00-14.00 | Vystupovat na hranicích: Viditel-
nost, virtualita a rituál – workshop souboru ATOM-r se bude 
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12. 11. | 19.30 | Bůh masakru – Y. Reza – slogan: „Nemů-
žeme ovládnout, co nás ovládá“. Yasmina Reza není nikdy 
doslovná, nepíše pouhé „dobře udělané hry“ se zaručenou 
pointou. Úč. I. Chýlková, M. Pleštilová, J. Dulava a V. Kratina, 
rež. O. Sokol
13. 11. | 19.30 | Zrada – H. Pinter – autor se ve Zradě (The 
Betrayal, 1978) inspiroval vlastní mimomanželskou aférou 
a jejím skandálním odhalením. Premiéra hry, kterou napsal 
po rozchodu s herečkou Vivien Merchantovou, se konala v lis-
topadu 1978 v londýnském Národním divadle v režii Petera 
Halla. Pinterovi nešlo, podobně jako v jeho ostatních hrách, 
o samotný příběh; neuchopitelnost odcizení a osamělosti řeší 
na půdorysu klasického trojúhelníku, ale své téma neroz-
lišitelnosti pravdy a  lži, vyprázdněnosti a odcizenosti sobě 
i druhým tentokrát ozvláštňuje a posiluje prací s časem. Au-
torovi zvlášť záleželo na tom, aby tento experiment s časem 
byl diváky pochopen. Úč. K. Lojdová, M. Finger, O. Sokol, rež. 
O. Sokol
14. 11. | 19.30 | Paní Warrenová – G. B. Shaw – podle hry 
B.  Shawa Živnost paní Warrenové (Mrs. Warren’s Profession) 
v překladu B. Hodka upravil L. Smoček. Úč: I. Chýlková, Z. Stav-
ná, T. Jeřábek, J. Hájek, P. Křiváček, V. Kotek | derniéra | zadáno
15. 11. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha
17. 11. | 19.30 | Ptákovina – M. Kundera – „Nikdo nemůže 
vidět svět jako směšný, pokud s ním beze zbytku splývá. I k tomu, 
aby člověk sám sebe viděl v proporcích směšnosti, musí od sebe 
poodstoupit. Na ono zázračné stanoviště, z něhož je vidět směš-
né, dostává se člověk až během let; je to snad jakási odměna 
za dospělost. Směšné (alespoň jak já je chápu) nepopírá vážné, 
ale osvěcuje je.“ Milan Kundera. Úč. J. Dulava, M. Finger, L. Žáč-
ková, M. Procházková, L. Skopalová, B. Holiček/D. Šír, J. Břežková, 
P. Kikinčuk, S. Zindulka/J. Těšitel, P. Meissel a L. Jelínková, rež. 
L. Smoček
18. 11. | 19.30 | Osiřelý západ – M. McDonagh – příběh lásky 
bratrů Valena a Colemana, kteří se uměním mučit jeden druhého 
chtějí zapsat do Guinessovy knihy rekordů. Úč. J. Dulava, M. Taclík, 
M. Pavlata, S. Černodrinská, rež. O. Sokol | Noc divadel
19. 11. | 19.30 | Sexuální perverze v Chicagu – D. Mamet – 
chcete si splnit nejsmělejší sen? Zamilujte se. David Mamet (1947) 
je považován za jednoho z nejvýznamnějších dramatiků, kteří 
vyšli z kulturního kvasu Ameriky šedesátých let. Sexuální per-
verze v Chicagu byla první hrou, která Mametovi udělala jméno 
v Chicagu a v New Yorku a přinesla mu úspěch. Úč. I. Chýlková, 
J. Dulava, M. Taclík a L. Pernetová, rež. O. Sokol
20. 11. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písmeno G) 
– J. Kačer – hra o touze být u někoho blízkého. Trochu groteska 
i velmi vážná věc. Hrají: Z. Bydžovská, J. Kačer, N. Boudová, P. Ki-
kinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček
21. 11. | 19.30 | Urna na prázdném jevišti – M. Čičvák – 
„Moje poslední komedie“. Martin Čičvák režíruje svou autorskou 
inscenaci Urna na prázdném jevišti, v níž čtyři herečky – v na-
šem případě Lenka Skopalová, Veronika Žilková, Ivana Uhlířová 

01. 11. | 19.30 | Dámský krejčí – G. Feydeau – malá lež 
je mrzká, ale velká lež, to je umění! Úč. R. Holub, O. Sokol, 
J. Dulava, M. Dadák, M. Bočanová, I. Jiříčková a A. Talacková, 
rež. M. Čičvák
02. 11. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha – T. Williams – 
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje, která jede do stanice 
Touha.“ Jedna z nejlepších Williamsových her a vrcholů americké 
dramatické tvorby. Hra se v originále jmenuje A Streetcar Named 
Desire – tramvaj jménem Desire (Touha). V New Orleans sku-
tečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal, 
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná. 
Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková, 
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček
03. 11. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) 
– M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pra-
vá ... Zápletka hry se točí kolem drsného chlápka s pistolí, 
jenž přijíždí do malého amerického městečka hledat ruku, 
kterou mu kdysi zlovolně nechali oddělit od paže vlakem. 
Dramatický rukopis: starý McDonagh od A do Z – bravurně 
podaný neuvěřitelný příběh, nevázané, vtipné dialogy, pře-
kvapivé zvraty a nemožnost odhadnout, jak to vše skončí. 
Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlíková, O. Sokol, V. Šanda, 
P. Horváthová | zadáno
05. 11. | 19.30 | Tetičky – v newyorském Brooklynu panuje v do-
mě starších elegantních dam klid a pohoda, ovšem jen na první 
dojem. Milé a příjemné sestry totiž pronajímají hostinské pokoje 
osamělým pánům, které následně tráví bezinkovým vínem ….. 
Jejich podivnou zálibu naruší až návštěva synovců, kteří se nestačí 
divit……Úč. M. Hluštíková, A. Oppitzová, M. Beníšek, P. Roboch, 
M. Hokeš, R. Šimáková, M. Strunecká a další, rež. I. Neubauer | 
Sportovní klub Jedličkova ústavu Divadelní spolek Nové divadlo 
Mělník | host
06. 11. | 19.30 | Tanec bláznů – L. Birinski – to by tak hrálo, 
abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci. Hrají: P. Nárožný, O. Vet-
chý, J. Dulava, M. Procházková, N. Boudová, V. Kratina, P. Kikinčuk, 
L. Žáčková, H. Hájek a další, rež. L. Smoček
08. 11. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka) – 
M. Krleža – nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak 
důležité, aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy. Úč. P. Nárožný, 
M. Maděrič/O. Brancuzský, N. Boudová, O. Vetchý a D. Černá, rež. 
L. Smoček
09. 11. | 19.30 | Americký bizon – D. Mamet –„Stejný text, 
ale naprosto jiná a nová inscenace Amerického bizona. To je moje 
představa a přání.“ Slova Ondřeje Sokola k připravované inscenaci. 
Hrají: O. Sokol, M. Finger a V. Šanda, rež. O. Sokol
10. 11. | 19.30 | Tanec bláznů
11. 11. | 19.30 | Kati – M. McDonagh – hra se odehrává v Anglii 
v době, kdy byl zrušen trest smrti. A kati měli problém. Hrají: 
M. Finger, D. Černá, Š. Fingerhutová, O. Malý, J. Dulava, V. Kratina, 
O. Brancuzský, V. Šanda, T. Jeřábek, D. Gondík, A. Švehlík, O. Sokol 
a další. Překlad a rež. O. Sokol
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  předprodej na listopad začal v pokladně DD v sobotu 21. října v 9.00, 
on-line předprodej ve čtvrtek 19. října ve 20.00

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní bar

01. 11. | 19.30 | Teremin – P. Zelenka – příběh člověka, který 
navždy změnil tvář moderní hudby.
Hrají: I. Trojan, D. Novotný, M. Myšička, J. Bábek, K. Melíšková, 
Z. Žádníková/J. Plesl, E. Boušková, P. Šimčík, V. Jiráček, P. Koutecký. 
Rež. P. Zelenka.
02. 11. | 19.30 | Dealer’s Choice – P. Marber – kdo rozdává, 
rozhodne. Hrají: D. Novotný, V. Neužil, H. Čermák, M. Myšička-
/M. Hádek, J. Plesl, I. Trojan. Rež. J. Pokorný.
04. 11. | 19.30 | Moje baby – E. Murphy – tři generace žen 
– vnučka, matka, babička a jeden rok v jejich životě. Slovenská 
premiéra nejlepší irské hry roku 2008. Hrají: A. Ďuránová, D. Ko-
šická, Ľ. Blaškovičová. Režie: Alena Lelková. Představení Státního 
divadla Košice | host
06. 11. | 19.30 | Simona Babčáková a NO A! – představení 
zkoumající možnosti jevištní improvizace. Hrají: S. Babčáková 
a její improvizační skupina NO A!
11. 11. | 19.30 | Honey – M. Krobot, L. Smékal – romantický 
příběh podle skutečných událostí. Společný projekt Dejvického 
divadla a souboru Cirk La Putyka. Hrají: J. Balcar, Š. Fülep Boč-
ková, J. Boková, V. Fülep/O. Malý, J. Holcová, J. Kohout, D. Ko-
marov, L. Krobotová, T. Nádvorníková, V. Neužil, J. Plesl, V. Po-
lívka, A. Schmidtmajerová, P. Šimčík, A. Volný, J. Weissmann. 
Rež. M. Krobot. Inscenace se hraje v divadle Jatka78 v Praze 7 
– Holešovicích | první uvedení
12. 11. | 19.30 | HONEY | inscenace se hraje v divadle Jatka78 
| premiéra
14. 11. | 19.30 | Zásek – D. Doubt – hra o lidech, kterým se 
zastavil výtah. Hrají: K. Melíšková, V. Khek Kubařová, M. Myšička, 
H. Čermák, M. Kroupa, rež. I. Trojan
14. 11. | 19.30 | Honey | inscenace se hraje v divadle Jatka78
15. 11. | 19.30 | Honey | inscenace se hraje v divadle Jatka78
16. 11. | 19.30 | Honey | inscenace se hraje v divadle Jatka78 
| zadáno
17. 11. | 19.30 | Honey | inscenace se hraje v divadle Jatka78
18. 11. | 19.30 | Dobré mravy – V. Fekar – divadelní ma-
nuál podle etikety Ladislava Špačka. Hrají: J. Řezníček, R. Král, 
K. Liďáková, J. Drgová, V. Johaník, M. Příkazký, M. Kalužíková, 
M. Vančurová. Režie Anna Petrželková. Představení Městského 
divadla Zlín | host
18. 11. | 19.30 | Honey | inscenace se hraje v divadle Jatka78
19. 11. | 19.30 | Mezi nebem a ženou – D. Gombár – podstata 
vztahu muže a ženy v nekonečnu jeho podob. Hrají: M. Bačíková, 

a  Sára Venclovská – rozptylují popel svého nenáviděného 
i milovaného režiséra. Černá až bulvární komedie žvaněním 
svých protagonistek nenápadně stále více přesahuje divadelní 
prostředí a dokáže mluvit o ženském osudu i osudu antické 
hrdinky Evropy, po níž je, bůhví proč, a asi ne náhodou pojme-
nován náš kontinent. Hrají: L. Skopalová, V. Žilková, I. Uhlířová, 
S. Venclovská, rež. M. Čičvák 
22. 11. | 19.30 | Tanec bláznů
23. 11. | 19.30 | Bůh masakru
24. 11. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Hráči – N. V. Gogol 
– žádný podvodník není tak dokonalý, aby se nenašel ještě 
dokonalejší. Hrají: J. Matějka, F. Šimánek, M. Herejk, M. Švec, 
I. Hýbl, J. Doležal, P. Tomášek, P. Litvan, M. Velebný, J. Andrle, 
rež. J. Zindulka | Spodina, Plzeň
25. 11. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Král Ubu – A. Jarry 
– „I potřásl otec Ubu hruškovitou hlavou, což do jazyka englic-
kého Shakespeare převedeno býti může, a pod tímto jménem 
se od něho v Englicku zachovalo mnoho znamenitých dramat.“ 
Hrají: I. Matoušek, O. Kulhavý, K. Karlík, K. Jakešová, O. Helcel, 
B. Hess, J. Karlíková, A. Brukner, D. Toman, O. Kulhavý, D. Trlifaj, 
rež. J. Karlíková | „Strop je nahoře, podlaha je dole“
26. 11. | 19.30 | Dámský krejčí
27. 11. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří 
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým 
románovým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách 
objevila dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo 
dramatizace a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premi-
éra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čap-
ka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež. 
M. Čičvák
28. 11. | 19.30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 
– L. Smoček – znovuuvedení jedné z nejúspěšnějších her autora 
Činoherního klubu. Úč. I. Chýlková, J. Dulava, B. Polívka, M. Pavla-
ta a O. Vetchý, rež. L. Smoček
29. 11. | 19.30 | Zrada
30. 11. | 19.30 | Kati | zadáno

ZÁJEZDY
07. 11. | Urna na prázdném jevišti | Ostrava
08. 11. | Urna na prázdném jevišti | Olomouc
16. 11. | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho | České 
Budějovice

  DEJVICKÉ DIVADLO, O. P. S.
Zelená 15a, 160 00 Praha 6
e-mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz

  pokladna a rezervace vstupenek na tel. 233 332 430, e-mail: 
rezervace@dejvickedivadlo.cz

  otevřeno po–pá od 16.00, o víkendech a svátcích dvě hodiny před 
začátkem představení
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  DIVADLO ARCHA
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 716 333 (pokladna)
e-mail: ticket@archatheatre.cz
www.archatheatre.cz

  pokladna otevřena po–pá 10.00–18.00 a 2 h před začátkem 
představení

  Divadlo Archa, o. p. s. je podporováno grantem hl. m. Prahy
  Divadlo Archa na Facebooku – nejžhavější novinky, fotogalerie, 
multimédia, soutěže a další informace. Neváhejte, lajkujte! 

01. 11. | 20.00 | Thomas & Ruhller – Diner – chodí po hladi-
ně, procházejí zdmi, porušují gravitaci a vzdorují času – to jsou 
Thomas a Ruhller. Perfomeři z Holandska, kteří se už desítky let 
pohybují na pomezí divadla, výtvarného experimentu a filosofie. 
Uvedou novou show připravenou exkluzivně pro Divadlo Archa. 
02. – 03. 11. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace 
– nový počátek – kdo jsme – kam jdeme – kdo přijde po nás. 
Zážitková sci-fi simulace překračující horizont událostí, hranici 
gravitace a limity lidského vnímání. Lidé od nepaměti toužili pro-
zkoumávat daleký vesmír. Co nás k tomu žene? Zvědavost, pokrok, 
dobrodružství, zvětšování životního prostoru, šíření lidské DNA 
anebo jen obyčejná lidská pýcha? Kolonizace nových planet je ne-
vyhnutelnou budoucností. Bude ale vesmír kolonizován právě člo-
věkem? Netradiční inscenace Divadla VOSTO5 inspirovaná Archou, 
evolucí a československými sci-fi komiksy z časopisu ABC. Inscenace 
je vhodná pro dospělé a děti od 8 let. Rež. J. Havelka
04. 11. | 18.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – nový 
počátek
06. 11. | 20.00 | Knihovna Martina C. Putny – první díl: 
O velké revoluci – Knihovna Martina C. Putny je nový formát 
programu Archy. Nabízí debaty na bolestná témata. Nabízí však 
víc než jen „názory“, jak se dnes v médiích obvykle chce. Nabízí 
znalost – a z ní plynoucí otevřené otázky. Nabízí je v originál-
ním scénickém tvaru a v prostoru skutečné knihovny MCP: trochu 
virtuální, trochu i reálné. V předvečer stého výročí VŘSR budou 
o jejím „odkazu“ diskutovat Milena Bartlová, jejíž předkové kdysi 
přišli do Čech z Ruska, aby šířili revoluci; a zástupce „mladých 
revolucionářů“ dneška, Matěj Metelec a „starý antikomunista“ 
Putna. Dramaturgická koncepce: Martin C. Putna, Ondřej Hrab 
a Jana Svobodová. Audiovizuální koncepce: Jan Burian a Jaroslav 
Hrdlička. 
08. 11. | 20.00 | Divadlo Vizita – Vlažný milovník – ne-
spoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka 
Konopáska a Viktora Zborníka 
09. 11. | 20.00 | Divadlo Vizita – Zapomnětlivá kuchařka – 
nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka 
Konopáska a Viktora Zborníka 
12. 11. | 20.00 | Jan Burian a Bizzare Band – JIHOTAJE – tur-
né na uvítání písňového dvojalba natočeného přes hranice žánrů 

P. Vacek, V. Johaník. Režie: Dodo Gombár. Představení Městského 
divadla Zlín | host
19. 11. | 19.30 | Honey | inscenace se hraje v divadle Jatka78
20. 11. | 19.30 | Honey | inscenace se hraje v divadle Jatka78 
| zadáno
20. 11. | 19.30 | Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslav-
ská – L. Balák – nadčasová groteska divadla Komediograf. Hrají: 
T. Matonoha, T. Měcháček/V. Polívka. Rež. L. Balák | host
21. 11. | 19.30 | Interview – T. Holman – „Svěřím ti nejtem-
nější tajemství, jedině když ty mi řekneš to svý.“ Hrají: V. Khek 
Kubařová, J. Plesl, rež. M. Myšička
22. 11. | 19.30 | Vzkříšení – dramatizace povídek neznámého 
autora. Hrají: J. Holcová, M. Issová/V. Khek Kubařová, Z. Žádníko-
vá, H. Čermák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, I. Trojan, 
rež. M. Vajdička | zadáno
23. 11. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. Hrají: K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kubařová, 
H. Čermák/T. Jeřábek, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žád-
níková/S. Babčáková, P. Šimčík ad., rež. M. Vajdička
24. 11. | 19.30 | Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech 
jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Hrají: M. My-
šička, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková, L. Jelínková, 
rež. P. Zelenka 
25. 11. | 19.30 | Večer Analogonu XXXV – surrealistická diva-
delní revue časopisu Analogon – jedinkrát a jedinečně, tentokrát 
na téma Dnes naposled! Hrají a čtou: A. Goldflam, M. Dohnal, 
I. Uhlířová, D. Poláková, V. Fridrich, Z. Velen, H. Chmelař. Rež. 
D. Jařab | host
26. 11. | 19.30 | Vzkříšení
27. 11. | 19.30 | Teremin
30. 11. | 19.30 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – kome-
die na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka 
z roku 1935. Adaptace Patrick Barlow. Hrají: J. Plesl, S. Babčáková, 
V. Neužil a D. Novotný, rež. D. Ondříček

ANTI.KVARIÁT DD
  vstup přes Dejvickou divadelní kavárnu

03. 11. | 20.00 | Večer jedna báseň – Lukáš Pavlásek a jeho 
hosté
05. 11. | 16.00 | Doleva doprava aneb Pohádka dopravní 
– Divadlo Vocaď pocaď
07. 11. | 20.00 | Pavel Bořkovec Quartet – koncert
09. 11. | 19.30 | Co.media – intermediální integrál Martina 
Myšičky. Hostem bude výtvarnice Tania Stránská.
23. 11. | 16.30–19.30 | Hladce obrace – workshop, projekt 
společnosti Elpida
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Československa. Následovala nejen vytoužená fáze české samo-
statnosti, ale také fáze opětovné nesamostatnosti. Nyní, 100 let 
po úspěchu Fidlovačky, stojí nacionalistické myšlenky opět v po-
předí zájmu. Experti všedního dne, kteří mají k otázce češství co 
dodat, nabízejí různé pohledy na téma národní identity. O čes-
ko-německých vztazích, migraci, strachu a českých hodnotách. 
Koncept: Mathias Straub, Linda Straub. Rež. Linda Straub. 
24. 11. | 10.00 a 20.00 | Spielraum Kollektiv / Divadlo Archa 
/ Archa.lab – Fidlovačka aneb Kdo je My?
25. – 26. 11. | 20.00 | Pražský divadelní festival německého 
jazyka – Milo Rau: Mitleid. Die Geschichte des Maschine-
ngewehrs (Soucit. Příběh kulometu) – Soucit v režii Milo 
Raua je inscenací na pomezí dokumentárního divadla, pracuje 
se skutečnými lidskými osudy a světovými konflikty, přesto si 
však nechává výrazný prostor pro vlastní fabulace. Milo Rau, 
slavný švýcarský divadelník a filmař, si všímá „průmyslu“ kolem 
humanitárních krizí. Mladá dobrovolnice ve službách neziskovky 
konfrontuje své postoje a životní situaci s utrpením migrantů 
a obětí občanské války. Soucit je ostrou úvahou o mezích huma-
nismu, o cynismu, je apelem na lidskost, zároveň ukazuje divadlo 
jako živé médium, které otvírá otázky dnešního světa. Soucit je 
hereckým koncertem, ale především silnou výpovědí, která vnáší 
zcela nový pohled na současné dění | německy a francouzsky 
s českými a německými titulky
26. – 27. 11. | 20.00 | Jiří Havelka / Karel František To-
mánek / Vosto5 – Dechovka – „Lidé se mění, dechovka 
zůstává.“ Hospoda, divadlo, tancovačka… vše ve svérázném 
hospodském site-specific hraném mezi stoly sálu v proměnách 
času. Stalo se roku 1923. Stalo se roku 1945. Stalo se včera. 
Děje se pořád. Dokument o historii, který je víc než jen do-
kumentem o nás. Když se rozdírají staré rány, když se hledají 
viníci, je potřeba vykopat a spočítat kosti. Chcete vědět, jak 
by vám bylo na tancovačce po druhé světové válce? Viděli jste 
už někdy slavnostní otevření sokolovny? A přejete svým ne-
přátelům pomník? Přijďte to zažít | nově uváděno v Sokolovně 
Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 6

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
07., 13., 14., 28. 10. vždy od 19.30

  produkce a dramaturgie: In Film Praha
  vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a on-line
  změna programu vyhrazena

  DIVADLO DOBEŠKA
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
tel.: +420 244 468 173/167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz

  pokladna otevřena po–čt 16.00–19.00
  filmová představení naleznete v rubrice „Film“. 

15. 11. | 18.00 | Fimově kulinářský večer s Living Dance 
Studio – projekce dokumentárních filmů, které autorky, členky 
Living dance Studia, Zou Xueping, Li Xinmin a Wen Hui, natočily 
s obyvateli vesnic v odlehlých čínských provinciích. Po projekci 
bude následovat setkání s autorkami a předními českými sino-
logy, Zuzanou Li a Denisem Molčanovem, při jídle, které připravili 
členové Living Dance Studia. Li Xinmin o svém filmu říká: „Vyrostla 
jsem v horské vesnici Huamuling v provincii Jün-nan. Po čtyřech 
letech základní školy jsem vesnici opustila a musela si sama 
vydělávat peníze. Po sedmi letech jsem vzala kameru a do své 
vesnice jsem se vrátila. V rozhovorech s vesničany jsem hledala 
nový vztah ke svému rodišti.“ | vstupné za 150 Kč zahrnuje večeři 
| omezená kapacita míst
17. 11. | 20.00 | Talkshow Radia Wave – filmoví publicisté 
a moderátoři magazínu Čelisti, Aleš Stuchlý a Daniel Řehák, 
společně s rapperem Rafaelem Stříbrným (aka Prokopem Ve-
jdou) uvádějí historicky první talk show v dějinách Českého 
rozhlasu. Tematický potlach o událostech 17. listopadu: dva 
nečekaní hosté, cestování časem, nevymahatelná kopřiva. 
Zaražený pilot. Živé zpívánky included. Večer, během kterého 
se může stát cokoli. 
18. 11. | 19.00 | Noc divadel v Divadle Archa – komentovaná 
prohlídka prostor Divadla Archa a speciální uvedení inscenace 
Obyčejní lidé od 20.00 v rámci Noci divadel | vstup zdarma | pro-
hlídka 40 min | představení 80 min
21. 11. | 20.00 | Jana Svobodová, Wen Hui a kol.: / Divadlo 
Archa / Living Dance Studio – Obyčejní lidé – v době, kdy 
reprezentanti mnoha zemí v zájmu politického byznysu pohrdají 
otázkami základních lidských práv, se ptáme: Kdo jsou ti obyčej-
ní lidé, v jejichž jménu své čachry dělají? Vladimír žije v malém 
městě nedaleko Prahy. Je mu 73 let. Celý svůj život pracoval jako 
soustružník a nástrojař. V mládí byl jedním z nejlepších tanečníků 
rokenrolu v Praze. Každou sobotu večer byl králem tanečních zá-
bav na Václavském náměstí. Tancoval extravagantní „kapitalistic-
ký“ tanec, dokud někdo nezavolal příslušníky SNB, kteří jej vyvedli 
ven. Sobotu co sobotu se opakoval stejný příběh, ale nic nemohlo 
potlačit jeho touhu po svobodném tanci. Wen se narodila v 60. 
letech. Je tanečnicí a choreografkou. Žije v Pekingu. Po studiích 
na divadelní akademii se měla stát primabalerínou propagan-
distického baletu. Mládí prožila v době studentských protestů 
a velkých nadějí, které se nenaplnily. Tehdy si zachránila život, 
ale traumatu se dodnes nemůže zbavit. V 90. letech založila první 
nezávislý taneční soubor v Číně – Living Dance Studio. Představení 
kombinuje principy dokumentárního divadla a tance. Rež. Jana 
Svobodová a Wen Hui. 
21. 11. | 10.00 a 20.00 | Jana Svobodová, Wen Hui a kol.: / 
Divadlo Archa / Living Dance Studio – Obyčejní lidé
23. 11. | 20.00 | Spielraum Kollektiv / Divadlo Archa / Ar-
cha.lab – Fidlovačka aneb Kdo je My? – Tylova „Fidlovačka 
aneb Žádný hněv a žádná rvačka“ je spojovaná s povzbuzením 
národního sebevědomí. Pochází z ní česká národní hymna. Hra, 
která byla dlouho vnímaná jako propadák, zažila úspěch až v ro-
ce 1917. 83 let po premiéře, rok před vznikem samostatného 
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20. 11. | 20.00 | Lenka Nová – koncert zpěvačky s nezaměni-
telným sametovým altem
20. 11. | 15.00 | O Rybabě a mořské duši | Divadlo Liberta

  DIVADLO GONG
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 311 629
e-mail: gong@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz

  předprodej v síti Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal a pokladna Di-
vadla Gong po–pá 14.00–18.00 a vždy 1 hodinu před představením, 
při programu do 20.00

  představení pro děti naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

01. 11. | 19.30 | Co vy na to, pane Šmoldasi? – večer plný 
humoru s oblíbeným moderátorem, básníkem a překladatelem 
Ivem Šmoldasem
02. 11. | 14.00 | Pořad pro seniory – chlapi a chlapci tančí 
a zpívají světové melodie. Pořádá MČ Praha 9
02. 11. | 19.30 | Zdeněk Izer a autokolektiv – populární 
komik Zdeněk Izer v nové zábavné show, která nenechá vaše 
bránice ani na chvíli v klidu
03. 11. | 19.30 | Robert Křesťan & Druhá Tráva – koncert 
zahrnující průřez kompletní tvorbou skupiny s důrazem na nej-
novější skladby
06. 11. | 19.30 | Monology vagíny – E. Ensler – kultovní kon-
troverzní představení Intimního divadla Dáši Bláhové
07. 11. | 19.30 | Kavárna u Anděla – O. Kovařík – duchařská 
hra o problémech, které žádnými problémy vlastně nejsou | Di-
vadelní spolek Post Scriptum
08. 11. | 19.00 | Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek 
v Praze
09. 11. | 19.30 | Devítka – koncert skupiny opírající se o původní 
repertoár písní s romantickými texty
10. 11. | 19.30 | Fontána – bigbít s více než padesátiletou 
tradicí
11. 11. | 19.30 | Taneční ohlédnutí – večer Centra Tance
12. 11. | 16.00 | S Pydlou v zádech – P. Fiala, J. Dvořák – le-
gendární inscenace s Josefem Dvořákem v hlavní roli

03. 11. | 19.30 | Tvrz – komedie husitská – L. Balák–Jan 
Hus dávno již upálen. Na Českou zemi valí se hordy cizáckých 
nepřátel, kterým čelí jen hrstka našich. Na malém ostrohu tyčí 
se osamoceně nevelká tvrz hejtmana Arnošta. I na ni brzy 
dolehnou krutosti doby a válečných požárů. Křižácká přesila 
blíží se a muži, ženy ale i panicové a panny budou nuceni 
rozhodnout se čemu dát přednost – boji, či zbabělosti, cti, 
či ohnutým zádům? Jakou cestu zvolí naši předkové, jakou 
cenu tím dají svým životům? Toť důležitá otázka, neb na jejich 
skutcích a činech stojí i společnost dnešní a my nejsme jiní než 
oni. Hra z doby husitské o našich pradědech a prabábách, kteří 
nežili zase tak dávno. Hrají: M. Šteindler, J. F. Burda/J. Pecha, 
P. Halberstadt, F. Teller, Š. Vaculíková, M. Chmelařová, J. B. Ti-
chý/J. F. Pfeifer | ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky v Brně 
a Divadlem Sklep

Tvrz

05. 11. | 15.00 | Jak Uhlíř Skoumal Svěrák | Divadlo Věž
05. 11. | 16.30 | Lampionová dílna s průvodem Dobeškou 
– přijďte si s dětmi vyrobit lampion, který si ve výtvarné dílně 
nazdobíte a po setmění se projít parkem Dobeška v lampionovém 
průvodu. Lampiony bude možno zakoupit na místě.
05. 11. | 20.00 | Chrám pod Nebesy – nové představení divadla 
Do propasti kosti
06. 11. | 19.30 | Milostný trojúhelník – herecko-psychologický 
balanc - Martin Zbrožek, Lukáš Pavlásek a Josef Polášek 
07. 11. | 19.30 | Proton!!! – Vosto5 – nejčerstvější inscenace 
divadla Vosto5
11. 11. | 20.00 | Chrám pod Nebesy
12. 11. | 15.00 | Vodnická pohádka | Divadelní společnost 
Koňmo
13. 11. | 19.30 | Besídka 2017 – tradiční představení divadla 
Sklep.
14. 11. | 19.30 | Besídka 2017
15. 11. | 19.30 | Výběr z Besídek
19. 11. | 15.00 | O Prasátku a myšce | Divadlo Dívadlo
19. 11. | 18.00 | Zuzana Krajčovičová – vernisáž
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J. Bardem, G. Rush a další, rež. J. Rønning, E. Sandberg | 129 min 
| vstupné: 80 Kč | kino
04. 11. | 19.30 | Dentální rapsódie aneb Stomatologická 
revue – D. Pfauserová a další, rež. A. Guha | Ztracená existence, 
Praha | Čechův divadelní podzim 
05. 11. | 15.00 | Tři přadleny – K. J. Erben, H. Sýkorová – 
pohádka o kouzelných přadlenách, které chudé dívce ke štěstí 
pomohly, rež. T. Krauchner | Divadlo pohádek | 60 min | vstupné: 
100, 80, 60 Kč
07. 11. | 19.30 | Tři bratři v nesnázích – R. a M. Coony – fraška 
plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou po-
intou. Hrají: M. Zounar, P. Nečas, F. Tomsa a další, rež. L. Olšovský 
| DS Háta | 135 min | vstupné: 350, 320, 280 Kč
08. 11. | 18.00 | Milan bauer – grafika – poetické grafiky, 
které vám připomenou svět Julese Vernea | vernisáž | vstup volný
10. 11. | 19.30 | MALÝ PRINC – A. de Saint-Exupéry – dra-
matizace známého poetického příběhu pro malé i velké diváky, 
rež. B. Jelínková | DS Zeptejte se kocoura | vstupné: 120, 100, 
80 Kč | premiéra
12. 11. | 15.00 | Sindibádova dobrodružství – J. Ondra, T. Al-
feri – dobrodružství slavné postavy z Pohádek tisíce a jedné noci 
v netradičním zpracování s živou hudbou, rež. J. Ondra | Divadlo 
rozmanitostí Most | 60 min | vstupné: 100, 80, 60 Kč
13. 11. | 19.30 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Ze-
mme – romantická tragikomedie, která je adaptací populárního 
rakouského románu v e-mailech. Hrají: A. Fixová, D. Bambas, rež. 
M. Vokoun | 3D Company | 120 min | vstupné: 250, 230, 200 Kč, 
sleva pro studenty 20% | Nebuď konzerva
15. 11. | 19.30 | Milovník po přechodu – Maximo měl jediný 
cíl – klofnout bohatou starší dámu. Klaplo to dokonale, ale každá 
zlatá žíla jednou vyschne. Teď když je z Maxima lenivý veterán, 
musí hledat novou živitelku, ale staré triku už tak úplně nefun-
gují…. Hrají: E. Derbez, S. Hayek, R. Welch a další, rež. K. Marino 
| 115 min | vstupné: 80 Kč | kino
18. 11. | 15.00 | Čtvero krkavců – B. Němcová – klasická po-
hádka v trochu překvapivém počtu, rež. Z. Víznerová, O. Šmejka-
lová | DS Počerníčci | 55 min | vstupné: 70, 60, 50 Kč
19. 11. | 15.00 | Anděl Páně II – velmi podařené pokračování 
úspěšné české pohádky. Hrají: I. Trojan, J. Dvořák, A. Čtvrtníčková 
a další, rež. J. Strach | 99 min | vstupné: 80 Kč | kino
22. 11. | 19.30 | Yellow Sisters | vstupné: 200 Kč | koncert
25. 11. | 15.00 | Když je v pekle neděle – J. Galinová – po-
hádka o dvou malých čertech, kteří se stejně jako děti moc rádi 
koukají na televizi, rež. J. Galinová | Docela velké divadlo | 60 min 
| vstupné: 100, 80, 60 Kč
25. 11. | 19.30 | VÁLKA S MLOKY – K. Čapek – hrají: téměř 
všichni počerničtí ochotníci, rež. K. Šimicová | DS Právě začínáme 
| vstupné: 120, 100, 80 Kč | premiéra
27. 11. | 18.00 | Koncert učitelů ZUŠ Ratibořická | vstup 
zdarma, nutná vstupenka

14. 11. | 19.30 | Radůza a kapela – výběr z dosavadní tvorby 
známé multiinstrumentalistky obohacený o dosud nevydané 
skladby
15. 11. | 19.30 | Polydor Jazz Sextet a Eva Emingerová – 
skupina vedená jazzovým pianistou J. Polydorem – klasický swing 
inspirovaný 30. a 40. lety | Jazz Klub Gong
16. 11. | 19.30 | Liga proti nevěře – Z. Podskalský – situační 
komedie s detektivní zápletkou plná prekérních situací 
17. 11. | 14.00 | Přednáška PhDr. Marty Foučkové
17. 11. | 19.30 | Helena Maršálková a Marcela Voborská: 
Jak je neznáte – známé i neznámé písně v podání legendárních 
zpěvaček skupiny Pacifik | Malá scéna
19. 11. | 16.00 | Slavné operní, operetní a muzikálové 
melodie – hudební skvosty v podání předních českých pěvců. 
Večerem provází sopranistka A. Klamo. 
22. 11. | 19.30 | Natěrač – D. Churchill – bláznivá komedie 
o jednom neúspěšném herci s Leošem Nohou v hlavní roli
23. 11. | 19.30 | Pocta trampské písni: Předzvěst století 
trampingu – Tony Linhart uvádí K.T.O., J. Vrbovou, H. Frühwirta, 
Nové Struny a další
24. 11. | 19.30 | Poslední ze žhavých milenců – N. Simon – 
slavná hra inspirovaná odvěkou mužskou touhou po milostných 
dobrodružstvích. Hrají: S. Stašová a P. Nárožný.
25. 11. | 20.00 | Kateřinské hody – pořádá Slovácký krúžek 
v Praze
28. 11. | 19.30 | Pavel Žalman Lohonka – koncert legendy 
naší folkové scény
29. 11. | 19.00 | Tomáš Klus a Jiří Kučerovský v Gongu – 
koncertní vystoupení.

  DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 9
tel.: +420 281 920 326 (kancelář), 281 860 174 (pokladna)
e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

  pokladna otevřena po–pá 16.00–19.00
  internetové rezervace vstupenek na www.divadlopocernice.cz 
a na divadlo@divadlopocernice.cz (nevyzvednuté vstupenky vracíme 
do prodeje po uplynutí 7 dnů od zadání rezervace, toto omezení se 
týká i vstupenek na dětská představení)

  e-vstupenka – vstupenky si lze koupit a vytisknout v pohodlí domova
  spojení: metro B Černý Most, nástupiště č. 15, bus 221, 303, 304, 353 
stanice Divadlo Horní Počernice nebo 141 do stanice Komárovská

  více informací k festivalu Čechův divadelní podzim naleznete 
v rubrice „Divadelní festivaly“.

01. 11. | 19.30 | Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta – další 
pokračování fantastických dobrodružství kapitána Jacka, ke kte-
rému se štěstěna opět nemilosrdně otočila zády. Hrají: J. Depp, 
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scházejí nad novou komedií, napsanou přímo pro Divadlo Kalich. 
Iveta je nejlepší česká manželka. Všude dokázala vždycky sehnat 
český knedlík. Proto si ji také bere nejmocnější muž Čech, velko-
paštikář Boris. Boris si myslí, že má úroveň, není jen zbohatlík. Je 
osvícený jako Karel IV. Svatba s Ivetou tak může být jen na Karl-
štejně a svatební noc jen v Karlově komnatě. A přes den golf se 
svatebčany na zdejším hřišti. Všichni mají svůj hendikep… Hrají: 
L. Benešová, V. Kopta, I. Chmela, J. Bernášková, rež. D. Drábek
06. 11. | 19.00 | Božská Sarah – silnou a působivou hrou Božská 
Sarah si herecká legenda I. Janžurová plní dlouholetý profesní sen. 
V příběhu posledního léta světově proslulé herečky a vyhlášené 
skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází K. Hádek či 
I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah cítit spalováni 
sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňského pobřeží, cestovat 
s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem Severní i Jižní 
Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené světovou 
slávou, ale i ženy sčítající nezdary a rány, které takový velký osud 
přináší. Hrají: I. Janžurová, K. Hádek/I. Orozovič, rež. A. Nellis
07. 11. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – I. Mergaultová – vel-
ký francouzský komediální hit se chlubí naprosto výjimečným 
hereckým obsazením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom 
jevišti dvě skvělé komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž 
herecký koncert doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že máte 
svůj život vždy pod kontrolou a jste za všech okolností pány situ-
ace? Tato hra vás velmi rychle vyvede z omylu. Úč. I. Janžurová, 
J. Paulová, P. Zedníček a J. Dulava/A. Procházka, rež. A. Procházka
08. 11. | 19.00 | Na mělčině – není v současné světové dra-
matice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti 
pro ženy – herečky. Text Franka Houtappelse takovou hrou je. 
Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký 
příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Každý z nás dospěje 
pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně, 
a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Toto 
odvěké střídání generací přináší pravdy, ale i trpkost, ironii života 
a humor jako zbraň, díky níž je možné přežít. Hrají: I. Janžurová, 
S. Remundová, B. Munzarová a M. Vladyka, rež. J. Nvota 
09. 11. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy
10. 11. | 19.00 | Krysař
11. 11. | 14.30 a 19.00 | Krysař
12. 11. | 13.30 | Krysař
12. 11. | 20.00 | Natěrač – komedie vyšperkovaná hereckou 
improvizací vypráví příběh natěrače Waltera, který je souhrou 
pikantních okolností nucen sehrát roli manžela své klientky, za což 
je také náležitě odměněn…Inscenace Natěrače je nesmrtelná 
zejména díky skvělému klaunství jejích hereckých protagonistů. 
Diváci si mohou být jisti jen jediným – možné je úplně všechno! 
Režie: L. Vymětal, hrají: P. Zedníček, J. Paulová, Z. Mixová.
13. 10. | 19.00 | Moje hra – Moje hra je komedií o životě, jak-
koli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie 
divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“ 
mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost 
říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas 

29. 11. | 19.30 | Jak je důležité býti (s) Filipem – O. Wilde 
– komedie mnoha párů, které nepodceňují styl a nepřeceňují 
pravdu. Ryze britská studie žen, mužů, vztahů a stereotypů, kte-
rým dobrovolně a s úsměvem podléháme. Hrají: R. Zima, O. Ruml, 
D. Morávková, L. S. Fischerová a další, rež. H. Marvanová | Indigo 
Company | 140 min | vstupné: 250, 230, 200 Kč

  DIVADLO KALICH
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1
tel.: +420 296 245 311 (pokladna)
e-mail: pokladna@kalich.cz
www.divadlokalich.cz

  pokladna otevřena po–pá 9.30–12.30 a 13.00–19.30, so–ne 
12.00–15.00 a 15.30–20.00, pokud se v sobotu, neděli či o svátcích 
nekoná večerní představení, je otevřeno pouze do 18.00, rezervace 
na tel. 296 245 311 nebo pokladna@kalich.cz

  hromadné objednávky tel. 296 245 307, 296 245 303, 
objednavky@kalich.cz

  vstupenky na muzikálová představení zakoupíte ve vybraných 
pobočkách CK ČEDOK a CK FIRO TOUR.

  vybraná místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketpro a Ticketportal
  internetový předprodej vstupenek na www.divadlokalich.cz
  registrujte se při online nákupu nebo v pokladně divadla a využívejte 
výhod věrnostního programu Divadla Kalich

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“

01. 11. | 19.00 | Pro tebe cokoliv – první české uvedení výbor-
né francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska 
nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, 
že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Sa-
mozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin 
převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově 
zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody 
a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globali-
zační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. Hrají: J. Paulová, 
P. Zedníček, D. Suchařípa, L. Hampl, P. Vojáčková, S. Lewandowská, 
K. Kašpar, rež. P. Kracik
02. 11. | 19.00 | Don Quijote – španělskou klasiku si původně 
upravili pro sebe Milan Lasica a Július Satinský. Po Satinského od-
chodu hledal Lasica, které herecké dvojici by hru předal. Dvě české 
herecké hvězdy Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na inscenaci spolupra-
covaly s vyhlášeným slovenským režisérem Vladimírem Strniskem. 
Chytře, vtipně upravený klasický příběh s notnou dávkou herecké 
improvizace doplňují písně Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka. 
03. 11. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál
04. 11. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl
05. 11. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové
05. 11. | 19.00 | Dvě noci na Karlštejně – vyhledávaní di-
vadelní tvůrci, scénárista Petr Kolečko a režisér David Drábek se 
po velice úspěšné inscenaci Žena za pultem 2: Pult osobnosti, opět 
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25. 11. | 13.30 | Začínáme končit – komedie uznávaného 
francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příle-
žitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, 
a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen atraktivní ženu své-
ho věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který 
je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle 
stárne… Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi 
muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, 
o (ne)schopnosti být spolu. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima, 
R. Fidlerová/J. Tesařová/J. Jiskrová, rež. L. Engelová
25. 11. | 19.00 | Bez předsudků – komedie pro odvážné diváky 
a ještě odvážnější herce se odehrává v motelu, kde musí v jediném 
volném pokoji neplánovaně přespat dva letití přátelé. Společná 
noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které 
se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Hrají: J. Paulová 
a P. Zedníček, rež. R. Štolpa
26. 11. | 15.00 a 19.00 | Nahniličko aneb Poněkud dojatý 
– pořádně nabroušená komedie Jana Krause je kritikou řazena 
na špici současných českých původních her. Rej bizarních situací 
se v této komedii roztočí ve chvíli, kdy se svérázná česká rodina 
stane svědkem a posléze i účastníkem velkého byznysu s poněkud 
nebezpečným artiklem. Hrají: J. Kraus, E. Holubová, I. Chýlková, 
B. Klepl, J. Sedal, M. Issová, rež. J. Ornest.
27. 11. | 19.00 | Nahniličko aneb Poněkud dojatý
28. 11. | 19.00 | Báječná neděle v parku Créve Coeur – pro 
svůj režijní debut si herecká legenda Iva Janžurová vybrala hru 
významného amerického dramatika Tennessee Williamse. V této 
cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru jednoho 
horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Nechtějí nic 
víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného 
života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádosti-
vost navzdory tušené šedi dnů. Hrají: S. Remundová, L. Žáčková, 
B. Munzarová a I. Janžurová, rež. I. Janžurová
29. 11. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! | zadáno
30. 11. | 19.00 | Zabiják Joe – tarantinovská komedie, která vás 
bude překvapovat od začátku do konce. Kultovní lovestory z pera 
jednoho z nejvýznamnějších současných amerických dramatiků. 
Tracyho Lettse Zabiják Joe je černá komedie o jedné velmi své-
rázné rodince a ještě svéráznějším způsobu, jak zatočit s dluhy. 
Jedná se o velmi dobře napsanou hru, jež osciluje mezi komedií, 
sociálním dramatem, antickou tragédií a groteskní parodií. To 
samo o sobě dělá z tohoto textu nezaměnitelný originál, který 
na jednu stranu dokáže rozesmát a pobavit a na stranu druhou 
také leccos vypovědět o době a společnosti, ve které žijeme. Hrají: 
I. Chmela, I. Jirešová, M. Taclík, I. Lupták, A. Fialová, rež. P. Svojtka

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 
01. – 02. 12. | Krysař – muzikál D. Landy
03. 12. | Mauglí – rodinný muzikál | zadáno
03. 12. | Začínáme končit
04. 12. | Co jinde neuslyšíte

a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Kome-
die odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především 
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 
komnat. Současně fandí životu. Úč. J. Bartoška, Z. Bydžovská, 
J. Janěková ml., N. Divíšková, V. Peterková, A. Koutná, A. Kačerová, 
M. Kubačák, rež. J. Kačer | zadáno
14. 11. | 19.00 | Božská Sarah
15. 11. | 19.00 | Dvě noci na Karlštejně
16. 11. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti – le-
gendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské 
komedii! Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida 
Drábka ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná 
jednou může být pravda! Úč. O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek.
17. 11. | 19.00 | Srdcový král – muzikál
18. 11. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
19. 11. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve
19. 11. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem – di-
vadelní představení složené z oblíbených scének z dílny Oldřicha 
Kaisera a Jiřího Lábuse z televizních pořadů Možná přijde i kou-
zelník a Ruská ruleta a s několika bonusy navíc, doprovázených 
písničkami Dáši Vokaté
20. 11. | 19.00 | Pro tebe cokoliv
21. 11. | 19.00 | Drahouškové – v domovské Paříži si tato 
komedie okamžitě získala srdce diváků. Také české publikum si 
hru zamilovalo. Není divu, vždyť Drahouškové se velice vtipnou, 
neotřelou a výstižnou formou zabývají otázkou fungování rodi-
ny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální 
a stále palčivější. režie: P. Novotný, hrají: J. Paulová, P. Zedníček, 
D. Suchařípa, A. Svobodová, J. Kohout | derniéra
22. 11. | 19.00 | Podivný případ se psem – M. Haddon, S. Ste-
phens – dramatizace literárního bestselleru Marka Haddona Po-
divný případ se psem se stala velkým hitem současných světových 
jevišť. Nyní se konečně dostala na pražskou scénu, a to v režii respek-
tovaného tandemu Skutr, který proslul svou nápaditou divadelní 
poetikou, a s mimořádným hereckým obsazením. Hlavní hrdina 
strhujícího vtipného i dojemného příběhu je patnáctiletý Christo-
pher. Matematický génius, ale také autista, který příliš nerozumí 
okolnímu světu ani lidem. Během zdánlivě nevinného vyšetřování 
detektivního případu ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu 
– která mu zásadně promluví do života. Úč. J. Cina S. Babčáková, 
H. Vagnerová/E. Křenková, M. Daniel, Z. Stavná, P. Vančura, rež. Skutr
23. 11. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – stejně jako v případě 
divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem, 
zůstávám!, přivádí herečka Jana Paulová na naši divadelní scénu 
v české premiéře největší komediální hit současné Paříže. Byty 
obou hrdinů dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva 
jako by žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, 
on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: 
že toho druhého prostě nemůžou vystát. Úč. J. Paulová a D. Su-
chařípa, rež. L. Engelová
24. 11. | 19.00 | Queenie – koncert
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commedia dell´arte, respektive della KampArte... | Divadlo Ujeto 
| vstupné 150 Kč
06. 11. | 19.30 | Žena Indie aneb Jak se žije indickým ženám  
– přednáška s koncertem tance kathak. Tvůrčí setkání fotografky 
Kamily Berndorff a tanečnic Ivany a Anežky Hessové boří klišé 
a předsudky vytvořené západním světem. Indické ženy jsou krás-
né, ale jsou i vzdělané? Chodí do zaměstnání? Kdy se vdávají, 
rozvádějí? Jsou znásilňovány? Jak se jim žije v zemi, kde patnáct 
let úspěšně stála v čele vlády právě žena? | tanečně-pohybové 
představení Studio Citadela | vstupné 150 Kč
07. 11. | 19.30 | Vanilková džungle – provokativní one woman 
show o křehkém dospívání jedné obyčejné holky a o lásce, kterou 
hledáme i tam, kde bychom neměli. Hraje D. Toniková | nevhodné 
pro děti do 15 let | Divadlo NaHraně | vstupné 220 Kč
08. 11. | 19.30 | Ty dvě, které obědvají – autorské představení 
Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové | vstupné 200 Kč
09. – 11. 11. | 19.30 | Castrovy vousy / Castro‘s Beard – 
satirická komedie od Eesk Theatre Company s tématy, která jsou 
relevantní i v současném světě Trumpa a Putina. It is a satirical 
comedy from Eesk Theatre Company with themes that are just as 
relevant today given that we live in the world of Trump and Putin | 
divadelní představení Eesk Theatre Company | vstupné 300, 250 Kč
12. 11. | 19.30 | Malá Vizita – totální improvizační představení 
Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e pod světelným dohledem Viktora 
Zborníka | vstupné 250 Kč
13. 11. | 19.30 | Dostaví se Oscar Wilde – „Snesu jakékoliv 
množství kritiky, pokud použijete slova chvály a obdivu.“ | Divadlo 
SoliTEAter | vstupné 180 Kč
14. 11. | 19.30 | Dokonalá pitomost – vyhnout se zasnoubení? 
Získat pro strýce vzácnou starožitnost? Zachránit tetičku před vě-
zením? A nezmačkat si při tom všem oblek? Stačí mít správného 
sluhu! Slavná dvojice Bertie a Jeeves doplněná o excentrickou 
služebnou. Držte si buřinky, jízda začíná! | Divadlo NaHraně | 
vstupné 220 Kč
15. 11. | 19.30 | Vlny – monodrama herečky Nataši Burger 
o mnoha polohách ženy | vstupné 200 Kč
16. 11. | 19.30 | Hrabě 2.15: Bez dechu – obyčejná zkouška 
kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzma-
nů koluje zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují, 
smějí se, chybují. A čekají na posledního z nich, na básníka. Pro 
všechny, kdo ve svých rukou nesou tento krásný ztřeštěný a je-
diný svět | Divadlo NaHraně | vstupné 250 Kč
19. 11. | 19.30 | Když se zhasne – mrazivá komedie Romana 
Vencla a Michaely Doležalové. Vánoční večírek se proměňuje v roz-
vodové bitevní pole, kde se bojuje zbraněmi nejtěžšího kalibru, 
a kde vítěz může být jen jeden... | divadelní představení DS Pod 
Hanou | vstupné 250 Kč
22. 11. | 19.30 | Paralelní vesmíry – česká premiéra cenami 
ověnčené, svěží, vtipné i dojemné, ale hlavně chytře napsané 
romance z pera jednoho z nejnadanějších mladých britských 
autorů | Divadlo NaHraně | vstupné 220 Kč 

05. 12. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
06. 12. | Pro tebe cokoliv
07. 12. | Petr Bende – vánoční koncert
08. 12. | Natěrač
09. 12. | Báječná neděle v parku Creve Coeur
09. 12. | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem
10. 12. | Dvě noci na Karlštejně 
11. 12. | Baronky
12. 12. | Bez předsudků | zadáno 
13. 12. | Už nikdy sám 
14. 12. | Dvě noci na Karlštejně
15. – 17. 12. | Krysař – muzikál D. Landy
18. 12. | Sbohem, zůstávám! – zadáno 
19. 12. | Ani spolu, ani bez sebe 
20. 12. | Podivný případ se psem
21. 12. | Božská Sarah
22. 12. | Moje hra
27. – 28. 12. | Mauglí – rodinný muzikál
29. 12. | Srdcový král – muzikál 
30. 12. | Pomáda – muzikál
31. 12. | Srdcový král – muzikál

  DIVADLO KAMPA
Nosticova 634/2a, 110 00 Praha 1
mobil: +420 776 447 744 (pokladna)
e-mail: rezervace@divadlokampa.cz, info@divadlokampa.cz
www.divadlokampa.cz
www.facebook.com/divadlokampa

  otevírací doba pokladny po–čt 10.00–13.00, pá 10.00–13.00, 
pokladna je zároveň otevřená hodinu před každým představením 
do začátku představení. 

  představení pro děti naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

01. 11. | 19.30 | 6 NaChodníku – ojedinělý náchodský sextet 
vás zavede do vášnivého světa šansonu! | 200 Kč
02. 11. | 19.30 | Čtyřhra – sarkastická vztahová komedie o ne-
bezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky | Divadlo NaHraně 
| vstupné 220 Kč
04. 11. | 19.30 | Rocker a dvě staré dámy – kousavá konver-
zační komedie s detektivní zápletkou o setkání drsného rockera 
a dvou starších dam, které rozhodně nepatří do starého železa | 
Divadlo Blama | vstupné 200 Kč
05. 11. | 19.30 | Vědro má ve  dně díru – Komedie della 
KampArte – co vše lze očekávat, udělá-li se vám ve vědru dí-
ra? Nové představení dodnes populární, italské divadelní formy 
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sólista Hudebního divadla v Karlíně, nás vtáhne do světa nádher-
ných operetních a muzikálových melodií. Spolu s Valerií Zawad-
skou nás čeká opravdová hudební bonboniéra | pořad v rámci 
programu „Obec přátelská seniorům“ | vstup zdarma
15. 11. | 19.00 | Hvězdný večer – Jan Potměšil – povídání 
s oblíbeným hercem o životě, herectví a o všem, co vás zajímá. 
Dotazy z publika vítány | vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč
18. 11. | 20.00 | Divadelní noc – Kavalír netančí nahý – 
představení v rámci projektu Divadelní noc. Renesanční kava-
lír, dáma a její komorná, hlavní postavy příběhu, se připravují 
na taneční slavnost. V netradičně pojatém komorním tanečním 
představení zní melodie renesančních mistrů pro cembalo, loutnu 
i housle. Tanec – Chorea Bohemica, hudba – Musica Bellisima | 
vstupné zdarma
22. 11. | 19.00 | Josef Fousek – Zkrátka bez pozlátka – reci-
tál svérázného básníka, písničkáře a humoristy | vstupné 200 Kč/
studenti a senioři 120 Kč

  DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
mobil: +420 731 176 659
e-mail: info@divadlokouzel.cz
www.divadlokouzel.cz

  telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla 
po–pá 9.00–17.00 a v hrací den 8.00–16.00 

  otevírací doba kamenné pokladny je hodinu před představením, 
během představení a 30 minut po představení

  předprodejní sítě PO CELÉ ČR: Ticketpro, Colosseumticket.cz, Kulturní 
portál, Ticket Art a Ticketportal.

  autobusové spojení MHD od metra stanice Ládví; spojení autem 
z Prahy – výpadovka Teplice, Mělník odbočka na Březiněves (silnice 
č. 243)

  (pro školy)¹ takto označená představení jsou pro určená pro školy 
  vstupné pro školy: 80 Kč + pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodně-
ných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají 
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

  celý program včetně anotací naleznete v rubrice Divadla pro děti

04. 11. | 14.00 | Škola kouzel 
11. 11. | 14.00 | Magická esa 
12. 11. | 14.00 | S kouzly kolem světa! 
18. 11. | 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! 
19. 11. | 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!
21. 11. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
23. 11. | 09.30 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)

22. 11. | 19.30 | Muž, který sázel stromy – čtení z knihy 
francouzského spisovatele Jeana Giona s hudebním podkresem. 
Příběh muže, který sázel naději a sklidil štěstí | Divadlo Cylindr 
| vstupné 200 Kč 
23. 11. | 19.30 | Tonka Šibenice – pravdivý příběh známé pro-
stitutky, v režii Jaroslava Duška | Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
24. 11. | 19.30 | Rolnička (si) koleduje – večer pro všechny, 
kteří si chtějí odpočinout od starostí všedních dní společně s Ja-
roslavem Duškem, Rolničkou a jejími obrazy a výtvory | vstupné 
50 Kč
25. 11. | 13.00 | Benefice pro Lemniskátu – aukce výtvarných 
děl na téma „Sine amore nihil“ – „Bez lásky není nic“ – moderuje 
Jaroslav Dušek
25. 11. | 15.30 | Den pro Lemniskátu – Jaroslav Hutka Sávitrí 
| Divadlo Líšeň | vstupné 300, 200, 150 Kč
25. 11. | 18.30 | Den pro Lemniskátu – Chantet – Markéta 
Burešová a Petra Bílková – šansony, Ondřej Smeykal – křišťálové 
didjeridoo a skleněná mísa | vstupné 300, 200, 150 Kč
26. 11. | 19.30 | Duše K – tentokrát o domácím vzdělávání očima 
dětí – poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou 
s diváky | vstupné 250 Kč 
27. 11. | 19.30 | Dokonalá pitomost | Divadlo NaHraně | 
vstupné 220 Kč
28. 11. | 19.30 | Vědro má ve dně díru – Komedie della Kam-
pArte | Divadlo Ujeto | vstupné 150 Kč
29. 11. | 19.30 | Vanilková džungle | Divadlo NaHraně | 
vstupné 220 Kč
30. 11. | 20.00 | Refresh – taneční experimentální představení 
pro dvě tanečnice, interaktivní krabici a hudebníka | tanečně-
-pohybové představení Mirka Eliášová a kol. | vstupné 160 Kč

  DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, 182 00 Praha 8
tel.: +420 284 681 103
e-mail: info@divadlokh.cz
www.divadlokh.cz

  divadelní scéna Městské části Praha 8
  předprodej každé út 16.00–18.00, pokladna otvírá 1 h před začátkem 
každého představení a je otevřena 2 h

  rezervace na www.divadlokh.cz, nebo telefonicky ve všední dny 
na 284 681 103, rezervace na představení pro dospělé končí vždy 
předcházející úterý

  prodej vstupenek na představení označená jako pronájem si 
můžete rezervovat, ale prodej probíhá až 30 minut před začátkem 
představení

  změna programu vyhrazena

04. 11. | 15.00 | Karel Bláha a Valerie Zawadská – divadelní 
bonboniéra pro seniory. Karel Bláha, operetní legenda, dlouholetý 
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13. 11. | 19.30 | Mezi nebem a zemí
14. 11. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone, 
J. Styne, B. Merill
15. 11. | 19.30 | Famílie
17. 11. | 15.00 | Sugar (Někdo to rád horké)
18. 11. | 19.00 | Noc Divadel
21. 11. | 19.30 | Sen noci svatojánské – W. Shakespeare
22. 11. | 19.30 | Eva tropí hlouposti
23. 11. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké)
24. 11. | 19.30 | Famílie
25. 11. | 15.00 | Jeptišky
28. 11. | 19.30 | Techtle mechtle – D. Benfield
29. 11. | 19.30 | Eva tropí hlouposti
30. 11. | 19.30 | Mezi nebem a zemí

  KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 13,140 00 Praha 4
tel.: +420 241 404 268
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz 

  pokladna otevřena v den představení 1 hodinu před jeho začátkem

04. 11. | 19.30 | Pět ve stejných šatech – A. Ball
06. 11. | 19.30 | Třetí prst na levé ruce – D. Canavan
11. 11. | 19.30 | Pět ve stejných šatech
16. 11. | 19.30 | Třetí prst na levé ruce
20. 11. | 19.30 | Umění vraždy – J. DiPietro

  DIVADLO NA JEZERCE
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 224 832 (pokladna)
www.divadlonajezerce.cz

  využijte pohodlný online prodej vstupenek na našem webu
  pokladna divadla otevřena po–pá 13.00–19.00, so–ne v hrací dny 
hodinu před začátkem představení

  objednávky vstupenek – obchodní oddělení Divadla Na Jezerce, tel.: 
261 224 832, mobil 725 442 150, vstupenky@hrusinsky.cz

  generální partner Mountfield, a.s.

02. 11. | 19.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – komedie, 
která vám dodá chuť do života. Úč. J. Bohdalová, L. Švormo-
vá/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, V. Zawadská, Z. Ma-
ryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko 
05. 11. | 19.00 | Charleyova teta – J. B. Thomas – komedie, 
která vás zbaví blbé nálady. Úč. P. Vacek, M. Kern, V. Liška, T. Něm-
cová, K. Hrušínská, M. Šplechtová/V. Zawadská, M. Sitta, Z. Ma-
ryška/L. Hruška, A. Schmidtmajerová/A. Daňková /D. Pfauserová, 
J. Hrušínský/Z. Hruška, rež. J. Hrušínský

25. 11. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
26. 11. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!

  DIVADLO METRO
Národní 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 085 276 (kancelář), 221 085 201 (pokladna)
e-mail: divadlometro@divadlometro.cz, pokladna@divadlometro.cz
www.divadlometro.cz

  předprodej vstupenek po–ne 10.00–20.00 (u vchodu do pasáže ved-
le KFC), večerní pokladna u divadla otevřena 1 h před představením

  Černé divadlo Metro najdete v rubrice „Černá divadla“ 

05. 11. | 19.00 | Tolik hlav – naše hra je o snech, touhách, ale 
i o vášni pro věc samotnou a je srozumitelná i pro dnešní mladou 
generaci stejně, jako je i vzpomínkou pro generaci padesátníků 
a výš…Napsal: Kamil Střihavka. Hrají: Z. Hadrbolcová, K. Leich-
tová, J. Dolanský, J. Zadražil | host | vstupné 333 Kč
12. 11. | 15.00 | Příběh Coco Chanel – odhazovala milence 
stejnou rychlostí jako korzety. Milovala anglického lorda, ruské-
ho šlechtice, francouzského básníka i nacistického důstojníka. 
Vydělávala miliony a neměla je komu odkázat. Dodnes je znač-
kou luxusu. Hrají: J. Čenský, M. Dolinová, F. Sychra, L. Švormová 
| vstupné 320 Kč
25. 11. | 15.00 | Sextet – komediální hra z kliniky pro změnu 
pohlaví. Hrají: Z. Slavíková, V. Beneš, K. Urbanová, M. Merunka 
| vstupné 340 Kč

  DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Křesomyslova 625, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 404 040
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

  pokladna otevřena: po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00 
  on-line rezervace a prodej: www.webticket.cz, prodej též v sítích 
Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro

  dopravní spojení tram č. 6, 7, 18, 24; zastávka Divadlo Na Fidlovačce

01. 11. | 19.30 | Magor – L. Shue
03. 11. | 19.30 | Mezi nebem a zemí – P. Valentine
04. 11. | 15.00 | Famílie – J. DiPietro
07. 11. | 19.30 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
08. 11. | 19.30 | Magor
09. 11. | 19.30 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
10. 11. | 19.30 | Famílie
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01. 11. | 19.00 | Reforma – Š. Pichrtová – pohár přetekl a čes-
ké studentstvo se rozhodne hromadně emigrovat za lepším… 
Kdo zachrání české školství? Autorská komedie plná jazykového 
humoru, absurdních situací i nečekaných řešení problému. Rež. 
P. Šturm | uvádí Teatritis 
02. 11. | 19.00 | Republiko má středisková aneb Lukrativní 
nejistota – L. Peteráč, J. Julínek – hlubinný ponor do mělčin 
duše našich politiků. Hrají: L.  Peteráč, J.  Julínek, R.  Jiříček, 
PhDr.  I.  Šmoldas, M. Vrbová, A.  Bačíková | Nezávislé divadlo 
SemTamFór
03. 11. | 19.30 | Obec překladatelů
07. 11. | 19.00 | Famílie – J. DiPietro – milujete ji a přitom 
vám tak leze na nervy, … Komedie | uvádí Divadlo Bez dozoru
10. 11. | 19.00 | William Shakespeare´s Long Lost First Play 
Abridge | Prague Shakespeare Company
12. 11. | 15.00 | O Smolíčkovi – V. Peška – inscenace známé 
pohádky s mnoha písničkami a ve stylu „pouličního divadla“ | 
uvádí nezávislá divadelní scéna SemTamFór
16. – 18. 11. | 19.00 | Kjógeny – Samurajské komedie | Malé 
divadlo kjógenu 
16. 11. | 20.00 | Play About a Dick | Prague Shakespeare 
Company
21. 11. | 20.00 | The Revolutionists | Prague Shakespeare 
Company
22. 11. | 10.00 | The Revolutionists | Prague Shakespeare 
Company
22. 11. | 19.00 | Nad Prahou půlměsíc – 9. ročník festivalu 
kultur Blízkého východu
23. 11. | 19.00 | The Revolutionists | Prague Shakespeare 
Company
24. – 26. 11. | Pereme se s Thálií – 14. ročník nesoutěžní 
přehlídky vybraných divadelních souborů gymnázií.
28. 11. | 19.00 | Improvizační show divadla Bafni

  DIVADLO NA REJDIŠTI
Dvořákovo nábř. 2, 110 00 Praha 1
e-mail: pokladnanarejdisti@seznam.cz (rezervace vstupenek)
www.divadlokonzervatore.cz

  spojení: metro A – Staroměstská, tram 17
  vstupné 100 Kč, studenti 50 Kč
  vstupenky možno zakoupit v Divadle Na Rejdišti 1 h před začátkem 
představení 

  změna programu vyhrazena

01. 11. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži 
– inscenace studentů 6. ročníku Hudebně dramatického oddělení. 
Příběh z dob, kdy Evropa tančila valčík. Muzikál pro činoherce 
autorů Oldřicha Daňka a Jana F. Fischera. Hrají a zpívají: E. Nejedlá, 
K. Kopčová, M. Rajdlíková, D. Jetel, L. Stirský Hädler L. Klíma. 
Rež. J. Kačmarčík
02. 11. | 19.00 | Obrázky z divadla – tenhle divadelní kus bude 
ze všech her, které jste kdy prospali, opravdu ten nejlepší! Scénický 

06. 11. | 19.00 | Práskni do bot – O. McCafferty – Hrušínský, 
Zavřel, Sitta a Liška vydláždí v Hřebejkově režii veřejné záchodky. 
Upozorňujeme citlivé diváky, že obkladači mluví jako dlaždiči | 
nevhodné pro mládež do 12-ti let
07. 11. | 19.00 | Manželské vraždění – E. E. Schmitt – jedna 
z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, 
ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Chcete-li se dobře 
bavit a zároveň cítit lehké mrazení v zádech, nenechte si ujít tuto 
Hřebejkovu inscenaci. Úč. J. Dušek a N. Burger, rež. J. Hřebejk
08. 11. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – úč. J. Bohdalová, 
R. Holub, P. Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/L.Hruška, rež. 
R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12-ti let
09. 11. | 19.00 | Poslední aristokratka – E. Boček – co všechno 
člověk musí udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii. 
Úč. A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška, D. Pfau-
serová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, R. Stärz, M. Kern, rež. 
A. Goldflam
10. 11. | 19.00 | Už je tady zas! – T. Vermes – Hitler už je tady zas, 
zatím naštěstí jen v divadelní komedii. Úč. O. Kavan, K. Hrušínská, 
Z. Hruška, M. Kern, M. Šplechtová, M. Sitta, T. Němcová, rež. M. Balcar
12. 11. | 19.00 | Paní plukovníková
14. 11. | 19.00 | Poslední aristokratka
20. 11. | 19.00 | Zahraj to znovu, Same – W. Allen – rozkoš-
ná komedie o tom, že člověk má za všech okolností zůstat sám 
sebou. Úč. J. Hrušínský, M. Šplechtová, M. Procházková/T. Něm-
cová a M. Taclík/Z. Hruška, speciální hosté (z filmového záznamu) 
L. Šafránková a J. Abrhám, rež. O. Sokol | zadáno
21. 11. | 19.00 | Charleyova teta
22. 11. | 19.00 | Už je tady zas!
23. 11. | 19.00 | Manželské vraždění | zadáno
24. 11. | 19.00 | Poslední aristokratka | zadáno
26. 11. | 19.00 | Shylock – M. Leiren-Young – představení pro 
všechny svobodomyslné lidi, kterým není lhostejné, co se dnes 
kolem nás děje. Úč. M. Kňažko, rež, R. Balaš.
28. 11. | 19.00 | Generálka
29. 11. | 19.00 | Dědicové – A. Krief – i při pohřbu může být 
v rodině pěkně veselo. Úč. M. Etzler, M. Hudečková, K. Hrušínská, 
T. Němcová, M. Sitta, A. Daňková/D. Pfauserová, rež. J. Herz
30. 11. | 19.00 | Práskni do bot

  DIVADLO NA PRÁDLE
Besední 3, 110 00 Praha 1
mobil: +420 736 401 051 (rezervace vstupenek)
e-mail: pokladna@napradle.cz
www.napradle.cz

  spojení: tram 6, 9, 12, 20, 22, st. Újezd
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08. 11. | 19.00 | Kouzelná noc – S. Mrožek – absurdní jedno-
aktová hra polského dramatika. Snad se nám podařilo vydolovat 
z této humorné hříčky i dosud neobjevené: stesk po životě, kdy 
svět našich hrdinů měl svoji vůni, a člověk sám svoje sny, ideály. 
10. 11. | 19.00 | Návrat Opilcova dítěte a Zelené Karkulky 
– P. H. Cami – skeče, minikomedie plné absurdismu, velkolepých 
nesmyslů a elegantních slovních hříček. P. H. Cami je průkopní-
kem černého humoru – komický a šílený, necouvne před žádným 
bláznovstvím. Ch. Chaplin o něm kdysi řekl, že je „největším hu-
moristou na světě“
18. 11. | 15.00 | Noc divadel – podrobný program naleznete 
na webu divadla www.orfeus.cz
22. 11. | 19.00 | Mopslíkem z lásky – R. de Obaldia – tři 
groteskní příběhy prodchnuté milostným vzplanutím, biga-
mií, nevěrou i sebeláskou korunuje šťastný zločin! Hořkosladké 
a černohumorné hříčky neztrácí komediálnost a humor, a čím 
černější, tím lépe. Nebohé postavy jsou vrženy do absurdních 
situací, aby následně byly nuceny jednat ještě absurdněji neřkuli 
ztřeštěněji.
28. 11. | 19.00 | KRAVINEC UPROSTŘED CESTY – R. Tucu-
lescu – hořká satirická komedie, pranýřující lidskou vychytralost, 
ve jménu zisku, neštítícího se jakékoli amorálnosti. Nenadálým 
štěstím ukáže se pro obyvatele zapadlé a bezvýznamné vesničky 
nečekané neštěstí jednoho z nich. Hru rumunského dramatika 
uvádíme v české premiéře | premiéra
29. 11. | 19.00 | Kravinec uprostřed

  DIVADLO PALACE
Pasáž Jalta
Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 228 814
mobil: +420 603 888 264 (hromadné objednávky)
e-mail: pokladna@divadlopalace.cz
www.divadlopalace.cz
www.facebook.com/divadlopalace

  pokladna otevřena po–pá 10.00–19.00, so, ne a svátky 12.00–19.00 
  vstupenky zakoupíte také v síti Ticket Art včetně všech poboček 
CK Čedok

  ceny vstupenek: 250–499 Kč

02. 11. | 19.00 | Caveman – R. Becker – přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví | host 
03. 11. | 19.00 | Světáci – Z. Podskalský – adaptace známé 
filmové komedie. Hrají: V. Limr/F. Tomsa, M. Zounar, O. Želenská, 
I. Andrlová, M. Bočanová/A. Gondíková
04. 11. | 19.00 | ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ – H. Douglas, zálet-
ný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že 
odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu ozná-
mí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí 

písňový koncert studentů 5. a 6. ročníku oddělení populárního 
zpěvu. Námět a dramaturgie: J. Balašová Trčková, hudba a texty 
písní: P. Ožana, pohybová spolupráce: A. Hájková | vstup volný
06. 11. | 19.00 | JELEN V BORŮVČÍ – dvě neuvěřitelné mys-
livecké miniatury: „Zlý jelen“ V. K. Klicpery a „Borůvčí“ M. Šotka 
v provedení studentů 6. ročníku Hudebně dramatického oddělení. 
Rež. K. Iváková.
08. 11. | 19.00 | Tlustý prase – komedie o kultu štíhlosti. Hlav-
ním nehrdinským hrdinou současné americké hry je mladý úspěš-
ný manažer, který se zamiluje a je nucen odolávat tlaku kolegů 
a přátel. Ti s jeho volbou nesouhlasí, neboť mají jiné představy 
o podstatě vztahu a uznávají naprosto odlišné životní hodnoty. Hru 
napsal současný americký dramatik a filmový režisér Neil La Bute. 
Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení Rež. H. Marvanová 
09. 11. | 19.00 | Obrázky z divadla | vstup volný
13. 11. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži
15. 11. | 19.00 | Tlustý prase
15. 11. | 19.00 | Orfeus v podsvětí – opereta Jacquesa Offenba-
cha a Hectora Cremiéux v nastudování studentů oddělení klasic-
kého zpěvu. Hudební nastudování: V. Loskot, výtvarná spolupráce: 
J. Jelínek a K. Sedlo, pohybová spolupráce: I. Krob. Rež. Z. Brabec 
| Koncertní sál
24. 11. | 19.00 | Večer tříkrálový aneb cokoli chcete – 
W. Shakespeare – Čtyři století milovaná veselohra. Tříkrálová milá 
vřava. Dva milenecké páry. Jeden milostný čtyřúhelník. Hrají stu-
denti Hudebně dramatického oddělení Rež. K. Iváková | premiéra
27. 11. | 19.00 | Večer tříkrálový aneb cokoli chcete
29. 11. | 19.00 | Tlustý prase

  DIVADLO ORFEUS
Plzeňská 76, 150 00 Praha 5
mobil: +420 604 909 517 (rezervace)
e-mail: divadlo@orfeus.cz 
www. orfeus.cz

  spojení: metro B – Anděl, tram. 4, 9, 10 a 16, stanice U Zvonu
  divadelní salon otevřen od 18.00

01. 11. | 19.00 | Inka Machulková: Jako Šimi odpouštíme… 
– literární večer věnovaný české básnířce Ince Machulkové, která 
neodmyslitelně patří, vedle Václava Hraběte, k hlavním předsta-
vitelům české beatnické poezie. Její poezie je inspirována jazzem 
a americkou beat generation.
03. 11. | 19.00 | Strejček koňská noha – romská vyprávění 
z dob kdy Romové ještě byli Cikáni. Kromě syrové autentičnosti, 
pábení a jadrného osobitě poetického jazyka, je to především 
humor, na kterém tato vyprávění stojí. Neuvěřitelné příhody 
z nádherného světa plného barev, emocí a fantazie čte Irena 
Hýsková.
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M. Válková/J. Čvančarová/K. Frejová a J. Teplý ml./M. Slaný, rež. 
P. Hruška
26. 11. | 19.00 | A do pyžam! – M. Camoletti – příběh, ve kte-
rém zjistíte, co vše se může přihodit při víkendové návštěvě, když 
milenka a hospodyně vašeho přítele „nosí“ stejné jméno a jeho 
žena pro vás není pouze jeho ženou. Brilantní komedie, která si 
neklade jiný cíl, než pobavit diváka. Úč. J. Langmajer, D. Suchaří-
pa, M. Válková/K. Brožová/K. Špráchalová, K. Hrachovcová Herčí-
ková/N. Boudová, E. Čížkovská a M. Hruška/Z. Vencl, rež. P. Hruška
27. 11. | 19.00 | Rodina je základ státu – R. Cooney – komedie 
kde jde o život Úč. M. Etzler, V. Hybnerová, P. Motloch, S. Lau-
rinová, R. Trsťan, M. Kopečný, M. Hudečková/M. Procházková, 
R. Jelínek, J. Slach, Z. Piškula/M. Sabadin, rež. P. Hruška
28. 11. | 19.00 | Chvála bláznovství | host
29. 11. | 19.00 | Caveman – R. Becker | host
30. 11. | 19.00 | Cravate club | host 

  DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 518 716 (pokladna), 222 516 910
e-mail: divadlouhasicu@seznam.cz, info@divadlouhasicu.net
www.divadlouhasicu.net; http://divadlouhasicu.sweb.cz

  pokladna otevřena po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00

01. 11. | 19.00 | Vstupte – hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čen-
ský, L. Švormová, rež. P. Háša
03. 11. | 19.00 | Milan Drobný a Nadobro
04. 11. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
09. 11. | 19.00 | Rande s duchem – hrají: E. Holubová, O. Vízner, 
A. Fixová, V. Záveský, rež. M. Schejbal
10. 11. | 19.00 | Petr Sovič a Golden Big Band Praha
13. 11. | 19.00 | Rukojmí bez rizika – hrají: V. Vydra, J. Šťast-
ný/S.  Skopal, J.  Boušková/J.  Malá, M.  Zahálka/M.  Davídek, 
L. Zahradnická/B. Šťastná, F. Skopal/M. Zahálka ml., rež. J. Novák
14. 11. | 19.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda – 
P. Nárožný, V. Vydra, J. Ptáčník, K. Fialová/L. Švormová, D. Moráv-
ková/ E. Janoušková, N. Konvalinková, rež. P. Háša
15. 11. | 19.00 | Vínem proti pohanství aneb Staročeský 
dekameron – divadelní představení s Vlastimilem Vondruškou 
a Hudební skupinou Ginevra
16. 11. | 19.30 | Caveman
17. 11. | 19.00 | Kšanda – hrají: J. Sypal, T. Šefrnová, M. Maxa, 
M. Kuklová, P. Jančařík, M. Bittnerová, M. Pitkin, M. Šimůnek, 
R. Kuba, rež. R. Kuba
18. 11. | 19.00 | Silné řeči

navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného 
domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou 
sousedkou Marianne. Hrají: L. Vaculík, P.  Nečas. Z.  Pantůček, 
R. Pavlovčiaková, M. Bočanová, A. Gondíková. V. Jílková, I. Andr-
lová Rež. R. Stolpa | Divadelní společnost Háta | premiéra
05. 11. | 19.00 | Celebrity s.r.o. – A. Procházka. | host
06. 11. | 19.00| Dámy z Aniane – M. Kopecká – příběh dvou 
rozdílných sester. Hrají: D.  Kolářová, D.  Syslová, J.  Meduna, 
M. Stehlík, L. Pernetová, rež. V. Čermáková
07. 11. | 19.00 | The Naked Truth | host
11. 11. | 15.00 a 19.00 | Prachy!!! – R. Cooney – obrovský balík 
peněz může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, 
O. Vetchý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, 
J. Štrébl, Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová | večerní 200 repríza
12. 11. | 15.00 | Jo, není to jednoduché – J.–C. Islert – ko-
medie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 
peřinou. Úč. J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krejčová 
a D. Punčochář, rež. P. Hruška
13. 11. | 19.00 | Miluju tě, ale... – J. DiPietro, J. Roberts – díky 
autorskému nadhledu má člověk pocit, že většina těch situací je 
mu důvěrně známá, každý najde něco, co se ho dotkne – možná 
i trochu drsně.Hrají: D. Šinkorová/T. Kostková, R. Vojtek, P. Von-
dráček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka
15. 11. | 19.00 | Caveman – R. Becker | host
17. 11. | 19.00 | Hvězdné manýry | Divadelní společnost Háta
18. 11. | 15.00 | Miláček Anna – M. Camoletti – aneb co se 
stane, když si záletní manželé přivedou domů každý svého dra-
houška. Ještě, že služka Anna má tolik důvtipu a situaci zvládne!. 
Úč. M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová, S. Rašilov a L. Rybová, 
rež. Z. Tyc
19. 11. | 19.00 | Manželský poker – M. Camoletti – v životě 
nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže 
„karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních 
říček. Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, K. Pindeo-
vá, A. Kerestéšová, M. Sejnová, P. Stach, J. Krafka, rež. P. Hruška
20. 11. | 19.00 | Velká zebra aneb Jak že se to jmenuje-
te? – J. J. Bricaire, M. Lassayques – situační komedie Velká zebra 
je vystavěna na neobvyklé zápletce. Překlad: J. Janeček, režie: 
P. Palouš. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová – Herčíková, J. Dulava, 
D. Černá/K. Špráchalová, M. Hudečková, Z. Vencl/O. Brancuzský
23. 11. | 19.00 | Africká královna – C. S.Forester – Humorný 
a dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit 
zamilovaného muže…. Hrají: L. Rybová, H. Čermák. Rež. V. Čer-
máková
25. 11. | 14.00 | Čert a Káča – pohádka s mikulášskou nadílkou
25. 11. | 19.00| Chlap na zabití – F. Veber | host
26. 11. | 15.00 | Líbánky aneb Láska ať jde k čertu – N. Co-
ward – dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém 
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými no-
vými a mladšími partnery. Úč. J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, 
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13. 11. | 16.00 | Pokračovatelé mistrů – koncert mladých 
pěvců, vybraných účastníků Burzy mladých zpěváků 2017. Na pro-
gramu arie z českých a světových oper B. Smetana, A. Dvořák, 
V. Blodek, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Donizzeti, G. Verdi, G. Bizet, 
N. Rimskij Korzakov. Úč. P. Havránková – soprán, E. Sedláčková 
– mezzosoprán, J. Purdeš – bas A. Kužela – klavírní doprovod, 
pedagog Pražské konzervatoře. Koncertu se jako čestný host 
zúčastní a bude hovořit dlouholetá významná sólistka opery 
Národního divadla v Praze a profesorka HAMU Jana Jonášová. 
Průvodní slovo: PhDr. Radmila Hrdinová | vstupné 150 Kč | 100 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
16. 11. | 16.00 | Jak se hladí duše – srdečně Vás zveme na dal-
ší, volně pokračující pořad Františka Novotného, do kterého si 
vždy pozve zajímavé hosty | vstupné 180 Kč | 130 Kč pro přátele 
Klubu Ž90 
18. 11. | 16.00 | Noc divadel | vstup volný
| 20.00 | Hilt Theatre – černé divadlo
| 22.00 | Figarova svatba – W. A. Mozart – hrají studenti DAMU
20. 11. | 16.00 | Legendy opery – režisér Josef Novák – po-
řadem provází PhDr. Radmila Hrdinová | vstupné 150 Kč | 100 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
21. 11. | 16.00 | Benefice – Tomáš Töpfer – Tomáš Töpfer je 
český herec, režisér, podnikatel, scenárista, divadelní pedagog 
a politik. Pořadem provází Jan Lorman | vstupné 150 Kč | 100 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
23. 11. | 11.00 | Dámská šatna – A. Goldflam – skrze setkání 
a rozhovory v divadelní šatně dává hra nahlédnout do osudů 
čtyř hereček. Do života první z nich, Marie, právě vstupuje nový 
muž. Marie prožívá počáteční okouzlení i následné rozčarování 
ve chvíli, kdy zjišťuje, že je s ním těhotná a on dítě odmítá. Její 
kolegyni Trudu s malou dcerou zase již po několikáté opouští 
manžel. Mladičká Klára přirozeně touží po roli, divadelním růstu 
i úspěchu. Nejstarší Líza řeší v obecnější rovině problém smyslu-
plnosti hereckého poslání. Ve čtyřech generačních rovinách tak 
lze paralelně sledovat často provázané osobní i profesní problémy, 
se kterými se představitelky potýkají. Hra tak rovněž poodhaluje 
jindy skryté atraktivní prostředí divadelního zákulisí. Hrají: D. Ko-
lářová, D. Batulková, E. Pacoláková a P. Tenorová. Rež. A. Goldflam, 
scéna a kostýmy: P. Štětinová – Goldflamová | vstupné 100 Kč | 
veřejná generálka
27. 11. | 19.00 | DÁMSKÁ ŠATNA | vstupné 200 Kč | 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90 | premiéra
28. 11. | 16.00 | Potomci slavných – zveme Vás na  další 
zajímavé setkání s  potomky, příbuznými i  důvěrně blízkými 
populárních a slavných osobností. Tentokrát se můžeme těšit 
na zajímavé setkání s Karlem Richterem (z rodokmenu Francoise 
Villona) a Janem Kocourkem (z rodokmenu J. A. Komenského). 
O hudební vložku se postará Eva Kriz-Lifková, zpěvačka francouz-
ských šansonů. Pořadem provází Vratislav Ebr | vstupné 150 Kč | 
100 Kč pro přátele Klubu Ž90

19. 11. | 19.00 | Liga proti nevěře – úč. I. Šmoldas, M. Kuklová, 
V. Nová/T. Šefrnová, rež. B. Arichtev
21. 11. | 19.30 | Caveman
23. 11. | 20.00 | La Moneta: Muy Espacial flamenco
24. 11. | 19.00 | Co vy na to, pane Šmoldas?
25. 11. | 19.00 | Martin Chodúr – koncert
26. 11. | 18.00 | Festival Den flamenka/ Día del Flamenco – 
Shahab Totouie Quartet a závěrečná flamenková fiesta – flamenco 
iran jazz vision
27. 11. | 19.00 | Čochtan vypravuje – hrají: J. Dvořák, M. Hru-
bešová, R. Trtík, K. Gult/J. Veit, V. Bajerová/D. Schlehrová, rež. 
T. Vondrovic
28. 11. | 19.00 | Hexenšús – hrají: L. Langmajer, D. Morávková, 
H. Čížková, P. Juřička, R. Zima, J.A. Duchoslav/I. Kubečka, G. Her-
mannová/M. Bittnerová, rež. P. Kracik
29. 11. | 19.30 | Caveman | zadáno
30. 11. | 19.30 | Caveman

  DIVADLO U VALŠŮ
Dům PORTUS
Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 333 999 (pokladna a rezervace)
e.mail: divadlo@zivot90.cz
www.divadlouvalsu.cz; www.zivot90.cz
www.facebook.com / DivadloUValsu

  14. divadelní sezóna
  Divadlo U Valšů hraje za laskavé podpory MČ – Praha 1, MK ČR, 
MPSV, MHMP

  pokladna otevřena po–pá 8.00–16.00 a hodinu před začátkem 
představení.

  pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy
  více informací najdete na www.divadlouvalsu.cz; pronájem a hro-
madné objednávky dana.pekova@zivot90.cz, tel. 222 333 512

06. 11. | 16.00 | Polib tetičku aneb nikdo není bez chyby 
– S. Williams – situační komedie – hrají: J. Čenský, M. Pleštilo-
vá, P. Nový/K. Vlček, Hana-Marie Maroušková/E. Jansová, scéna 
M. Hess, kostýmy J. Jelínek, překlad R. Menclová, rež. J. Novák | 
vstupné 200 Kč | 150 Kč pro přátele Klubu Ž90 
07. 11. | 16.00 | Benefice – Jan Vlasák – pořadem provází Jan 
Lorman | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90 
08. 11. | 15.30 | Filmová středa Křižáček – historický film, 
Česko 2017, 90 min. Rež. V. Kadrnka | vstupné 50 Kč | 30 Kč pro 
přátele Klubu Ž90 
09. 11. | 16.00 | Drahá Mathilda – I. Horovitz – tragikomický 
příběh osudové lásky Hrají: D. Kolářová, I. Svobodová, L. Veselý, 
rež. O. Kosek, scéna: M. Hess, kostýmy: I. Brádková, překlad: A. Je-
rie | vstupné 200 Kč | 150 Kč pro přátele Klubu Ž90
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17. 11. | 19.30 | Tancovačka – jeden hit za druhým, skvělý 
orchestr James Band, Kašpaři za mikrofony a pořádný taneční 
parket!
18. 11. | 20.30 | K tanci i poslechu Kašpar | Noc divadel
19. 11. | 19.30 | Terminus – M. O´Rowe – tři monology ze 
současného Dublinu. Drsné příběhy, zpočátku realistické, později 
jimi začínají prostupovat démoni a andělé… Hrají T. Rumlová, 
B. Lukešová, L. Hampl. Rež. M. Němec
20. 11. | 19.30 | Cyrano – E. Rostand – „Svůj širák odhazuji 
v dáli a s grácií… Jak známo, velký nos velkého ducha značí…“  
Příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně nezestárnul. Hrají 
M. Hofmann, E. Elsnerová, L. Jůza, M. Tichý, Š. Coufal, P. Lagner, 
A. Petráš, E. Mesfin Boušková. Rež. J. Špalek
21. 11. | 19.30 | Mrzák Inishmaanský – M. McDonagh – ko-
medie o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího zapadákova 
v Irsku přijedou filmaři až z Ameriky. Hrají: M. Ruml, J. Nerudová, 
E. Elsnerová, M. Hofmann, A. Petráš, M. Prášilová/M. Coufalová 
a další. Rež. J. Špalek
22. 11. | 19.30 | Srpen v zemi indiánů
23. 11. | 19.30 | Izolovat, ale zachovat – M. Steinmasslová  
– divadelní dokument o  Michailu Afanasjevičovi Bulgakovi, 
jeho životě a podivném souboji se Stalinem. Příběh muže, kte-
rý navzdory tlaku totalitního režimu, zůstal sám sebou. Hrají: 
M. Steinmasslová, A. Minajev, P. Halíček, I. Novák. Rež. Š. Dominik 
| derniéra
24. 11. | 18.00 | Růže pro Alrgernon – D. Keyes – tragikomický 
příběh dementního muže, který chce být chytrý. Nejúspěšnější 
inscenace spolku Kašpar – odehráli jsme už přes 750 repríz. Hrají 
J. Potměšil, B. Lukešová, P. Lněnička/J. Špalek, L. Jůza/M. Tichý. 
Rež. J. Špalek
24. 11. | 21.00 | Krása a půvab perverzit – J. Morawiecki – 
velmi důvěrný rozhovor dvou mužů o krásách něžného pohlaví. 
Hrají  V. Jakoubek, M. Němec, živě DJ NEXT
25. 11. | 19.30 | Klec
28. 11. | 19.30 | Růže pro Alrgernon
29. 11. | 19.30 | Osiřelý západ
30. 11. | 19.30 | Opilí | zadáno

KAŠPAR KLUBOVNA
01. 11. | 10.15 | Kyslík | veřejná zkouška
01. 11. | 19.30 | Iluze – I. Vyrypajev – láska, to je práce! Hořká 
komedie jednoho z předních současných ruských dramatiků. Hrají 
E. Elsnerová, J. Nerudová, J. Potměšil, J. Zadražil/M. Tichý. Rež. 
J. Špalek
02. 11. | 10.15 | Kyslík | veřejná zkouška
02. 11. | 19.30 | Iluze
05. 11. | 19.30 | Sirotci – D. Kelly – kam až může zajít oddanost 
rodině? A je dobré do světa, kde se děje tolik násilí, přivádět další 
děti? Úč. M. Zoubková, M. Němec, J. Plouhar, rež. F. Nuckolls

30. 11. | 16.00 | „Jen vzhůru vína číš“ – melodie světových 
autorů v podání sólistů: A. Žáková – mezzosoprán, bývalá sólistka 
opery plzeňského Divadla J. K. Tyla, M. Ježil – tenor a průvodní 
slovo, bývalý sólista opery plzeňského Divadla J. K. Tyla, V. Podrazil 
– dirigent, klavírní doprovod, absolvoval obor dirigování na Aka-
demii múzických umění v Praze ve třídě prof. Václava Neumanna. 
Během studia pracoval jako asistent dirigenta v opeře Národního 
divadla v Praze pod vedením šéfa opery Zdeňka Košlera. Na pro-
gramu: G. Winkler, P. I. Čajkovskij, B Smetana, J. Strauss, F. Lehár, 
E. Kalmán a další. Italské a španělské lidové písně, francouzský 
šanson, české, moravské a slovenské národní písně | vstupné 
180 Kč | 130 Kč pro přátele Klubu Ž90

  DIVADLO V CELETNÉ
Celetná 17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 326 843
mobil: +420 608 327 107 (rezervace)
e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz (rezervace)
www.divadlovceletne.cz 

  e–mailová rezervace se stává platnou po našem potvrzení

KAŠPAR
02. 11. | 19.30 | Osiřelý západ – M. McDonagh – dva bratři, 
jeden sporák, sbírka porcelánových figurek, oblíbené chipsy 
a uříznuté psí uši… Vítejte v Irsku v městečku Leenane!!! Hrají: 
P. Lněnička, M. Ruml, L. Jůza, T. Rumlová. Rež. J. Špalek
03. 11. | 19.30 | Terminus – M. O´Rowe – tři monology ze 
současného Dublinu. Drsné příběhy, zpočátku realistické, později 
jimi začínají prostupovat démoni a andělé… Hrají T. Rumlová, 
B. Lukešová, L. Hampl. Rež. M. Němec
06. 11. | 19.30 | Klec – V. Fanta – (retro)komedie o mnoha 
podobách lásky, kde nikdo není tím, kým se zdá, ale když ho 
miluješ, není co řešit!!! Hrají: M. Bukovčan, A. Jastraban, A. Petráš, 
M. Tichý, P. Lagner, M. Steinmasslová, Š. Vaculíková/T. Rumlová, 
K. Pokorný, V. W. Kraus. Rež. F. Nuckolls
11. 11. | 19.30 | Něžná je noc – scénický fragment románu 
Zločin a trest a povídky Něžná F.M. Dostojevského. Hrají: M. Ho-
fmann, E. Josefíková. Rež. P. Hartl
13. 11. | 19.30 | Židle – E. Ionesco – nesplněné sny, marnost 
života a variance na věčné téma vztahu muž a žena. Hrají: P. Lně-
nička, E. Mesfin Boušková, J. Nerudová, K. Afrikantovová. Rež. 
A. Minajev | derniéra
15. 11. | 19.30 | Srpen v zemi indiánů – T. Letts – nezahojené 
křivdy a stíny minulosti rodiny Westonových, která se díky zmizení 
hlavy rodiny po dlouhé době celá společně potkává a zoufale 
hledá a nenachází odpuštění, porozumění, lásku a štěstí. Hrají: 
M. Steinmasslová, J. Nerudová, J. Špalek, M. Zoubková a další. 
Rež. P. Lagner
16. 11. | 19.30 | Opilí – I. Vyrypajev – současná ruská hra o ge-
neraci, která se opila možnostmi natolik, že zapomněla na to, že 
po každé opilosti přichází vystřízlivění. Hrají: T. Rumlová, A. Jastra-
ban, M. Prášilová, E. Mesfin Boušková, M. Hofmann, P. Lagner, 
D. Toniková a další. Rež. M. Němec
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i vtipný příběh o pátrání, kdo zavraždil sousedčina psa, je vyprá-
věn z pohledu obdivovatele Sherlocka Holmese, patnáctiletého 
Christophera, který je ovšem zvláštní detektiv… Je totiž autista. 
Během své detektivní práce odhalí pro něj těžko pochopitelné věci 
ze světa dospělých a vydá se na vlastní pěst do Londýna, aby našel 
svou matku. Režie: Z. Bartoš

SPOLEČNOST DR. KRÁSY
04. 11. | 19.30 | Žiju, aby žili – J. Táborská a kol. – inscenace 
vycházející nejen z malířského a literárního díla mexické ma-
lířky Fridy Kahlo (1907-1954) dává život „spoutaným slovům, 
která lze vyslovit jen ústy snu“. Veselé, tragické, něžné i kruté 
obrazy spolu s exotickou hudbou vytvoří magický elixír pro 
citlivé duše i zapřisáhlé cyniky. Příběh lásky, bolesti a revoluce. 
Rež.: P. Lanta

DIVADLO M. ARZUMANOVÉ
05. 11. | 19.30 | Zabít draka – divadelní hra „Zabít draka“ 
od Jevgenije Švarce je filozofická pohádka proti totalitě ve všech 
formách, režimech nebo období dějin a o lidské vlastnosti takový 
režim slepě následovat. Rež.: M. Arzumanová
12. 11. | 19.30 | Zabít draka

ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
07. 11. | 19.30 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – dobrá rasa, špatná 
rasa a přátelé žehu. Žije se nám tak blaze… co kdybych tě oběsil, 
nebeská? Tak pravil kopfrkingl. Husí kůže v žáru kremačních pecí. 
Je libo rakvičku, nebo věneček? Rež. Jakub Nvota
08. 11. | 19.30 | Spalovač mrtvol
09. 11. | 19.30 | Velký sešit – A. Kristofová – divadelní adaptace 
kontroverzního románu Velký sešit švýcarské autorky maďarského 
původu A. Kristofové. Dvojčata Claus a Lucas jsou teprve malí 
chlapci, a už jsou nuceni každodenně se vyrovnávat se surovostí 
a cynismem světa zmítaného válkou. Jak si s tím poradí? Roz-
hodnou se být cynickými a surovými taky. Příběh, sledující zrod 
zla a ohebnost morálních pravidel bude režírovat oceňovaný 
slovenský režisér M. Amsler.
10. 11. | 19.30 | Kráska z Leenane – M. McDonagh – zapšk-
lá stará panna, hypochondrická matka na zabití, promarněná 
láska a trocha toho citového vydírání. Z toho příběhu by byla 
ryzí tragédie, kdyby jej ovšem nenapsal Martin McDonagh, který 
své syrové historky z irského venkova špikuje pořádnou dávkou 
černého humoru. Rež.: J. Klimsza

ČINOHERNÍ STUDIO ÚSTÍ
14. 11. | 19.30 | Klub rváčů – Ch. Palahniuk, J. Součková – když 
všechno ztratíte, pak jste svobodní a můžete si dělat, co chcete. 
Dramatizace legendárního románu, jehož úspěch dotvrdilo filmo-
vé zpracování. Hrají: M. Němec, J. Plouhar, T. Hofová/A. Krausová, 
M. Bukovčan a další. Rež. F. Nuckolls

06. 11. | 11.30 | Vernisáž | veřejná zkouška
06. 11. | 19.30 | Sirotci
07. 11. | 10.15 | Kyslík | veřejná zkouška
07. 11. | 19.30 | Helverova noc – I. Villqist – komorní drama, 
sevřené jako dětská pěst, když se bojí. Jedna kuchyně, dvojice 
lidí a za okny se chystá pogrom. Hrají M. Zoubková, P. Lněnička. 
Rež. J. Špalek
08. 11. | 10.15 | Kyslík | veřejná zkouška
09. 11. | 19.30 | VERNISÁŽ – V. Havel – Věra má kvartýr. Michal 
mu dal ksicht. Neudělá Bedřich na návštěvě kiks? Hrají: J. Neru-
dová, M. Tichý, J. Zadražil, rež. L. Jůza | premiéra
10. 11. | 19.30 | VERNISÁŽ | premiéra
11. 11. | 19.30 | Léčitel – B. Friel – tři verze jednoho příběhu 
svérázné kočovné společnosti, která projíždí velšské a  skot-
ské vesnice. Hrají: M. Haroková, J. Špalek, M. Bukovčan. Rež. 
F. Nuckolls
14. 11. | 19.30 | KYSLÍK – I. Vyrypajev – nedýchejme jen vzduch, 
dýchejme kyslík, buďme svobodní, buďme kyslík! Hrají: T. Rumlo-
vá, A. Petráš, rež. J. Špalek | premiéra
20. 11. | 19.30 | To nemá chybu – D. Ives – muž a žena, jeden 
byt, jeden pokoj, jedna velká postel a jedna narozeninová osla-
va… a vše začíná tak krásně. Hrají: B. Lukešová, A. Jastraban. 
Rež. J. Špalek
23. 11. | 19.30 | Kyslík
28. 11. | 19.30 | To nemá chybu
29. 11. | 19.30 | CHanson? Šanson! – může se z prokletého 
básníka a hlasatele temných myšlenek stát zpěvák s andělským 
hlasem? A co se stane, když se potkají na jednom místě Piaf, 
Vysockij, Bécaud, Hegerová, Dietrich, E.F.Burian, Brel nebo Jiřina 
Salačová a mají k dispozici pouze jeden mikrofon? Hrají E. Els-
nerová, J. Nerudová, M. Prášilová, M. Steinmasslová, E. Mesfin 
Boušková. Hudební doprovod J. Kohoutek a Z. Dočekal
30. 11. | 19.30 | Iluze

LOUTKY V CELETNÉ
04. 11. | 14.00 | Dášeňka | Divadlo Loutek Ostrava
05. 11. | 10.30 | Pohádka z budíku | Teátr Pavla Šmída
11. 11. | 10.30 | Děti moře | Divadlo Kaká
12. 11. | 10.30 | Romeo a Julie aneb Kašpárek v Londýně 
| Studio dell’arte
25. 11. | 14.00 | Pštrosi | Damúza
26. 11. | 10.30 | Radujme se, veselme se! | Divadlo u Staré 
herečky

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB
01. 11. | 19.30 | Podivný případ se psem – S. Stephens – hra 
podle románu M. Haddona slaví už několik let úspěchy nejenom 
v Londýně, ale i v několika českých divadlech. Napínavý, dojemný 
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15. 11. | 19.00 | Chvilková slabost – D. Churchill – bravurní 
jímavá komedie skvělého britského dramatika, který je u nás 
známý především jako autor komediálního hitu Natěrač. Chvil-
ková slabost je hra na důvěrně známé téma -manželství. Bývalí 
manželé se setkávají na chalupě, aby si zde rozdělili věci po roz-
vodu. Každý už žije s jiným partnerem a zdá se, že budoucnost je 
neměnná. Situace se ale nečekaně komplikuje, především díky 
jejich osmnáctileté, rebelské dceři Lucy a vše dopadne jinak, než 
by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola může 
mít pokračování. Vtipné a břitké dialogy této výborné komedie 
umožňují oběma hlavním postavám rozehrát opravdový herec-
ký koncert. Hrají P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská, rež. 
P. Hruška
21. 11. | 19.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouzská 
komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství aneb 
co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na ná-
vštěvu nejlepších přátel. Hrají: T. Kostková, N. Boudová, M. Vladyka 
a R. Holub, rež. J. Seydler
22. 11. | 19.00 | Frankie & Johnny – T. McNally – krásný 
a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky. I když už máte za se-
bou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají: 
T. Kostková a A. Háma, rež. P. Kracik

  KLUB LÁVKA
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 082 288 (informace o volných místech)
e-mail: rezervace@lavka.cz
www.lavka.cz

  předprodej vstupenek denně 10.00–16.30, v den konání představení 
je prodloužena prodejní doba v pokladně do 19.00

  vstupenky lze zakoupit také v síti Ticketportal

06. 11. | 19.30 | Velká swingová noc s Original Vintage 
Orchestra – jedinečná noblesní show pro všechny milovníky 
swingu i  příznivce moderní hudby v  elegantním provedení, 
které předčí Vaše očekávání | rezervace vstupenek telefonicky:  
+ 420 221 082 288 či v prodejní síti Ticketportal
13. 11. | 19.00 | LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI – 
SPIRITUÁLNÍ DÉŠŤ – nalezení sebe sama ve splynutí hudby 
a slova. V transformačním představení zazní vzpomínky Fráni 
Drtikola, Míly a  Eduarda Tomášových. Meditačním večerem 
provází Gabriela Filippi.  Petr Piňos – kytara, hudba a  kon-
cepce www.prana.cz, Veronika Diamantová – zpěv a koncep-
ce  www.malymuzikant.cz, Ivo Charitonov – alikvótní zpěv 
a didgeridoo, Michal Haman – bubny www.leciverytmy.cz, foto 
Roman Dvorak www.romandvorak.com | premiéra
27. 11. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody za-
ložené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, 
který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, 
opravdového štěstí a lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš a P. La Š´éz

  DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
Rytířská 31, 110 00 Praha 1
mobil: +420 725 830 655 (pokladna a rezervace vstupenek)
e-mail: info@divadlovrytirske.cz, pokladna@divadlovrytirske.cz
www.divadlovrytirske.cz

  otevřeno po–pá 12.00–19.00
  hromadné objednávky vstupenek na tel. 606 021 748 nebo 
na obchodni@divadlovrytirske.cz

  vstupenky je možné rezervovat a zakoupit on-line 
na www.divadlovrytirske.cz nebo také v síti Ticket Art, včetně CK Če-
dok; vybraná místa jsou k dispozici také v sítích Ticketpro, Ticketportal 
dárkové vstupenky jsou celoročně v prodeji v pokladně divadla

01. 11. | 19.00 | S barvou ven! – F. Veber – (změna názvu 
hry, původně Kondomedie) – skvělá společenská komedie z pera 
vynikajícího francouzského autora F. Vebera (Blbec k večeři) si 
originálně, vtipně a zároveň vkusně s francouzským šarmem po-
hrává s lidskými předsudky na téma homosexualita, outsiderství, 
společenská i politická korektnost či přetvářka. Pokládá mimo jiné 
otázku, jak málo vlastně stačí, aby se z plachého a nevýrazného 
účetního, stala opravdová osobnost. Přitom ani nemusí nic měnit 
na svém chování, drobný trik změní chování ostatních k němu. 
A to se potom dějí věci! Česká premiéra. Hrají: J. Nosek, J. Vlasák, 
M. Málková, M. Kraus, P. Motloch, B. Kotiš, rež. J. Seydler
02. 11. | 11.00 | Můj nejlepší kamarád – E. Assous – inteli-
gentní, důvtipná a vynalézavá situační komedie plná nečekaných 
situací, která nabízí skvělé herecké příležitosti pro hlavní muž-
ské postavy. Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé. Zatímco 
Phillippe je dobrák od kosti, peněz nemá nazbyt a žije celkem 
spokojený život se svou přítelkyní Alicí, Bernard je ctižádostivý 
a sobecký narcis, který získal skvělé místo v rodinném podniku 
své ženy Nelly. Manželce je nevěrný a svou milenku navíc přive-
de do jiného stavu. Kdyby se o tom jeho žena dozvěděla, přišel 
by o všechno, a tak požádá svého kamaráda o pomoc. Chudák 
Phillippe se tak dostane do začarovaného kruhu Bernardových 
lží, intrik a úskoků, dokonce se od něj odstěhuje i jeho přítelkyně. 
Dokáže nevinný Phillippe ještě zachránit svůj vztah s Alicí nebo 
Bernardovi všechny jeho lži projdou? Hrají: A. Háma, P. Motloch, 
T. Kostková, N. Boudová, M. Sejnová/L. Okonová, rež. J. Nvota | 
1. veřejná generálka
03. 11. | 11.00 | Můj nejlepší kamarád | 2. veřejná generálka
04. 11. | 19.00 | MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD | premiéra | zadáno
07. 11. | 19.00 | Můj nejlepší kamarád
12. 11. | 19.00 | Ani za milion! – M. Doleželová, R. Vencl – 
skvělá detektivní komedie, ve které je všechno jinak, každá lež 
je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou 
humoru se skrývá vrah… Atraktivní a netradiční prostředí pří-
mořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální 
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají: 
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška
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L. Sobota, J. Krampol, M. Voborníková, P. Jablonský, V. Sodoma, 
J. Mařasová, J. Svobodová, M. Retková, A. Sobotová

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
01.12. | V Paříži bych tě nečekala, tatínku
09.12. | Monology vagíny
10.12. | Čochtan vypravuje
14.12. | Pohoda Vánoc
28.12. | Zdeněk Izer a autokolektiv
29.12. | Zdeněk Izer a autokolektiv
30.12. | Návštěvní den u Miloslava Šimka
31.12. | Natěrač

  PALÁC AKROPOLIS
Art Frame Palác Akropolis, s. r. o.
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
tel.: +420 296 330 913
e-mail: info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
www.facebook.com/Palac.Akropolis.klub

  předprodej vstupenek na www.palacakropolis.cz, www.goout.cz, 
v Ticketpro a v kavárně Akropolis: po–pá 10.00–24.00,  
so a ne 16.00–24.00

  *sleva – student, ZTP atp.

07. – 10. 11. | 23. Festival integrace Slunce – denně dopo-
lední program | Velký sál
04. 11. | 17.00 | Festival integrace Slunce: Banánoví umělci 
– Regensburg /DE – vernisáž výstavy ve foyeru | vstup zdarma 
| Foyer
08. 11. | 19.00 | Festival integrace Slunce: Divadlo Vzhů-
ru nohama – Perpetuum mobile | vstupné 200, 160* Kč | 
Velký sál
09. 11. | 19.30 | Festival integrace Slunce: Teritoriální 
tyjátr: Togo | vstupné 150, 100* Kč | Velký sál
11. 11. | 20.00 | Destrukce Spirit: Tantehorse – Creep: 
Deník radikálního introverta | vstupné 100, 80* Kč | Velký sál
15. 11. | 20.00 | Spitfire company – Vypravěč | vstupné 200, 
160* Kč | Velký sál
21. – 22. 11. | 20.00 | Destrukce Spirit: Aleš Čermák & Jin-
dřiška Křivánková – Destrukce Spirit | vstupné 250, 200* 
Kč | Velký sál
26. 11. | 20.00 | Destrukce Spirit: Spitfire company & 
Divadlo Drak a Institut figurálního divadla: Fragmenty 
milostných obrazů | vstupné 250, 200* Kč | Velký sál
27. 11. | 20.00 | Destrukce Spirit: Robert Janč & Squadra 
Sua – Stand Up | vstupné 250, 200* Kč | Velký sál | premiéra

28. 11. | 19.00 | Čtyři dohody
29. 11. | 19.00 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí 
do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k naše-
mu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které 
změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší 
dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou | 
Simultánně tlumočené do českého znakového jazyka i pro část 
neslyšících diváků

  KULTURNÍ PORTÁL.CZ
Kulturní portál.cz, s. r. o.
Vodičkova 41 – pasáž Světozor, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 984 272
mobil: +420 603 805 271 (objednávky; po–pá 9.00–19.00)
www.kulturniportal.cz (on-line objednávky)

  vstupenky též v prodeji v sítích Ticketpro, Ticket Art a Ticketportal
  představení pro děti naleznete v rubrice divadla pod hlavičkou 
Divadla Pohádek

  změna programu vyhrazena! 

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9 (metro B - Českomoravská)

01. 11. | 19.30 | Co vy na to, pane Šmoldasi? – večer plný 
humoru a písniček s oblíbeným moderátorem, básníkem a překla-
datelem Ivo Šmoldasem. Hrají: I. Šmoldas, B. Mottlová, O. Mišák, 
P. Plecháč
02. 11. | 19.30 | Zdeněk Izer a autokolektiv – populární 
komik Zdeněk Izer v zábavné show, která nenechá vaše bránice 
ani na chvíli v klidu! Hraje: Z. Izer
06. 11. | 19.30 | Monology vagíny – dojemná a rozpustilá 
exkurze do  poslední neprobádané oblasti je oslavou ženské 
sexuality ve vší své složitosti a  tajemnosti. Hrají: D. Bláhová, 
M. Sajlerová, J. Asterová
12. 11. | 16.00 | S Pydlou v zádech – legendární inscenace 
s Josefem Dvořákem v hlavní roli. Prostý lidový chytrák se zaplétá 
v šachové partii mocných. Hrají: J. Dvořák, M. Hrubešová, R. Trtík, 
K. Gult, D. Schlehrová
16. 11. | 19.30 | Liga proti nevěře – hledáte návod, jak vyřešit 
milostný troj až čtyřúhelník? Situační komedie Zdeňka Podskal-
ského. Hrají: I. Šmoldas, M. Kuklová, V. Arichteva, P. Mácha
22. 11. | 19.30 | Natěrač – bláznivá komedie o tom, jak neú-
spěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, získá neče-
kaně svou životní roli … Hrají: L. Noha, B. Mottlová, E. Decastelo
24. 11. | 19.30 | Poslední ze žhavých milenců – jedna z nej-
úspěšnějších komedií známého amerického autora Neila Simona 
se Simonou Stašovou a Petrem Nárožným v hlavních rolích. Hrají: 
S. Stašová, P. Nárožný

DIVADLO SEMAFOR
Dejvická 27, Praha 6

04. 11. | 16.00 | Návštěvní den u Miloslava Šimka – pásmo 
písniček, povídek, scének a vyprávění. Zábavný pořad ve stylu 
legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a  Grossmanna. Hrají: 
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vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl
06. 11. | 19.00 | 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 ro-
lích v rytmu songů 60. let 20. století. Hrají: A. Šišková, J. Krausová 
a J. Schneiderová, rež. J. Janěková.
07. 11. | 15.00 a 19:00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – 
komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce 
i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorch-
lování a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, 
B. Klepl, M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl
08. 11. | 19.00 | DNA – B. Polívka – komedie s autobiografic-
kými prvky z pera Bolka Polívky se odehrává v herecké šatně. 
Zde se potkává starý, zkušený, světem protřelý herec, který již 
zažil ve své kariéře všechno, s mladou kolegyní, kterou vše te-
prve čeká. Inscenace plná gagů, klaunských a divadelních triků 
a efektů, typické improvizace i charakteristického humoru. Hrají: 
A. Polívková, B. Polívka a další, rež. B. Polívka | Divadlo Bolka 
Polívky (Brno).
09. 11. | 19.00 | Vše o mužích – M. Gavran – aneb jak muži 
sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Aneb jak to dopadá, když 
se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích 
pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: M. Kramár, F. Blažek 
a M. Slaný, rež. J. Janěková
10. 11. | 19.00 | Vše o mužích
11. 11. | 14.00 a 18.00 | Šíleně smutná princezna – F. Vlček, 
B. Zeman – divadelní adaptace legendárního hudebního filmu, 
který si zamilovali diváci již několika generací. Hrají: B. Kohouto-
vá, J. Cina, J. Kraus, B. Klepl, D. Kolářová, A. Šišková, R. Štabrňák 
a  další. Původní scénář:  F. Vlček, B.  Zeman,  hudba:  J.  Ham-
mer, texty písní: I. Fischer, divadelní adaptace: Š. Caban, hudební 
nastudování: K. Marek, rež. Š. Caban
12. 11. | 11.00 a 15.00 | Šíleně smutná princezna
12. 11. | 20.00 | CELEBRITY – O. Sokol – celovečerní stand-up 
comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje 
Sokola a téměř všech umělců v České republice.
13. 11. | 19.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě, 
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stry-
ková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl
14. 11. | 19.30 | The Loser(s) – Jarek Cemerek – novocirku-
sové představení na motivy básně Osudový stín (Anna-Marie 
Mlezivová). Vítězové soutěže Česko Slovensko má talent – ak-
robatické duo DaeMen - oslovili další performery z řad taneč-
níků a akrobatů, aby vznikl nový divadelně akrobatický projekt. 
Účinkují: J. Vrána, J. Telcová, M. Ramba, P. Horníček, J. Pan-
ský, L. Macháček, V. Ramba, O. Havlík – En.dru | Losers Cirque 
Company | host
15. 11. | 19.00 | Hvězda – P. Hartl – původní česká ONE WO-
MAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové 

28. 11. | 20.00 | Miřenka Čechová & Quentin Heggs – Pra-
gue – New York Effects | vstupné 250, 200* Kč | Velký sál

  STUDIO DVA DIVADLO
Palác Fénix
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 222 598 (pokladna – pasáž Paláce Fénix)
e-mail: pokladna@studiodva.cz
www.studiodva.cz

  informace a on-line rezervace vstupenek na www.studiodva.cz. 
  pokladna divadla Studio DVA, pasáž Paláce Fénix, Václavské nám. 
802/56, Praha 1, tel.: 222 222 598, e-mail: pokladna@studiodva.cz,  
otevřeno po–ne 11.00–19.00 (v případě pozdějšího představení 
do jeho začátku)

  předprodej vstupenek také v běžných předprodejích
  změna programu vyhrazena
  v případě změny představení zůstávají vstupenky v platnosti nebo se 
vyměňují na jiný termín.

01. 11. | 19.00 | Klára a Bára – P. Hartl – radikální komedie 
o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném po-
žáru. Hrají: I. Chýlková, E. Holubová, R. Štabrňák a M. Maděrič, 
rež. P. Hartl.
02. 11. | 19.00 | Věra – P. Zelenka – Zelenkova ironická komedie 
je sondou do zábavního průmyslu a cynické doby, která pokry-
tecky hlásá, že cynismus už není v módě. Příběh o výsluní a pádu 
ambiciózních jedinců. Hrají: I. Chýlková, B. Polívka, J. Stryková, 
P.Stach/K. Hádek, M. Pechlát/ R. Zach, M. Kubačák, S. Remundová 
a M. Šoposká, rež. A. Nellis
03. 11. | 19.00 | Věra
04. 11. | 14.00 a 18.00 | EVITA – T. Rice, A. L. Webber – muzikál, 
který dobyl svět. Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální 
hudba A. L. Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for 
me Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které 
vás uchvátí. Hrají: M. Absolonová, P. Strenáčik, K. Roden/O. So-
kol, O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, hudební 
nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol
05. 11. | 15.00 | Hello, Dolly! – J. Herman, M. Stewart – slav-
ný americký muzikál s živým orchestrem! Premiéru měl v roce 
1964 v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní broadwayské 
rekordy. Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně jako 
slavná filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla celý svět a sta-
la se nesmrtelným hitem. Hrají: I. Chýlková, J. Dulava/J. Carda, 
S. Babčáková/M. Šabartová, K. Hádek/M. Slaný, J. Meduna/V. Jí-
lek, B. Kohoutová, M. Maděrič, P. Pěknic, M. Sochor, R. Štabrňák, 
T. Hálová a další. Překlad: I. Osolsobě, texty písní: E. Krečmar, 
rež. O. Sokol, hudební nastudování: K. Marek, hlasový poradce: 
E. Klezla.
05. 11. | 20.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné 
komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou 
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22. 11. | 15.00 a 19.00 | Vzhůru do divočiny
23. 11. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
24. 11. | 19.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – jak získat 
návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující 
víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? 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 zá-
chranu vztahu může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová 
a K. Roden, rež. D. Abrahámová.
25. 11. | 14.00 a 18.00 | Vánoční koleda – výpravný příběh 
na motivy proslulé povídky Charlese Dickense představuje ne-
opakovatelný zážitek na pomezí divadla, koncertu a muzikálu. 
Nechte se unést atmosférou a mystikou vánočního Londýna prv-
ní poloviny 19. století. Stanete se svědky přeměny, vykoupení 
a nápravy mrzoutského nelidy a lakoty Scrooga v jedinečném 
podání Karla Rodena. Úč. K.  Roden, I.  Chýlková/H.  Seidlová, 
V. Noid Bárta/F. Černý/P. Strenáčik, Z. Mauréry, M. Vyskvorkina, 
R. Štabrňák, P. Meissel a další. Hudba a texty k písním: K. Marek, 
scénář a rež. O. Sokol.
26. 11. | 11.00 a 15.00 | Vánoční koleda
26. 11. | 20.00 | Můj báječný rozvod – G. Aron – můj báječný 
rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, 
kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct postav vytváří 
E. Balzerová. Rež. J. Kališová | ADF Jan Balzer. 
27. 11. | 19.00 | 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 milen-
ce? Nezapomenutelné setkání tří legend slovenského divadla 
na jednom jevišti. Hrají: E. Vášáryová, M. Lasica, M. Kňažko, rež. 
V. Strnisko | Štúdio L+S (Bratislava) | slovenské pondělky
28. 11. | 19.00 | Szidi Tobias & band – Sedmoláska – Szidi 
Tobias Sedmoláska, které obsahuje nové studiové nahrávky dosud 
vydaných písní | koncert
29. 11. | 19.00 | Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodruž-
ství – H. Miró – představení s písničkami na motivy kultovního 
maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky od sedmi 
do sto sedmi let. Proslulá rodinka prožila společně už mnoho pří-
hod, ale ještě nikdy se nevydala Ládínkovou nafukovací kosmickou 
lodí na výpravu do vesmíru. To se jí nečekaně přihodí až v tomto 
zbrusu novém příběhu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, J. Stryková, 
V. Jílek/J. Meduna, J. Ployhar, R. Madeja, M. Váňová/E. Hanušová, 
rež. M. Hanuš
30. 11. | 19.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl 
– situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krás-
ní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená 
čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. 
Hrají: F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, 
M. Šoposká a R. Štabrňák, rež. P. Hartl

herečce se odehrává během nejčernějšího týdne jejího života. Hra 
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. Hraje: 
E. Holubová, rež. P. Hartl
16. 11. | 19.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – tempe-
rament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše 
ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří 
se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi roz-
hádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccante, furio-
sa! Hrají: E. Holubová, J. Krausová, B. Klepl, K. Hádek, J. Stryková, 
M. Šoposká, K. Nováková, M. Maděrič, V. Jílek, M. Slaný, A. Fixová, 
R. Štabrňák, J. Meduna, J. Ployhar, M. Ligač, V. Šanda a P. Pěknic, 
rež. M. Schejbal.
17. 11. | 19.00 | Les – A. N. Ostrovskij – nikdy nezestárnout 
a užívat života naplno – tak chce žít zámožná majitelka panství 
Raisa Gurmyžská, na jejímž bohatství jsou mnozí závislí – chu-
dá schovanka, mladý gigolo, služebnictvo – a mnozí jsou tím 
bohatstvím přitahováni – vychytralý obchodník Vosmibratov, 
dva zkrachovalí herci… Ti všichni vytvářejí houštinu tužeb, 
neuspokojených potřeb a ambicí, v níž každý z obyvatel tohoto 
„lesa“ hraje svoji hru. Hru o štěstí a – o peníze… Les je komedie, 
komedie nemravů. Hrají: I. Janžurová, I. Orozovič, I. Bareš, V. Javor-
ský, M. Zoubková, V. Beneš, F. Kaňkovský, M. Mejzlík, J. Tesařová, 
rež. M. Dočekal.
18. 11. | 14.00 a 18.00 | Funny Girl – J. Styne, B. Merrill, 
I. Lennart, M. Lennart – americký muzikál mapující příběh 
jedné z největších hereckých hvězd své doby, Fanny Briceové 
a jejího manžela Nicka Arnsteina. Diva populární ve dvacátých 
letech minulého století zářila na New Yorských divadelních 
prknech a bavila tisíce lidí, ale v soukromí se jí příliš nedařilo. 
Muzikál se ihned po uvedení na Broadwayi stal velkým hitem 
a dosáhl neuvěřitelných 1348 repríz. Hrají: M. Absolonová, 
R. Zach, L. Frej, L. Termerová, J. Stryková, J. Krausová, A. Lan-
goská, L. Novotná, P. Kosková, M. Slaný, P. Pěknic, K. Nováková, 
O. Izdný a další. Překlad: J. Josek, hudební nastudování: K. Ma-
rek, rež. O. Sokol
19. 11. | 15.00 | Vzhůru do  divočiny – M.  Riml – příběh 
manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro 
pokročilé, pokračuje. Tentokrát se však ze stylového hotelového 
pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, 
přesouvají do přírody. Hrají: J. Krausová, K. Roden, K. Nováková, 
rež. D. Abrahámová.
19. 11. | 19.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Muži přicházejí postupně o svá poslední výsadní 
práva a o pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních 
míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod 
supermarketem. Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák, 
K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků
20. 11. | 19.00 | Věra
21. 11. | 19.00 | Věra
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H. Maciuchová, J. Meduna, J. Tesařová. Úprava a režie: T. Vondro-
vic, scéna a kostýmy: I. Brádková, hudba: E. Viklický
10. 11. | 20.00 | Antoin de Saint Exupéry, Malý princ a Dr. Jiří  
Grygar ve Viole – Malý princ je pohádkovou alegorií o přátel-
ství, moudrosti, životě a smrti. Klíčem k tajemství moudrosti jako 
autora, Antoina de Saint Exupéryho, může být i korespondence 
mezi jím a jeho matkou. Na večer z Antoinových dopisů a vyprá-
vění z Malého prince vás zvou herci Daniela Kolářová a Tomáš 
Pavelka. Na závěr doplní setkání s Malým princem v rámci Týdne 
vědy a techniky vyprávění astronoma Dr. Jiřího Grygara nejen 
o planetce č. 46610 pojmenované na počest Exupéryho knížky 
právě Bésixdouze / B612/. 
11. 11. | 10.00 | Laboratoř vědců a herců – v 50 minutách 
vědci vysvětlují a herci glosují 5 aktuálních objevů, převážně 
z biologie a biomedicíny. Moderuje: Martina Mašková – Český 
rozhlas Plus. Jména účinkujících aktuálně na webové stránce Violy 
a na webu www.rozhlas.cz/plus/porady/porad/101133
13. 11. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie – anglický 
humorista Peter Mayle v rozkošném vyprávění o Provence řeší 
otázku: Proč Francouzi netloustnou. Po vydání každé nové knihy 
anglického humoristy, žijícího ve Francii Petera Maylea se jen 
zapráší. Náš večer bude volným pokračováním Tří gentlemanů, 
inscenace, ve které se na základě textů Karla Čapka a Petera May-
lea zabýváme starou dobrou Anglií. Tentokrát se chceme zaměřit 
na Francii a spolu s autorem úsměvně dokázat, že jediným sku-
tečným náboženstvím Francouzů je jídlo. Dozvíte se, proč jsou 
michelinské hvězdy snem každého šéfkuchaře a proč při jejich 
ztrátě málem uvažuje o sebevraždě. Hrají: V. Kopta, S. Vrbická, 
M. Táborský, scénář: J. Kudláčková a L. Engelová, scéna: I. Žídek, 
kostýmy: I. Brádková, autor písní a hudební spolupráce: V. Kopta, 
rež. L. Engelová
14. 11. | 20.00 | Adresát neznámý – fascinující prózu Ameri-
čanky Kressmann Taylor o smrtící síle slova přednesou Jiří Dvořák 
a Jan Hartl. Ze záznamu uslyšíte neopakovatelný hlas Josefa So-
mra. Režie rozhlasové i jevištní verze: L. Engelová.
16. 11. | 20.00 | Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptá-
ka – J. Prévert – slavný francouzský básník, scénárista filmů 
Děti ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansonů Edith Piaf 
slaví ve světě (i ve Viole) svůj velký návrat. Buďte spolu s Josefem 
Somrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou nebo Mášou 
Málkovou při tom. Scénář: L. Engelová a L. Němečková, scéna: 
I. Žídek, kostýmy: I. Brádková, hudební spolupráce: J. Pazour, 
rež. L. Engelová.
18. 11. | 20.00 | Noc divadel – Commedia finita – V. Hradská 
– nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni. Výpově-
di její pedagogické konkurentky; uklízečky, společnice a komorné 
jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech E. Destinnové; ale 
především o závisti a malosti; které jako důvěrné známé provázejí 
i naše životy. Úč. D. Černá; J. Synková; D. Kolářová; M. Málková, 
rež. L. Engelová.
18. 11. | 20.00 | Anděl v modrém – osobní i umělecká pouta 
osudově spojovala jednu z nejslavnějších dvojic francouzského 

  VIOLA
Národní 1011/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 220 844
www.divadloviola.cz

 A bezbariérový přístup
  předprodej na prosinec 2017 se koná 6. listopadu v 16.00 
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 

01. 11. | 15.00 | Poetické odpoledne seniorů Prahy 1 | 
zadáno
02. 11. | 20.00 | Když teče do bot – A. P. Čechov – závěrečná 
část violo – čechovovského tryptychu. Inscenace v sobě zahrnuje 
humoresky Kýchnutí, Rozhovor člověka se psem, V hotelu, Ach, ta 
paměť, V altánku, Komik, Mstitel a všem tragickým eskapádám 
nasadí korunu aktovka Jubileum. Představení je určeno všem, 
kdo mají rádi vtip, jemnost, laskavost a nečekaná překvapení. 
Úč. T. Medvecká, L. Malkina, J. Meduna a L. Jurek. Scénář a dra-
maturgie: J. Kudláčková a L, Engelová, výprava: I Žídek, kostýmy: 
I. Brádková, hudební koláž: P. Mandel, choreografie: E. Senkevich, 
rež. L. Engelová.
03. 11. | 20.00 | Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech 
– nakladatelství Vyšehrad nabízí setkání s autory knihy Neděl-
ňátko aneb s Cimrmanem v zádech Alešem Palánem a Miloněm 
Čepelkou. Oba pánové si budou ve Viole společně povídat stejně 
jako na knižních stránkách. Spisovatel a novinář Aleš Palán před-
staví staršího kolegu Miloně Čepelku, jinak také herce Žižkovkého 
divadla Járy Cimrmana, z druhé neodvrácené sice, leč přece málo 
známé strany, tedy jako autora knížek napsaných jak řečí vázanou, 
tak nevázanou. 
04. 11. | 16.00 | Čert to nemá nikdy lehké – aneb Jak to 
bylo skutečně s Čertem a Káčou. Na motivy českých národních 
pohádek napsala a režii má Maria Křepelková. Hrají: J. Čenský, 
O. Brousek a Z. Mixová
06. 11. | 20.00 | Stařec a moře – E. Hemingway – dramatická 
skica pro dva mužské hlasy – mistra a jeho učedníka – podle 
slavné novely E. Hemingwaye. Hlas moře vytváří hudba E. Vik-
lického. Úč. J. Somr a M. Holý; dramaturgie J. Kudláčková; scéna 
I. Žídek, rež. L. Engelová.
07. 11. | 20.00 | Století hitů – aneb to nejlepší z české 
populární hudby a poezie 20. století – dramaturgie a režie: 
P. Hartl, scénář: J. Škápíková, hudební spolupráce: E. Viklický, 
scéna a kostýmy: I. Brádková, pohybová spolupráce: M. Pacek. 
Hrají, zpívají a kabaretně dovádějí: B. Kohoutová, J. Meduna 
a J. Meduna | zadáno
09. 11. | 20.00 | Žena z Korinta – O. Daněk – slavný apokryf 
o tajemné návštěvnici v pracovně řeckého dramatika Kdo je vlast-
ně ta žena a proč jí tak záleží na tom, aby nová Euripidova hra 
měla jinou zápletku? Vtipné dialogy, příběh skoro až detektivní… 
Vyhraje umělecká inspirace nebo lákavá finanční nabídka? Úč. 
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28. 11. | 20.00 | Kylián: Narozen v cizině – povídky a filmové 
miniatury aneb každý z nás je věčným emigrantem. Jiří Kylián 
se ve Viole představuje nikoliv jako mezinárodně uznávaný cho-
reograf, ale především coby autor povídkových textů. Jiří Lábus 
oživí Kyliánova slova doplněná filmovými miniaturami, které jsou 
natočeny výhradně pro tento večer. Jiří Lábus se do Kyliánových 
textů noří s náruživostí pijáka dobrého vína. Do Violy vstoupi-
la nenápadně nová postava, která si s její poetikou dokonale 
rozumí.“ R. Hrdinová, Právo. Režie Texty a filmové skeče: Jiří 
Kylián. Úč. Jiří Lábus – vypravěč, Scéna: Ivana Brádková. Rež. 
T. Vondrovic
29. 11. | 20.00 | Cesty naděje – čtrnáct zastavení na cestách 
naděje pro připomenutí, že láska a víra může hory přenášet a že 
nikdy není vše ztraceno. S využitím myšlenek moudrých tohoto 
světa napsal a sestavil Alfréd Strejček a hudební kompozici slo-
žil Štěpán Rak. V pořadu zazní mj. texty z Bible, Sakja-Pandity, 
Sv. Pavla, Sv. Františka z Assisi, R. Kiplinga, A. Schweitzera, Ch. 
Džibrána, A. de Saint Exupéryho a mnoha dalších. Úč. A. Strejček 
a Š. Rak
30. 11. | 20.00 | KareL Čapek – Cestopisy – Jaromír Meduna 
spolu s česko-slovenským Duem TERES / Lucia Fulka Kopsová / 
housle/, Tomáš Honěk /kytara/ se v tomto večeru vydají po sto-
pách cestopisů K. Čapka 
V divadelním baru probíhá výstava fotografií pana Ivana 
Kolína.

  VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA 
Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10
www.vrsovickedivadlo.cz 

 A bezbariérový přístup
  spojení: tram 4, 13, 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 internetu: web-
ticket.cz nebo na produkce@vrsovickedivadlo.cz; SMS objednávkou 
na čísle 731 100 059, rovněž osobně v úředních hodinách farní 
kanceláře, ulice Moskevská 34

  více informací k dětskému programu naleznete v rubrice „Divadla 
pro děti“

  změna programu vyhrazena
  podpora: MČ Praha 10, Státní fond kultury ČR, Nadace život umělce.

08. 11. | 19.30 | Jméno – když se úspěšný realitní makléř 
Vincent na večeři u své sestry Elizabeth, učitelky francouzštiny 
a švagra Pierra, profesora literatury, svěří se záměrem dát svému 
synovi kontroverzní jméno, zdá se, že hranice civilizované konver-
zace byla překročena. Hrají: R. Zach, J. Janěková ml., P. Lněnička, 
J. Dolanský, L. Rybová, rež. T. Zielinski | vstupné 380 Kč | velký sál 
| host Divadlo Verze

umění 20. století – herce Jeana Maraise a básníka, dramatika, 
divadelního i filmového režiséra a výtvarníka Jeana Cocteaua. 
Přesvědčivým svědectvím jsou jejich životopisy a korespondence, 
ale i Cocteauovy básně, dramata, scénáře a myšlenky. Na pro-
měnlivém hvězdném nebi před i poválečné Paříže zůstanou tyto 
dvě hvězdy navždy stálicemi. Ve Viole uvádíme Anděla v modrém 
ve vynikajícím hereckém obsazení s Jiřím Langmajerem a Jiřím 
Dvořákem. Scénář a režie: T. Vondrovic, výtvarná spolupráce: 
I. Žídek
22. 11. | 20.00 | Máj – K. H. Mácha – Máchovu velebáseň jara, 
lásky a smrti uvidíme v podání Barbory Hrzánové. Scénář a re-
žie: M. Horanský, hudba: E. Viklický, scéna: I. Žídek, kostýmy: 
I. Brádková
23. 11. | 16.00 | Sto růží v bidetu – křest knihy – průvodce hu-
mornými vzpomínkami jedné z prvních českých režisérek po pa-
desáti letech jejího života v divadle, v rozhlase a na divadelních 
cestách od Londýna po Sankt Petěrburg. Sto růží v bidetu napsala 
Lída Engelová, vydává nakladatelství Práh | zadáno
23. 11. | 20.00 | Příběhy ze Starého zákona II – příběh Moj-
žíšův, Davida a Goliáše, Šalamounův, Jonášův a další, které znáte. 
S humorem sobě vlastním vyprávějí J. Somr a B. Munzarová, hud-
ba: A. Rattayová / violoncello/, rež. L. Engelová
24. 11. | 20.00 | Stará dáma vaří jed – A. Paasilinna – drama-
tizace slavného humoristického románu finského autora A. Pa-
asilinny. Poněkud nečekaná, ale velice současná černá groteska 
o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v cestě zlotři-
lostem svého synovce a jeho kumpánů. Přesto jednoho dne vezme 
osud do vlastních rukou a začne jednat... Autorky dramatizace 
J. Škápíková a L. Engelová; překlad M. Hejkalová; hrají L. Malkina; 
N. Konvalinková a J. Zadražil; scéna I. Žídek; kostýmy I. Brádková; 
hudební spolupráce P. Mandel a rež. L. Engelová
25. 11. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie
26. 11. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než lás-
kou – Božena Němcová – martýrium jednoho srdce a dvou 
osudů pro tři herce. Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – ne-
uměla jinak než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, matka, 
milenka – všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. 
A velká spisovatelka, která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši 
literaturu k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. 
Nezkrotitelně svobodná, spanilá duchem i zjevem. A vznešená 
tragickým údělem svého nedlouhého života. Text i inscenace 
směřují k vícežánrové koláži jejího života s Josefem Němcem, 
plného dramat, vzpoury, souznění i poezie, ponejvíce černé. 
Úč. T. Vilhelmová; A. Procházka a T. Pavelka; hudební spolupráce 
E. Viklický; režijní spolupráce V. Čermáková; scéna a kostýmy 
I. Brádková; rež. M. Horanský
27. 11. | 20.00 | Šunen Romale – Poslyšte, Romové – rom-
ské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně. 
Vyprávějí a zpívají: Barbora Hrzánová a Jana Boušková, hudební 
spolupráce: Mário Biháry /akordeon/, scénář a režie: H. Kofrán-
ková. Paní Mileně Hübschmannové, zakladatelce české romistiky 
s úctou a vděkem.
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18. 11. | 22.30 | Nesmrtelní 2095 – černá komedie o bu-
doucnosti nepříliš vzdálené. Již 95 let se schází skupina bývalých 
spolužáků ze základní školy. Probírají své životy, vrací se do mi-
nulosti, znovu prožívají zapomenuté příběhy, aby aspoň na chví-
li ožili. Jejich duše jsou už dávno mrtvé, ale těla ne a ne umřít. 
Hrají: J. Fišer, L. Dolfi, A. Bubnová, V. Svozílková, M. Deutsch, 
M. Málek, B. Hromádková, A. | Čechová, rež. E. Merjavá | vstupné 
150 Kč | velký sál | host Talent drama studio | Noc divadel 
18. 11. | 23.30 | Půlnoční prohlídka | Noc divadel 
19. 11. | 17.00 | Mořský svět – pohádka | vstupné 100 Kč | 
velký sál | host Formela
20. 11. | 19.30 | Peklo – Dantovské variace – peklo není mís-
to, je to stav duše… David Prachař v hlavní roli tragikomického 
podobenství o souboji se smutkem, nudou a leností, které se 
vkrádají do lidského života po uplynutí jeho první poloviny. Propo-
jení slova, hudby a tance. Úč. L. Trmíková, D. Prachař, 420PEOPLE 
– N. Novotná, V. Kuneš/V. Rak, Š. Pechar, A. Volný/M. Odstrčil, 
kostýmy: P. Vlachynská, Light design: J. Mlčoch, rež. J. Nebeský, 
scénář: L. Trmíková, hudba: J. Šikl, choreografie: V. Kuneš a ta-
nečníci/ice | vstupné 300 Kč| velký sál 
21. 11. | 18.30 | V majáku – večer z cyklu Jako Fénix. Úvodní 
slovo: David Frýdl, přednes vlastní sbírky básní: A. Brikciusová, 
hudba: Duo Brikcius: Anna a  František Brikciusovi, François 
Couperin, Irena Kosíková, Antonio Vivaldi, Vernisáž výstavy: Oli 
Ullmann – Konverzace s rostlinami (Kanada) | vstup zdarma | 
velký sál kostela
22. 11. | 19.30 | Temná je noc /Terezie z Lisieux: Můj bratr 
Nietzsche – poetická inscenace Bridget Edman zobrazuje fiktivní 
setkání mladičké Terezie z Lisieux a životem zklamaného Friedri-
cha Nietzsche. Co by mohlo spojovat dva tolik rozdílné osudy? Čí 
Bůh je mrtev? Jsme schopni si ve své úzkosti a utrpení porozumět? 
Hrají: M. Málková, j.h., P. Batěk, j.h., K. Nohýnek, rež. T. Vondrovic 
| vstupné 300, 150 Kč | velký sál
23. 11. | 19.30 | Nesmrtelní 2095 | vstupné 150 Kč | velký sál 
| host Talent drama studio
26. 11. | 17.00 a 19.30 | Mesiáš – komedie o vášni pro divadlo 
a umění povznést se nad neúspěch
Divadlo Verze uvádí absolutní vánoční klasiku – celosvětově 
úspěšnou komedii o největším příběhu všech dob, plnou mon-
typythonovského humoru. Herci David a  Igor (David Prachař 
a Igor Chmela) se pokusí o nemožné… celý příběh Vánoc zahrají 
ve dvou! A důvod? Divadlo musí šetřit, nejsou peníze na další her-
ce ani na zvířata, a tak se oba postupně převtělí do Marie a Josefa, 
Herodese, pastýřů, Boha, archanděla Gabriela, velbloudů, ovcí 
i dalších protagonistů. Hrají: D. Prachař, I. Chmela, M. Prachařová 
| vstupné 380 Kč | velký sál

10. 11. | 19.30 | Úča musí pryč – emoce vřou, v prvním pololetí 
se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, 
navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gym-
názia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! 
A proto je nutné ji ihned odvolat. Hrají: D. Prachař, J. Janěková ml., 
K. Winterová, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková, rež. T. Zielinski | 
vstupné 380 Kč | velký sál | host Divadlo Verze
11. 11. | 19.30 | ECCE HOMO – adaptace hry K. Wojtyly „Bratr 
našeho Boha“ – hrají: Andrzej Magala, Anna Kaczmarska, Michał 
Chrząstowski, Elżbieta Grosse, Michał Chrząstowski, Maria Bohá-
čová, Andrzej Magala, Kazimierz Towarnicki, Krystyna Olaszek-
-Kotýnek, Wojciech Sękowski, Eva Magala, Jiří Kotýnek, adaptace 
a režie Józef Zbigniew Czernecki | vstupné 100 Kč | velký sál | host 
Klub Polski Praha | 2. premiéra
12. 11. | 19.30 | Poručík z Inishmoru – kdo zabil Prcíka 
Tomeše? To je to, oč tu běží. Zbraně, láska, mrtvoly, gagy, 
zvířátka, výbuchy, mučení, polibky… Martin McDonagh, 
v současnosti jeden z nejúspěšnějších mladých anglicky píší-
cích autorů, se tentokrát rozhodl napsat ryzí komedii. A stvořil 
přímo ďábelskou grotesku, černou jako kočka, co vám v noci 
přejde přes cestu. Hrají: J. Dolanský, I. Chmela, L. Hampl, L. Ry-
bová, A. Minajev, rež. T. Zielinski | vstupné 380 Kč | velký sál 
| host Divadlo Verze
13. 11. | 19.30 | Reynek / Slova a obrazy z Petrkova – Petrkov 
je místo, kde jsme se setkali s otevřenou a vřelou náručí dvou synů 
velikého básníka a grafika. Kde jsme dostali darem přátelství, 
samozřejmou blízkost, otevřenost, obyčejnost, humor. Daník 
a Jiří Reynkovi. A jejich tatínek, jehož dílo nás fascinuje už čtvrt 
století. Slova a obrazy z Petrkova, fotky našeho velkého kamaráda 
Bohdana Holomíčka. A hudba přítele Martina Dohnala. Inscenační 
tým: J. Nebeský, L. Trmíková, D. Prachař, M. Dohnal, B. Holomíček 
| vstupné 200 Kč| velký sál | 
17. 11. | 19.30 | „Vršovice jsou zlatý“, řek´ tatínek – původní 
dramatizace autentických vzpomínek na dětství a mládí ve Vršovi-
cích. Zdenda Kos jedinečným jazykem a pohledem malého chlap-
ce vyrůstajícího na sklonku Protektorátu v pražských Vršovicích 
popisuje středobody svého životního vesmíru: maminku, tatínka, 
bráchu Karla, sousedku Mlíkovou, školnici Štěrbovou a mnoho 
dalších figurek z panoptika doby, kterou dávno odvál čas. Hrají: 
J. Lábus, L. Nešleha, hudba M. O. Štědroň, rež. E. Strupková | 
vstupné 350, 245 Kč | velký sál
18. 11. | 19.30 | Miluji tě jak po smrti – dvě velké básnické 
osobnosti Elsa Lasker Schülerová a Gottfried Benn, židovka a ni-
hilista, který na rok propadl nacismu. Dvě herecké osobnosti, 
Karel Dobrý /v alternaci s Miloslavem Königem/ a Lucie Trmíková. 
Dva excelentní hudební skladatelé Martin Dohnal a Emil Viklický. 
Dialog lásky a bolesti. Dialog dvou hudebních žánrů. Tvůrčí souboj. 
Radost ze hry, divokost a vášeň. A humor. Hrají: K. Dobrý/ M. Kö-
nig, L. Trmíková, E. Viklický, M. Dohnal, M. Hloucal, scénář: L. Tr-
míková, hudba: E. Viklický a M. Dohnal, kostýmy: P. Vlachynská, 
výtvarná spolupráce: I. Korpaczewski, rež. J. Nebeský | | vstupné 
150 Kč| velký sál | Noc divadel 
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23. 11. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
24. 11. | 19.00 | The conquest of the North Pole – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák – Cimrman English Theatre
25. 11. | 19.00 | Žižkov Meets jazz
26. 11. | 19.00 | Zabte ošklivé | veřejná generálka
27. 11. | 19.00 | ZABTE OŠKLIVÉ | Divadlo Aqualung | premiéra 
| ABO A
28. 11. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
29. 11. | 19.00 | České nebe 
30. 11. | 19.00 | Dobytí severního pólu pro OÁZU | benefiční 
představení za 960, 930 a 830 Kč

� ČERNÁ DIVADLA

  ČERNÉ DIVADLO METRO
Národní 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 085 276 (kancelář), 221 085 201 (pokladna)
e-mail: divadlometro@divadlometro.cz, pokladna@divadlometro.cz
www.divadlometro.cz

  předprodej vstupenek otevřen po–ne 10.00–20.00 (u vchodu 
do pasáže vedle KFC), večerní pokladna u divadla otevřena 1 h před 
představením

  Divadlo Metro je jediné černé divadlo v Praze, jehož představení 
jsou interaktivní, a které vám částečně prozradí svou unikátní 
techniku! Na konci každého představení vás čeká krátká ukázka 
techniky originálního černého divadla. Můžete se tak na chvilku i vy 
stát hercem přímo na jevišti!

  vstupné 590 Kč, studenti 480 Kč, děti do 10 let 290 Kč

01. – 04. 11. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je ci-
tát Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie 
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci 
idiotů.“ Představení se vážně i nevážně zabývá současným život-
ním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí 
i lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a prav-
divě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla, 
tance, pantomimy a hudby.
06. – 10. 11. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné 
a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných 
prvků černého divadla, tance, pantomimy a  hudby. V  tomto 
pojetí originálního černého divadla prožijete s hlavním hrdinou 
jeden obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. Části 
humorné, až groteskní, se střídají s poetikou černého divadla, 
moderní taneční čísla alternují s klasickým baletem a vše spojuje 
herecko-pantomimický projev hlavních představitelů. Den je plný 
zážitků, ale stejně jako v životě – vše má svůj konec.

  ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Štítného 5, 130 00 Praha 3 
tel.: +420 222 780 396 (pokladna), 222 781 860 (kancelář)
e-mail: kancelar@zdjc.cz
www.zdjc.cz

  pokladna otevřena po–čt 16.30–19.30, ostatní dny hodinu před 
představením

  na zadaná představení není možné objednávat vstupenky; na všech-
na představení poskytujeme slevu 50% pro seniory a držitele průkazu 
ZTP, ZTP/P

  online rezervace na prosinec: 1. 11. zveřejnění programu, 20. 11. 
od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 28. 11. prodej nevyzvednutých 
vstupenek – telefonické rezervace od 10.00

  v měsíci listopadu lze zakoupit vstupenky s navýšenou cenou pouze 
na DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 30. 11. 2017 

01. 11. | 19.00 | Akt – Cimrman, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
02. 11. | 19.00 | Dobytí severního pólu – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
04. 11. | 14.00 | Homo Ludens
06. 11. | 19.00 | Kurz osudové přitažlivosti – A. Kraus a ko-
lektiv | TEĎ! Divadlo
08. 11. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! – T. Pratchett | Divadlo Aqualung 
09. 11. | 19.00 | Čechov vs. Tolstoj aneb Manželská zkouška 
– M. Gavran | 3D company
10. 11. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Ze-
mme | 3D company
12. 11. | 16.00 a 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
13. 11. | 19.00 | NAROZENINY – H. Pinter – Divadlo A. Dvořáka 
Příbram | pražská premiéra | ABO A
14. 11. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
15. 11. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
16. 11. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
17. 11. | 19.00 | Vynález zkázy new generation | Divadlo 
Aqualung | derniára
18. 11. | 19.00 | Noc divadel
19. 11. | 19.00 | Hospoda Na mýtince – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
20. 11. | 19.00 | Frida K. – G. Montero | 3D company
21. 11. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak | Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
22. 11. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
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04. 11. | 20.00 | The Best of Image – výběr nejlepších částí 
a fragmentů ze všech představení. Našimi diváky velmi oblíbené 
představení je esencí anebo, jak teoretici říkají, průřezem reperto-
áru Divadla Image. Zapomeňte na teorie a dopřejte si zábavnou 
lahůdku z naší divadelní kuchyně. Je výživná, lehce stravitelná 
a mentálně osvěžující.
05. 11. | 20.00 | The Best of Image
06. 11. | 20.00 | Afrikania – divoká příroda v taneční stylizaci 
a působivé efekty černého divadla. Turisté, pošťák a jedno velké, 
hravé nedorozumění. Že to nejde dohromady? Ale ano, jde.
07. 11. | 20.00 | Afrikania
08. 11. | 20.00 | Galaxia
09. 11. | 20.00 | Black Box
10. 11. | 20.00 | Cabinet
11. 11. | 20.00 | The Best of Image
12. 11. | 20.00 | The Best of Image
13. 11. | 20.00 | Afrikania
14. 11. | 20.00 | Black Box
15. 11. | 20.00 | Galaxia
16. 11. | 20.00 | Galaxia
17. 11. | 20.00 | Cabinet
18. 11. | 20.00 | The Best of Image
20. 11. | 20.00 | Afrikania
21. 11. | 20.00 | Black Box
22. 11. | 20.00 | Galaxia
23. 11. | 20.00 | Galaxia
24. 11. | 20.00 | Cabinet
25. 11. | 20.00 | The Best of Image
27. 11. | 20.00 | Afrikania
28. 11. | 20.00 | Black Box
29. 11. | 20.00 | Galaxia
30. 11. | 20.00 | Galaxia

  DIVADLO TA FANTASTIKA
Karlova 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 221 366-7 (pokladna)
www.tafantastika.cz

  on–line prodej vstupenek na černé divadlo Aspects of Alice 
na www.tafantastika.cz. 

  pokladna otevřena po–ne 10.00–21.30 (hromadné objednávky: 
tel. 222 221 364; 222 221 369, predprodej@tafantastika.cz)

  předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI.

01. – 30. 11. | 19.00 | Aspects of Alice – poetické černo-
divadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou 

11. – 12. 11. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
13. – 15. 11. | 20.00 | DEJA VU
17. – 19. 11. | 20.00 | DEJA VU
18. 11. | 19.30 | Life is Life (Život je fajn) – Noc divadel – 
welcome drink, dramaturgický úvod, představení a workshop 
za výjimečnou cenu 249 Kč. Vhodné pro všechny věkové kategorie. 
20. – 25. 11. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
27. – 30. 11. | 20.00 | DEJA VU

  DIVADLO IMAGE
scéna tance, nonverbálního  
a černého divadla

Národní 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 314 448
mobil: +420 732 156 343
e-mail: image@imagetheatre.cz
www.imagetheatre.cz

  pokladna otevřena po–ne 10.00–20.00 
  ceny vstupenek: dospělí 580 Kč, děti 3–14 let 400 Kč, studenti (ISIC 
card) 480 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti 3–14let) 1740 Kč

  místa nejsou číslována, divadelní sál otevřen 30 minut před 
začátkem. 

  Divadlo Image spojuje černé divadlo, pantomimu a moderní tanec 
a vychází tak z výrazných tradic těchto žánrů.

Galaxia

01. 11. | 20.00 | Galaxia – hluboký vesmír jako inspirace pro 
černé divadlo a tanec. Astronomie a astrologie, horoskop i elixír 
lásky zase inspirací pro neverbální divadlo. To je Galaxie v Image. 
02. 11. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních obrazů 
a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu téměř krimi-
nálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských gangsterů
03. 11. | 20.00 | Cabinet – unikátní prezentace geniálních 
vynálezů, které málem změnily svět. Poeticko-technický zážitek 
na vlastní oči. Černé divadlo rozšiřuje možnosti lidstva. Vstup 
na vlastní nebezpečí.
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�MUZIKÁLY

  DIVADLO KALICH
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1
tel.: +420 296 245 311 (pokladna), 296 245 311 (rezervace)
e-mail: pokladna@kalich.cz
www.divadlokalich.cz

  pokladna otevřena po–pá 9.30–12.30 a 13.00–19.30, so–ne 
12.00–15.00 a 15.30–20.00, pokud se v sobotu, neděli či o svátcích 
nekoná večerní představení, je otevřeno pouze do 18.00

  vstupenky na muzikálová představení zakoupíte ve vybraných 
pobočkách CK ČEDOK a CK FIRO TOUR

  vybraná místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketpro a Ticket-
portal

  internetový předprodej vstupenek na www.divadlokalich.cz
  registrujte se při online nákupu nebo v pokladně divadla a využívejte 
výhod věrnostního programu Divadla Kalich

03. 11. | 19.00 | Osmý světadíl – hity legendární skupiny 
Elán poprvé na divadelním jevišti! Písně, které jsou kultovní už 
pro tři generace fanoušků, provázejí romantický příběh o lásce, 
touze a pominutelnosti okamžiku štěstí. Diváci se mohou těšit 
na strhující výkony těch nejlepších herců naší muzikálové scény 
a energickou show v režii a choreografii Jána Ďurovčíka. Hrají: 
T. Savka, T. Löbl, R. Tomeš, M. Tomešová, N. Pocisková, K. Steine-
rová, Z. Fric, J. Kříž, J. Révai, M. Pleskot, A. Stanková, Z. Krištofová 
Kolářová, M. Štěchová aj.
04. 11. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl
05. 11. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji 
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také 
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními 
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým 
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Ka-
ssai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava, 
M. Pleskot, R. Pavlovčinová 
09. 11. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy – 
Osudový muzikál o tajemném muži v kápi a s píšťalou, ve které 
se ukrývá obrovská moc. Krysař Daniela Landy se vrací na jeviště 
Divadla Kalich v novém hereckém obsazení a s novou výpravou 
i choreografií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, pro 
které je bez nadsázky kultovním představením. Krysař je řazen 
mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Dnes má 
muzikál na svém kontě více než 1000 repríz, odehraných jak v Če-
chách, tak i v zahraničí. Hrají: P. Pálek, R. Jašków/D. Suchařípa, 
M. Křížová/K. Šildová, M. Peroutka/R. Tomeš, M. Zounar/J. Apo-
lenář, Heňo, F. Slováček jr./J. Šlégr, A. Slováčková/Ch. Doubravová 
aj., rež. M. Landa 
10. 11. | 19.00 | Krysař 

Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci 
jsou použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky, 
filmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 10 000 repríz 
u nás i ve třiceti zemích světa! Součástí představení je interaktivní 
workshop.

Aspects of Alice

LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fantastika
01. – 30. 11. | 17.00 | hrajeme každou sobotu
navštivte jedinečnou show v centru Prahy. Prožijte romantický pří-
běh, stověžatého města a ponořte se do kouzla malování světlem. 
Na luminiscenční plátno malujeme realistické obrazy, které mizí, 
aby je vzápětí nahradily nové. Tuto nenapodobitelnou světelnou 
animaci, dokresluje dramatický hudební doprovod. Odvezete si 
z Prahy zážitek, na který nikdy nezapomenete! Skvělá zábava 
pro celou rodinu. Součástí představení je interaktivní workshop | 
pokladna: 10.00–21.30 | rezervace: tel.: 222 221 366–7 | e-mail: 
predprodej@tafantastika.cz; www.lightartshow.cz

Light Art Show
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02. 11. | 19.00 | Sonety – J. Nvota, L. Smrčková – autorská 
inscenace tvořená ze Sonetů Williama Shakespeara. V hlavních 
rolích: M. Ligač a A. Hladká, rež. J. Nvota
03. 11. | 19.00 | Krás(k)a na  scéně – J.  Hatcher – výlet 
do Shakespearových časů a světa herců. 
V hlavní roli D. Bambas j. h., rež. P. Mikeska 
04. 11. | 19.00 | Past na myši – A. Christie – jedna z nejlepších 
detektivních her A. Christie | Městské divadlo Most
06. 11. | 19.00 | Mikve – H. Galron – izraelská hra o lidské 
svobodě a touze po ní. Hrají: K. Frydecká, S. Milková, E. Reitero-
vá, A. Hladká, I. Nováčková, L. Matoušková, H. M. Maroušková, 
V. Soumarová j. h. a P. Prokeš, rež. P. Mikeska
07. 11. | 10.00 | Mikve
07. 11. | 19.00 | Chaplin – P. Khek, L. Smrčková – směšně ne-
veselý a nevesele směšný příběh krále komiků. V režii P. Kheka 
v titulní roli Matouš Ruml j. h.
08. 11. | 18.00 | O šípkové Růžence – pohádkový muzikál 
na motivy bratří Grimmů | Pohádkové divadlo J. Jurištové, Praha
09. 11. | 19.00 | Čochtan vypravuje – J. Werich – J. Dvořák 
– známý americký muzikál v osobité úpravě Josefa Dvořáka | 
Divadelní společnost J. Dvořáka Praha
10. 11. | 19.00 | Garderobiér – R. Harwood – tragikomedie 
o nerozlučném vztahu dvou lidí, které spojila láska k divadlu. 
V hlavních rolích R. Madeja a P. Mikeska, rež. P. Lančarič
11. 11. | 19.00 | Muži v offsidu – K. Poláček, M. Vačkář, O. Ha-
velka – úspěšná hudební komedie o tom, že kdo zradí svůj klub 
nemá štěstí v životě. Hrají: M. Učík j. h., M. Zbrožek j. h., P. Buchá-
ček, R. Havelková j. h. a V. Havelka j. h., rež. O. Havelka.
13. 11. | 18.00 | Záhada hlavolamu – J. Foglar – kultovní 
klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na di-
vadelní prkna | Divadlo AHA Praha
14. 11. | 19.00 | Král Lear
15. 11. | 19.00 | Byl to skřivan – E. Kishon – komedie zná-
mého izraelského autora aneb Romeo a Julie po třiceti letech 
manželství. Hrají: P. Bucháček, K. Frydecká a L. Jiřík, rež. J. Bábek
16. 11. | 19.00 | Byl to skřivan
18. 11. | 19.00 | Pygmalion – B. Shaw – anglická konverzační 
komedie o holce z ulice, která se „přes noc“ stane dámou. V režii 
P. Mikesky v hl. rolích: C. Mayerová j. h., L. Matoušková, R. Teprt 
a M. Hrubý | V rámci Noci divadel 2017
20. 11. | 19.00 | Sonety
21. 11. | 18.00 | Začarovaný les – J. Galinová – pohádka o jed-
nom kdysi krásném lese | Docela velké divadlo Litvínov
22. 11. | 19.00 | S nebožtíkem v patách – A. Coppel – americ-
ká krimi komedie o tom, jak se zbavit mrtvoly, která se za žádnou 
cenu nechce nechat pohřbít. V hlavních rolích: I. Theimer, L. Ma-
toušková a R. Teprt, rež. Z. Bartoš.

11. 11. | 14.30 a 19.00 | Krysař
12. 11. | 13.30 | Krysař
17. 11. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzikálová 
komedie s hity, které zpíval Elvis Presley, je konečně v Čechách! 
Nesmrtelné hity krále rokenrolu doprovázejí adaptaci Shakespea-
rovy romantické komedie Večer tříkrálový. Do Ameriky 50. let ji 
převedl uznávaný libretista J. DiPietro (mj. autor titulů Miluji tě, 
ale... či Memphis). Do jednoho ospalého města přijíždí na moto-
cyklu záhadný cizinec, aby všechny jeho obyvatele nakazil rebel-
stvím své hudby a jejich nudné životy navždy převrátil vzhůru no-
hama… O Srdcovém králi se píše jako o „nejlepším rokenrolovém 
muzikálu od Pomády“. Úč. J. Kříž/P. Pálek, P. Tenorová/P. Kosková, 
P. Vondráček/Z. Fric, P. Kutheil/J. Tenkrát, rež. Š. Caban
18. 11. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
19. 11. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve
24. 11. | 19.00 | Queenie – koncert

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
01. – 02. 12. | Krysař – muzikál D. Landy
03. 12. | Mauglí – rodinný muzikál | zadáno
07. 12. | Petr Bende – vánoční koncert
15. – 17. 12. | Krysař – muzikál D. Landy
27. – 28. 12. | Mauglí – rodinný muzikál
29. 12. | Srdcový král – muzikál 
30. 12. | Pomáda – muzikál
31. 12. | Srdcový král – muzikál

�MIMOPRAŽSKÉ DIVADLO

 MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 734 990, 326 331 071
e-mail: divadlo.predprodej@seznam.cz
www.mdmb.cz

  předprodej vstupenek obchodní oddělení MDMB, Husova 214/8, 
Mladá Boleslav, tel. 326 323 269 

  více informací k Festivalu Letní Kost pro radost naleznete v rubrice 
„Divadelní festivaly“

VELKÁ SCÉNA
01. 11. | 9.30 | Úplné zatmění – Ch. Hampton – příběh prokle-
tých básníků P. Verlaina a A. Rimbauda, které jejich průlet životem 
dohnal do situace, kdy nemohli být spolu ani bez sebe.
01. 11.| 19.00 | Král Lear – W. Shakespeare – jedno z vrchol-
ných děl anglického klasika, které začíná jako pohádka a končí 
apokalyptickým obrazem světa, který by nás mohl potkat... 
V hlavních rolích: P. Bucháček, L. Matoušková, H. M. Maroušková 
a M. Pachlová, rež. P. Khek
02. 11. | 9.30 | Král Lear
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  DIVADLO GONG
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 311 629
e-mail: gongdetem@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz

  předprodej v síti Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal a pokladna Di-
vadla Gong po–pá 14.00–18.00 a vždy 1 hodinu před představením, 
při programu do 20.00

  hromadné objednávky zasílejte laskavě na adresu Divadlo Gong, 
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9 informace o pořadech a případných 
slevách na tel. 266 311 629

  vstupné 100 Kč, pro školy 90 Kč
  dětská představení připravuje Divadlo AHA!

01. 11. | 10.00 | Příhody Ferdy Mravence – O. Sekora, P. Kraus, 
M. Pokorný – nechte se zavést do nejtajnějších úkrytů v trávě, 
pod kameny i na břeh potoka, kde se odehrávají napínavá dra-
mata i humorné taškařice broučků, motýlů, housenek, červíků 
a pavouků | od 3 let
02. 11. | 10.00 | Elektrický Emil – J. Lesák – pohádka podle 
skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena 
| od 8 let
03. 11. | 10.00 | Trampoty kmotry lišky – J. Lada, M. Pokorný 
– když se uprostřed lesa ve staré hájovně strhne mela mezi Kmo-
trou liškou a dvěma psy Sultánem a Hektorem, zůstává kdekomu 
rozum stát | od 3 let
04. 11. | 15.00 | Trampoty kmotry lišky | 13.30–14.45 do-
provodný program – kreativní dílna na Malé scéně (ke vstupence 
na pohádku zdarma)
06. 11. | 10.00 | Kubula a  Kuba Kubikula – V. Vančura, 
M.  Pokorný – pohádka o  potulném medvědáři a  jeho ma-
lém mlsném medvídkovi, který se ukrutně bál strašidel. 
 | od 4 let 
07. 11. | 10.00 | Malá čarodějnice – O. Preussler, P. Johansson 
– kouzelné příběhy nerozlučné dvojice malé čarodějnice, která už 
chce konečně patřit mezi velké, a jejího věrného druha a rádce 
havrana Abraxase | od 4 let
08. 11. | 10.00 | Jak Jules žil Verne – O. Lážnovský – doba, 
život a dílo francouzského snílka, dobrodruha, spisovatele a ne-
smrtelného vizionáře | od 8 let
09. 11. | 10.00 | Dobrodružství Toma Sawyera – M. Twain, 
V. Štěpánek – škola? Pche! To je přece ztráta času, když se venku 
zatím dají zažít velká dobrodružství | od 8 let
10. 11. | 10.00 | Dobrodružství Toma Sawyera
11. 11. | 15.00 | Dobrodružství kocoura Modroočka – J. Ko-
lář, M. Pokorný – poetická hudební pohádka o tom, jak jeden 
kočičí kluk poznával svět | od 3 let
14. 11. | 09.00 a 10.15 | Ne)bezpečná (ko)média – V. Štěpá-
nek – mediální výchova pro děti a mládež v kyberkostce | Malá 
scéna | od 9 let
15. 11. | 10.00 | Záhada hlavolamu – J. Foglar, O. Lážnovský – 
kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený 
na divadelní prkna | od 6 let

23. 10. | 18.00 | Deburau – L. Smrčková, P. Khek – Životní 
příběh nejslavnějšího mima s  českými kořeny. V  titulní roli 
R. Madeja, rež. P. Khek
24. 11. | 18.00 | Chaplin | zadáno
27. 11. | 19.00 | Krás(k)a na scéně
28. 11. | 18.00 | Ocenění dobrovolníků Magistrátu Ml. 
Boleslav a Oblastní nemocnice
29. 11. | 19.00 | Souborné dílo Wiliama Shakespeara 
ve 120 minutách – J. Borgeson, A. Long, D. Singer – bláznivá 
revue různých hudebních žánrů, ve které je divákům představeno 
souborné dílo největšího dramatika všech dob. Hrají: A. Petráš j. 
h. A. Hladká a K. Frydecká, rež. T. Karpianus
30. 11. | 18.00 | Princezna na hrášku – J. Galinová – veselá 
pohádka s písničkami | Docela velké divadlo Litvínov

MALÁ SCÉNA
18. 11. | 20.30 | Příliš malý kruh – A. Novotná – netradiční di-
vadlo jednoho herce, kde neexistuje hranice mezi jevištěm a divá-
ky. V režii P. Mikesky hraje Libor Stach | v rámci Noci divadel 2017
23. 11. | 19.00 | Jazzový koncert Pavly Schönové
24. 11. | 19.00 | Slídil – A. Shaffer – napínavý psychologický 
příběh muže proti muži. Hrají: M. Hrubý a L. Stach, rež. J. Bábek 
| derniéra

�DIVADLA PRO DĚTI

  ČERNÉ DIVADLO METRO
Národní 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 085 276 (kancelář), 221 085 201 (pokladna)
e-mail: divadlometro@divadlometro.cz, pokladna@divadlometro.cz
www.divadlometro.cz

  předprodej vstupenek otevřen po–ne 10.00–20.00 (u vchodu 
do pasáže vedle KFC), večerní pokladna u divadla otevřena 1 h před 
představením

  Divadlo Metro je jediné černé divadlo v Praze, jehož představení 
jsou interaktivní, a které vám částečně prozradí svou unikátní 
techniku! Na konci každého představení vás čeká krátká ukázka 
techniky originálního černého divadla. Můžete se tak na chvilku i vy 
stát hercem přímo na jevišti!

  vstupné 159 Kč

11. 11. | 15.00 | Na výletě v iSvětě – představení ukazuje, 
jak moc je náš život ovlivněn technologiemi, které denně pou-
žíváme. „Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné 
lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci idiotů.“ Albert 
Einstein
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05. 11. | 15.00 | Živý kaleidoskop – černo-divadelní pohyblivé 
obrazy tančících zvířat plné barev a kouzel střídají dva kamarádi 
mimové, kteří společně nebo sobě navzájem vymýšlejí různé 
kulišárny. Představení je vhodné pro děti od 3 let, ale pobaví 
se i dospělí. Pro děti hrálo divadlo Image s úspěchem v mnoha 
zemích světa a nyní se těší na malé české diváky.

  DIVADLO KAMPA
Nosticova 634/2a, 110 00 Praha 1
mobil: +420 776 447 744 (pokladna)
e-mail: rezervace@divadlokampa.cz, info@divadlokampa.cz
www.divadlokampa.cz
www.facebook.com/divadlokampa

  otevírací doba pokladny po a pá 9.00–13.00, út, st, čt 16.00–18.30, 
pokladna je zároveň otevřená hodinu před každým představením 
do začátku představení

DIVADLO C YLINDR
04. 11. | 15.00 | Veselá nauka Klauníka Notíka – představení 
podle stejnojmenného seriálu napsaného pro ČT. Výlet do světa 
hudby, který bude bavit i dospělé | od 3 let | vstupné 100 Kč
05. 11. | 16.00 | Děvčátko Momo – pohádkový příběh o ne-
bezpečí naší civilizace - nedostatku „času“. A o malém děvčátku 
Momo, které náš svět zachrání před Zloději času | od 6 let | vstupné 
130 Kč
11. 11. | 15.00 | O vodníkovi z Čertovky – pohádka inspirovaná 
legendami Malé Strany. Písničky a příběh tří vodníků o nejmocněj-
ším kouzle na světě – o lásce | od 5 let | vstupné 100 Kč
12. 11. | 16.00 | Škola Malého stromu – dramatizace stejno-
jmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý 
strom | Divadlo Cylindr | od 6 let | vstupné 150 Kč
12. 11. | 16.00 | Ronja, dcera loupežníka – dramatizace zná-
mé pohádky. Vypráví příběh o velikém přátelství Ronji a Birka. 
„Romeo a Julie pro děti“, tak by také mohl znít podtitul | od 4 
let | vstupné 120 Kč
25. 11. | 10.00 | Den pro Lemniskátu – Vít Brukner a Buchty 
a loutky - Neposlušná kůzlátka / Pohádka o zlobení Bubenická 
dílna – Hugo Tichý Divadlo Líšeň – Figurkov | vstupné 300, 200, 
150 Kč
26. 11. | 16.00 | JAK ANDĚLÍČEK KOLEDNÍČEK VÁNOCE PROŽIL 
– Andělíček Koledníček se zase chystá slavit Vánoce a vyprávět 
o dnech a zvycích, které k těmto svátkům patří. A že je toho 
i na anděla hodně, pomůžou mu muzikanti a při zpívání koled 
určitě i děti | vstupné 120 Kč | premiéra

18. 11. | 10.00 | Záhada hlavolamu
20. 11. | 10.00 | Devatero pohádek – K. Čapek, V. Pokorný – 
pan Kolbaba na dobrodružné poštovní pochůzce světem | od 5 let
21. 11. | 10.00 | Lakomá Barka – J. Werich – ve vesnici Dej-
vice žili samí lakomí lidé. Nejlakomější však byla Barka, která 
schovávala slupky od buřtů a šila z nich záclony a pro korunu by 
si nechala koleno vrtat | od 5 let
22. 11. | 10.00 | Malá čarodějnice
23. 11. | 10.00 | Jak Jules žil Verne
24. 11. | 10.00 | Míša Kulička – J. Menzel, M. Pokorný – příběhy 
malého nezbedného medvídka Míši Kuličky, jeho mámy medvě-
dice Barbory a klauna Vasila | Malá scéna | od 3 let
24. 11. | 10.30 | Romeo a Julie – W. Shakespeare, J. Lesák 
a kol. – největší příběh všech dob, který není nutné představovat. 
Tentokrát v unikátní úpravě pro dva herce. Shakespeare v próze. 
Shakespeare is dead! Prostě o lásce | pro mládež od 9 let
25. 11. | 15.00 | Mauglí – R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný 
– na poradní skále uprostřed indické džungle se ve vlčí smečce 
rozhoduje o životě či smrti ztraceného lidského mláděte Mauglího 
| od 5 let
27. 11. | 10.00 | Dášeňka čili život štěněte – K. Čapek, V. Hu-
tařová – pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se malá Dášeňka 
učí všem psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla 
sama vydat do světa | Malá scéna | od 3 let
28. 11. | 10.00 | Mauglí
25. 11. | 10.00 | Stínadla se bouří – J. Foglar, O. Lážnovský 
– druhý díl kultovní klukovské románové trilogie navazující 
na s úspěchem uváděnou první část – Záhadu hlavolamu | od 6 let
30. 11. | 10.00 a 14.15 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc 
– A. Lobel, V. Hutařová – zelený žabák Kvak a hnědý ropušák 
Žbluňk jsou velcí kamarádi, kteří se společně pouští do nových 
dobrodružství | od 3 let

  DIVADLO IMAGE
scéna tance, nonverbálního  
a černého divadla

Národní 25; 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 314 448
mobil: +420 732 156 343
e-mail: image@imagetheatre.cz
www.imagetheatre.cz

  pokladna divadla otevřena po–pá 10.00–20.00  
a so–ne 10.00–20.00

  vstupné: děti do 4 let zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo), děti 
od 4 let, dospělí, senioři 150 Kč; místa jsou číslována, divadelní sál 
otevřen 30 minut před začátkem 

  Divadlo Image spojuje černé divadlo, pantomimu a moderní tanec 
a vychází tak z výrazných tradic těchto žánrů.
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  staň se na facebooku fanouškem Divadla kouzel a můžeš vyhrát 
vstupenky zdarma, z první ruky budeš vědět aktuální informace 
z divadla, soukromí účinkujících a další zajímavosti... zkrátka víš 
vždy naprosto exkluzivně jako první, co se aktuálně děje a co můžeš 
případně vyhrát!; více na www.facebook.com/divadlokouzel

  kouzelnický obchod v 1. patře divadla je otevřen hodinu před 
představením, během představení a 30 minut po představení nebo 
24 hodin denně on-line na www.kouzelnickyobchod.cz

  (pro školy)¹ takto označená představení jsou pro určená pro školy 
  vstupné pro školy: 80 Kč + pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodně-
ných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají 
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

04. 11. | 14.00 | Škola kouzel – pojďte si hrát na kouzelnickou 
školu a v roli kouzelnických učňů čarujte společně s Pavlem Kožíš-
kem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické 
vysvědčení a všechny děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel 
a soutěží. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková | vstupné: 
159 Kč
11. 11. | 14.00 | Magická esa – při velkých „copperfieldov-
ských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, 
iluzionisty Pavla Kožíška představí v neočekávaných rolích přední 
české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, 
nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, vystřelení kouzel-
nice z děla a na řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní 
zábavy! Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/A. Prešnajderová, M. Dvo-
řáková, P. Jablonský/P. Martinák, R. Nedvěd/A. Březina, taneční 
skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté | vstupné: 349 Kč
12. 11. | 14.00 | S kouzly kolem světa! – prožijte velkou 
kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem 
a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální 
kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem 
čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva 
zábava nejen pro děti. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková 
| vstupné: 159 Kč 
18. 11. | 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! – kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. 
A v našem případě vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzel-
nické Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční speciál je plný úžasných 
kouzel a legrace nejen pro děti… Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíko-
vá/M. Dvořáková | vstupné: 159 Kč
19. 11. | 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!
21. 11. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
23. 11. | 09.30 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)

  DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, 182 00 Praha 8
tel.: +420 284 681 103 
e-mail: info@divadlokh.cz
www.divadlokh.cz

  divadelní scéna Městské části Praha 8
  předprodej út 16.00–18.00, pokladna otevírá 1 h před začátkem 
každého představení a je otevřena 2 h

  rezervace na www.divadlokh.cz nebo telefonicky ve všední dny 
na 284 681 103, prodej rezervovaných vstupenek končí 30 minut před 
začátkem představení. 

  dopolední představení ve všední dny jsou školní a účast na nich je 
možná po telefonické nebo e-mailové dohodě

05. 11. | 10.00 | Perníková chaloupka | hraje LD Jiskra | od 4 let 
09. 11. | 09.00, 10.30 a 14.00 | Duhové bubliny – poetické 
představení bublináře a
klauna V. Strassera | od 3 let 
10. 11. | 09.00 a 10.30 | Duhové bubliny
11. 11. | 10.30 | Duhové bubliny
05. 11. | 10.00 | Perníková chaloupka 
18. 11. | 17.00 | Divadelní noc – Perníková chaloupka | 
vstup zdarma
19. 11. | 10.00 | Pohádka o Dědu Vševědovi | hraje LD Jiskra 
| od 4 let 
24. 11. | 09.00 a 10.30 | Pohádka o strašidelném nádraží – 
na úplně obyčejném vlakovém nádraží v Plané se dějí naprosto zá-
hadné věci, začalo zde totiž strašit. A tak se Plané začalo říkat Stra-
šidelná Planá a lidé se nádraží začali vyhýbat. Vše se vesele vyřeší 
a děti si užijí při hledání strašidla spoustu legrace | hraje Divadlo 
Láry fáry | od 4 let
25. 11. | 10.30 | Pohádka o strašidelném nádraží
26. 11. | 10.00 | Pohádka o Dědu Vševědovi
27. 11. | 09.00 a 10.30 | Pohádka o strašidelném nádraží
28. 11. | 09.00 a 10.30 | Pohádka o strašidelném nádraží

  DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
mobil: +420 731 176 659
e-mail: info@divadlokouzel.cz
www.divadlokouzel.cz

  telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla 
po–pá 9.00–17.00 a v hrací den 8.00–16.00 

  otevírací doba kamenné pokladny je hodinu před představením, 
během představení a 30 minut po představení

  předprodejní sítě po celé ČR: Ticketpro, Colosseumticket.cz, Kulturní 
portál, Ticket Art a Ticketportal.

  autobusové spojení MHD od metra stanice Ládví; spojení autem 
z Prahy – výpadovka Teplice, Mělník odbočka na Březiněves (silnice 
č. 243)
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Stvoření světa

19. 11. | 15.00 | Stvoření světa – veselá pohádková hra o zro-
zení Země a člověka s písničkami Petra Maláska. Scénář: R. Nechu-
tová, výprava: A. Pitra, hrají: L. Jiřík, R. Nechutová/D. Kouřilová, 
M. Hejný, K. Krejčová, rež. P. Hruška | od 3 let
20. 11. | 09.00 a 10.30 | Stvoření světa
21. 11. | 09.00 a 10.30 | Stvoření světa
26. 11. | 15.00 | Putování do Betléma – první adventní neděli 
uvádíme příběh o narození Ježíška, v němž ožívá lidový betlém 
se známými koledami Scéna a  kostýmy: I.  Křivánková, hrají: 
R. Valenta, M. Lambora, R. Jíra, R. Nechutová, L. Jiřík, L. Kanda 
a M. Váňová/T. Krchovová, rež. L. Jiřík | od 3 let
27. 11. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
28. 11. | 15.00 | Démoni současnosti
29. 11. | 09.00 | Putování do Betléma

DIVADLO U HASIČŮ 
Římská 45, Praha 2 

08. 11. | 09.00 | Tři veselá prasátka

STUDIO DIVADLA MINARET
Herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15 let se konají 
každou středu odpoledne v ZŠ Červený vrch. Bližší informace 
na tel. 730 141 693. 

  DIVADLO POHÁDEK
Kulturní portál.cz, s. r. o.
Vodičkova 41 – pasáž Světozor, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 984 272
mobil: +420 603 805 271 (telefonické objednávky, po–pá 9.00–19.00)
www.divadlopohadek.cz (on-line objednávky)

  vstupenky též v prodeji v sítích Ticketpro, Ticket Art a Ticketportal
  představení pro dospělé naleznete v rubrice divadla pod hlavičkou 
Kulturní portál.cz

  změna programu vyhrazena!

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

03. 11. | 15.30 | Zimní příhody včelích medvídků – A je to 
tady! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná pod-
zim. Další dobrodružství dvou malých čmeláčků Brumdy a Čmeldy 
a jejich přátel. Hrají: P. Vojtíšek, K. Nohýnek, Z. Tomeš, M. Sajlerová. 

25. 11. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
26. 11. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!

  DIVADLO MINARET
Reduta
Národní 20, 110 00 Praha 1
mobil: +420 732 575 666 (rezervace)
e-mail: info@divadlominaret.cz
www.divadlominaret.cz

  prodej vstupenek hodinu před začátkem nebo v Redutě  
po–pá 15.00–19.00

  činnost souboru je podporována hl. m. Prahou a Prahou 1

REDUTA
Národní 20, Praha 1

02. 11. | 09.00 | Tři veselá prasátka – anglická lidová pohád-
ka s písničkami Jaromíra Nohavici, napínavý souboj tří čuníků 
s hladovým vlkem, v němž kamarádství vítězí. Hrají: V. Kolouš-
ková/P. Karpeles, R. Nechutová, L. Jiřík/M. Hejný a M. Ligač, rež. 
T. Q. Hung | od 3 let
05. 11. | 15.00 | O Rusalce – poetická pohádková hra o lásce 
a odpuštění, se šťastným koncem a s hudbou Antonína Dvořá-
ka. Česká lidová pohádka o lásce a řemeslech se zpěvy a tanci, 
s hudebním doprovodem bratrů Krčkových. Hrají: M. Majkusová, 
L. Jiřík, R. Nechutová/V. Koloušková a M. Ligač, výprava A. Pitra, 
rež. M. Hlaučo | od 4 let
06. 11. | 09.00 | O Rusalce
09. 11. | 09.00 a 10.30 | Démoni současnosti – tragikomedie 
o nástrahách dnešního světa je určena především mladému pub-
liku. Dospělým však mnozí démoni mohou být také povědomí... 
Dynamická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo 
do příběhu a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním ži-
votem. Největší démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě! Scénář 
R. Nechutová, scéna A. Pitra, kostýmy E. Pitrová, hudba L. Jakl, 
choreografie E. Miškovič. Hrají: N. Válová, O. Brejcha, E. Miškovič 
a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | pro mládež
12. 11. | 15.00 | Kouzelný les – fantazijní pohádka o oživlých 
stromech i  vztahu lidí a  zvířat věnovaná Františkovi z  Assisi, 
s magickou hudbou Vladimíra Franze. Hrají: M. Lambora/M. Li-
gač, M. Majkusová, L. Jiřík a R. Nechutová, scénář: R. Nechutová, 
hudba: V. Franz, choreografie: E. Velínská, scéna: A. Pitra, kostýmy: 
R. Weidlichová, rež. L. Jiřík | od 4 let
13. 11. | 09.00 | Kouzelný les
14. 11. | 09.00 | Mominíkovo štěstí – česká lidová pohádka 
o lásce a řemeslech se zpěvy a tanci, s hudebním doprovodem 
bratrů Krčkových. Scéna: A. Pitra, kostýmy: I. Křivánková, hrají: 
L. Jiřík a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | od 3 let
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18. 11. | 15.00 | O pejskovi a kočičce – poetické a veselé vy-
právění na motivy pohádky Josefa Čapka o trochu nemotorném 
Pejskovi a způsobně vychované Kočičce. Hrají: K. Jačková, V. Had-
raba, K. Nohýnek, V. Svobodová
24. 11. | 15.30 | Čtyřlístek v pohádce – kdo by neznal Čtyřlís-
tek? Myšpulín, Bobík, Pinďa a Fifinkase vydávají na dobrodružnou 
výpravu do pohádky. Hrají: L. Jeník, V. Krátký, D. Voráček, J. Zýka, 
R. Jíra a další …
25. 11. | 15.00 | Hurá na duchy aneb Zachraňme divadlo 
s Majdou a Petrem – zábavný pořad pro nejmenší se spoustou 
písniček a známou dvojicí Majda a Petr z pořadů České televize 
Písničkohraní a Kouzelná školka. Hrají: M. Reifová, P. Vacek
26. 11. | 15.00 | Ferda Mravenec – pohádkový muzikál pro 
malé i velké, plný dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným 
šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory. Hrají: R. Stodůlka, 
P. Kozák, L. Lavičková a další ….

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
01. 12. | Pat a Mat jedou na dovolenou
02. 12. | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají Kubíčka
03. 12. | Když je v pekle neděle + mikulášská nadílka
08. 12. | Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání ve zvěřinci
09. 12. | Princové jsou na draka, Vánoční koleda
10. 12. | Ať žijí duchové!
15. 12. | Příhody včelích medvídků
16. 12. | Český Honza, O statečném kováři Mikešovi
17. 12. | Krysáci a ztracený Ludvík, Vánoce s Dádou Pa-
trasovou
22. 12. | Bob a Bobek na cestách
23. 12. | Krkonošské pohádky, Tři veteráni
24. 12. | Pat a Mat jedou na dovolenou
27. 12. | Kocourek Modroočko
28. 12. | Zimní příhody včelích medvídků
29. 12. | Ať žijí duchové!
30. 12. | Princové jsou na draka

  DIVADLO ŘÍŠE LOUTEK 
Žatecká 98/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 324 565 (rezervace)
www.riseloutek.cz (online rezervace)

  prodej vstupenek hodinu před začátkem představení
  prodej v pokladně divadla v so–ne 13.00–16.00
  vstupné 70–90 Kč
  změna programu vyhrazena

04. 11. | 11.00 | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají Ku-
bíčka – každý příběh má své pokračování! V potoce už uběhlo něco 
vody a Ančeti s Kubou se narodil kluk jak buk ... Hrají: L. Jeník/P. Pěk-
nic, V. Matějíčka/M. Pazderka, B. Mottlová, R. Jíra, K. Nohýnek.
05. 11. | 11.00 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál na moti-
vy stejnojmenného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře. Hrají: P. Rak, K. Raková, V. Hoskovec, J. Raková, P. Čulík, 
T. Alferi, P. Trochta, V. Hejko, A-F. Joseph, P. Zikmund.
05. 11. | 13.30 | Ať žijí duchové!
10. 11. | 15.30 | Pat a Mat jedou na dovolenou – legen-
dární kutilové Pat a Mat se vydají na cesty, aby projeli světa 
kraj a nakonec zjistili, že doma je to nejlepší. Hrají: M. Dufek, 
Z. Tomeš/M. Sochor.
11. 11. | 11.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání, 
všechny smutky zahání… Pohádkový muzikál s písničkami Zdeň-
ka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová, J. Jed-
linský, V. Matějíčka, J. Stránská, P. Houška, D. Býmová a další …
12. 11. | 11.00 | Krysáci a ztracený Ludvík – daleko na Mora-
vě, uprostřed Valašského království, na malém smetišti nedaleko 
Vizovic žili dva krysáci – Hubert a Hodan – a sádrový trpaslík 
Ludvík… Hrají: D. Zábranská/J. Birgusová, R. Snítil/J. Kohout, 
L. Jeník/D. Voráček
17. 11. | 15.30 | Kocourek Modroočko – pojďte s kocourkem 
Modroočkem poznávat svět! Divadelní adaptace půvabné dětské 
knížky Josefa Koláře s písničkami Marka Ebena. Hrají: L. Jeník, 
J. Kohout/O. Švec, M. Sajlerová, Z. Tomeš
18. 11. | 11.00 | Krkonošské pohádky – Trautenberk má své 
panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán a velký pán, 
to nikdy nedělá dobrotu. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová, P. Pěknic, 
J. Vojta, K. Nohýnek a další
19. 11. | 11.00 | Ať žijí duchové!
25. 11. | 11.00 | Český Honza – veselá pohádka s písnička-
mi. Příběh o chudém chlapci, který svou chytrostí a statečností 
ke štěstí přijde. Hrají: M. Vejdělek/K. Bartoš, D. Býmová, B. Mo-
ttlová, P. Pěknic, Š. Prýmková
26. 11. | 11.00 | Princové jsou na draka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 98/1, Praha 1

05. 11. | 15.00 | MiniDisco show s Dádou Patrasovou – 
zábavný program plný známých tanečních melodií, které Dáda 
přezpívala pro děti. Děti si mohou s Dádou zatancovat přímo na je-
višti. Hrají: D. Patrasová, L. Krupanská, D. Kubečka, K. Petrboková

DIVADLO IMAGE
Národní 25, Praha 1

12. 11. | 15.00 | Brouk Pytlík – pohádkový muzikál na mo-
tivy slavné knížky Ondřeje Sekory plná dobrodružství slavného 
„všeuměla“ a „všeználka“ a jeho kamarádů. Hrají: R. Stodůlka, 
P. Kozák, Z. Bartošová, L. Lavičková, L. Masár, P. Erlitz a další
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na nejvyšší strom a zahlédne světýlko. Děti přijdou k chaloupce, 
která je celá z perníku a žije v ní zlá Ježibaba s protivným dědkem. 
Ježibaba strčí Jeníčka do chlívku, chce si ho vykrmit a sníst. Přes-
tože Ježidědek nemá děti rád, s Jeníčkem se spřátelí a nakonec 
ježibabě ve zlém úmyslu zabrání. A tak v peci místo dětí skončí 
Ježibaba. Jeníčka a Mařenku pošle Ježidědek domů a zůstane 
žít v chaloupce se dvěma trpaslíky, kteří nás celou pohádkou 
provázejí | 60 min | od 3 let
25. 11. | 14.00 a 16.00 | Čaroděj ze země Oz – L. Frank Baum 
– malou Dorotku a jejího pejska odnese tornádo do země, kde 
vládne veliký a strašlivý kouzelník Oz, kterého ale nikdo neviděl. 
V jeho zemi žijí také mocné čarodějky, hodná Vilina a zlá Bastinda 
a plno podivných bytostí – Žvýkalové, divocí vlci, obrovské vrány 
či létající opice. Vilina Dorotce poradí, aby požádala o pomoc ve-
likého Oze. Ale také, že musí pomoci třem bytostem splnit jejich 
nejvroucnější přání. Ty potká Dorotka v slaměném hastrošovi, 
zbabělém lvu a plechovém dřevorubci. Oz všem slíbí pomoc, 
pokud zničí zlou čarodějnici Bastindu. To se čtyřem přátelům 
po překonání mnoha nástrah a překážek podaří. Nakonec se 
ukáže, že nejvroucnější přání si splnili sami. Dorotku vrací domů 
kouzlo čarodějky Viliny | 60 min | od 4 do 120 let
26. 11. | 14.00 a 16.00 | Medvídek Ťupínek – J. Wilkowski 
– medvídek Ťupínek žije sám se svým tatínkem a moc touží po ka-
marádovi. Tím se mu stane opuštěný pejsek, ale tatínek synkovi 
takové kamarádění nedovolí, protože sám má ze psů strach. Kdysi 
mu totiž ublížili. Jednou se do medvědí domácnosti vkrade liška 
zlodějka a odnese všechno, na co přijde. Za liškou se pustí pejsek, 
ukradené věci jí sebere a zlodějku zažene. Když tatínek vidí, že 
pejsek je nejen statečný, ale i hodný, přijme ho do své medvědí 
domácnosti | 60 min | od 3 let

  DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
zřizovatel Divadla S+H – hlavní město Praha

Dejvická 38, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 316 784, 224 316 186 (pokladna)
mobil: +420 607 057 459, 607 911 458 (pokladna)
e-mail: info@spejbl-hurvinek.cz
www.spejbl-hurvinek.cz

  pokladna otevřena v po 13.00–18.00, út–pá 9.00–14.00 
a 15.00–18.00, so a ne 9.30–11.30 a 12.00–17.00 (pokud hrajeme); 
hrajeme-li představení pro dospělé, je pokladna otevřena do 19.00; 
v případě, že divadlo nehraje, nebo je na zájezdu, je pokladna 
o víkendech uzavřena; po začátku představení je přístup do divadla 
z Kyjevské 10 

  obchodní oddělení, hromadné objednávky: tel. 224 316 784, 
pokladna@spejbl-hurvinek.cz

01. 11. | 10.00 | Hurvínek mezi osly – škola pro Hurvínka 
znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy nemusel 
vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s prapo-
divnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten ho 
totiž pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce 

04. 11. | 14.00 a 16.00 | Pohádka o potrhlé koze Róze 
– V.  Provazníková – vyl jeden Pán a  ten měl na  svém dvoře 
spoustu zvířátek, která měl rád. Kobylu, krávu, berana, kohou-
ta, podsvinčátko, kozu a spoustu ptáků. Ze všech nejraději měl 
kozu Rózu. Jednou za úplňku vyseděl kohout omylem z černého 
vejce Plivníka. Když začne koza pod vlivem Plivníka zlobit, pán 
ji rozbourá domek, kozu vyžene a ta se nastěhuje do chlívečku 
podsvinčátka. Každý se ji pokouší vyhnat, nakonec se to povede 
kohoutovi, který ji dá za vyučenou. Zvířátka potrestají Plivníka 
a všichni se usmíří | 70 min | od 3 let
05. 11. | 14.00 a 16.00 | Sůl nad zlato – M. Nohelová – Je sůl 
opravdu nad zlato? Zlato je přece vzácné a sůl docela obyčejná. 
Jenže když ta docela obyčejná sůl schází, tak je najednou všem 
ouvej. Také o tom je naše nová pohádka. Pohádkou Sůl nad zlato 
připomínáme 195. výročí narození Boženy Němcové | 60 min | 
od 4 let
11. 11. | 14.00 a 16.00 | Tři zlaté vlasy děda Vševěda
12. 11. | 14.00 a 16.00 | O nezbedných kůzlátkách – H. Do-
třelová, T. Zlesáková – v malém domečku bydlí máma koza se 
svými kůzlaty Bradáčkem, Trkáčkem a  Bělinkou. Protože má 
hodně práce, musí nechávat kůzlata samotné doma. Ta nesmí 
nikomu otvírat, jenom mamince. Zlý vlk chce kůzlátka sníst, a tak 
se vydává za mámu kozu. Kůzlátka zlému vlkovi otevřou a příliš 
pozdě pochopí, že vlk jejich máma není. Vlk strčí Bradáčka a Tr-
káčka do pytle, jenom Bělinka se zachrání. Máma koza se vrací 
domů a Bělinka ji vypráví, jak je vlk ošálil. Ještěže medvěd Michal 
se svým synkem Míšou vlka dohonili. Trkáček a Bradáček jsou živi 
a zdrávi, vlk je potrestán a všechno dobře dopadne | 60 min | od 3 
let | od 16.00 hrajeme i pro neslyšící diváky
15. 11. | 19.30 | TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA – I. Pe-
řinová – pohádka podle Karla Jaromíra Erbena vypráví o tom, 
jak si Plaváček za tři zlaté vlasy děda Vševěda zaslouží prin-
ceznu, při svém putování pomůže tam, kde je třeba, a zlý král 
dojde potrestání, jak to v pohádkách bývá! Loutky a výprava 
K. Vostárek, hudba J.  Matásek, rež. H.  Zezulová | 60  min | 
od 4 let | premiéra
18. 11. | 14.00 a 16.00 | O pejskovi a kočičce – J. Čapek, 
K. Makonj – pejsek a kočička spolu bydlí v domečku a snaží se 
všechno dělat tak, jak to dělají lidé. Někdy se jim to daří docela 
dobře, ale většinou to všelijak popletou. V našem představení 
pejsek a kočička myjí podlahu, a protože se pořádně zašpiní, tak 
se také vyperou a usuší. Potom se pustí do pečení dortu. Snesou 
všechny dobroty, které mají doma, a myslí si, že takový dort bude 
ten úplně nejlepší. Ale dort jim sežere hladový pes a má z toho 
jen velké bolení břicha. Po přestávce se pejsek a kočička probudí 
do zimní nálady. Najdou dopisní schránku plnou dopisů od dětí, 
a tak jim, jako slušně vychovaní tvorové, píší odpověď. Psaní 
nesou na poštu, ale mezitím jejich domeček zapadá sněhem. 
Pejsek domeček vyčenichá podle syrečku, který zůstal uvnitř | 
60 min | od 3 let
19. 11. | 14.00 a 16.00 | Perníková chaloupka – M. Nohelová 
– Jeníček je nezbedný kluk. Když v lese s Mařenkou sbírá jahody, 
schválně jí utíká, a tak se stane, že děti zabloudí. Jeníček vyleze 
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  DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 518 716 (pokladna), 222 516 910
e-mail: divadlouhasicu@seznam.cz, info@divadlouhasicu.net
www.divadlouhasicu.net
http://divadlouhasicu.sweb.cz

  pokladna otevřena po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00

01. 11. | 09.30 | Kocour v botách
02. 11. | 09.30 | Tři mušketýři
08. 11. | 09.30 | Tři veselá prasátka
21. 11. | 09.30 | Začarovaný les
23. 11. | 09.30 | Sněhová královna
27. 11. | 09.30 | Mrazík
29. 11. | 09.30 | Putování do Betléma
30. 11. | 09.30 | Mrazík

  ŠVANDOVO DIVADLO
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 234 651 111 (ústředna), 257 318 666 (pokladna)
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz

 A bezbariérový přístup.
  divadlo je klimatizováno
  pokladna otevřena: po–pá 14.00–20.00, so–ne,  
svátky 2 hodiny před začátkem představení, v den zahájení 
předprodeje 11.00–20.00

  rezervace a předprodej vstupenek na tel. 257 318 666 (poklad-
na) nebo 257 321 334 (obchodní odd., po–pá 9.30–16.30), 
obchodni@svandovodivadlo.cz a na internetových stránkách

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

12. 11. | 15.00 + 17.00 | KOCOUR V BOTÁCH – žili byli tři 
bratři a tatínek jim nechal dědictví. Nejstarší syn dostal mlýn, 
prostřední peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha 
chá, jen obyčejný kocour? | 50 min | Studio | premiéra
24. 11. | 17.00 | Kocour v botách

DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
26. 11. | 17.00 | Povídej – rebelky a rebelové souboru KLAP 
hrají, zpívají a tančí v retro revue 60. let | 105 min | Studio

ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak 
by ne – nemusejí totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek, 
navzdory Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka 
do města Oslovo!! Jaké to tam doopravdy je, se spolu s Hur-
vínkem můžete přesvědčit i vy!
09. 11. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie – kam se 
to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, 
Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo. 
Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná 
princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat, a už jim uvěz-
nila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte.
10. 11. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
11. 11. | 14.00 a 16.30 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
12. 11. | 10.30 a 14.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
14. 11. | 10.00 a 14.30 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
15. 11. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
16. 11. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka – jak se přihodilo, 
že se Hurvínek s Máničkou setkali se svérázným znalcem zvířat 
doktorem Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem a hubatou kavkou 
Francim? To vám prozradíme v našem novém představení. Hur-
vínek, Mánička a jejich chlupatý kamarád Žeryk se totiž ocitnou 
v podivuhodném domě, zvaném Nebesíčka, který se tu a tam 
zjevuje na Malé Straně! V domě se nachází podivná skříň Kos-
titřaska, k čemu slouží, vám ale zatím neprozradíme. Jisté je, že 
celý pohádkový příběh začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek rozhodne 
naučit Žeryka mluvit lidskou řečí!
18. 11. | 14.00 a 16.30 | Noc divadel – Hurvínkova nebe-
síčka
19. 11. | 10.30 a 14.00 | Hurvínkova nebesíčka
21. 11. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
22. 11. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
23. 11. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
24. 11. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
25. 11. | 14.00 a 16.30 | Hurvínkova nebesíčka
26. 11. | 10.30 a 14.00 | Hurvínkova nebesíčka
28. 11. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
29. 11. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš – když se řekne „Mi-
kuláš“, každý si představí tajemného muže s bílým plnovou-
sem, vysokou čepicí a berlou v ruce, kterého doprovází Anděl 
s Čertem. Hodné děti jsou obdarovávány dobrotami, zatímco ty 
neposlušné čeká punčocha plná uhlí. Také Hurvínek s Máničkou 
čekali na příchod Mikuláše netrpělivě. Co se však stalo, když 
roztržitý pan Spejbl na nadílku zapomněl? To se děti dozvědí 
v této pohádce!
30. 11. | 10.00| Hurvínkův Mikuláš 
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18. 11. | 14.00 a 15.30 | Broučci – optimistická adaptace slav-
ných Karafiátových Broučků, která je lákavá především roztomi-
lými loutkami řezbovanými Bohumírem Koubkem, půvabnými 
dekoracemi a lyrickou hudbou. Poetické vyprávění o Broučkově 
prvním letu, setkání s Verunkou a dalších dobrodružstvích na-
mluvil průvodním slovem Vlastimil Brodský. 
23. – 25. 11. | Loutkový festival Novodvorský Zvoneček – 
těšte se opět na třídenní loutkovou smršť, vyberou si děti i dospělí 
a čeká vás průřez současnou loutkovou tvorbou, dílny, workshopy 
a výstava. Uvidíte staré známé i nové tváře a my už se moc těšíme 
na všechny, kamarády loutkáře i diváky 
Program:
23. 11. | 10.00 a 14.00 | Kašpárek u Čarodějnice 
24. 11. | 10.00 a 14.00 | O Plaváčkovi 
25. 11. | 10.00 | O dvanácti měsíčkách 
25. 11. | 12.30 | Golem 
25. 11. | 14.00 | Zlobivá kůzlátka 
25. 11. | 15.30 | Otesánek 
25. 11. | 16.30 | Král Karel 
25. 11. | 17.30 | Zlatá ryba 
25. 11. | 19.00 | Jezdci z Promissedtownu 

  VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA 
Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10
www.vrsovickedivadlo.cz 

 A bezbariérový přístup
  spojení: tram 4, 13, 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 internetu: web-
ticket.cz nebo na produkce@vrsovickedivadlo.cz; SMS objednávkou 
na čísle 731 100 059, rovněž osobně v úředních hodinách farní 
kanceláře, ulice Moskevská 34

  změna programu vyhrazena

19. 10. | 17.00 | Mořský svět – pohádka o neobvyklém přátel-
ství mezi delfínem a krevetkou. Nezáleží na tom, jak kdo vypadá, 
jak je velký nebo malý, důležitá je touha a vůle splnit si svůj sen | 
vstupné 100 Kč | velký sál | host Formela

  TRADIČNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO 
ZVONEČEK

Kulturní Centrum Novodvorská
Novodvorská 151, 142 00 Praha 4 
mobil: +420 608 982 230
e-mail: divadlo@zvonecek.info
www.zvonecek.info

  rezervace na www.zvonecek.info nebo ve všední dny 10.00–18.00 
na tel. 608 982 230, rezervace v pátek do 18.00, poté pouze přímý 
prodej. Rezervované vstupenky si musíte vyzvednout nejpozději 
30 min. před začátkem vystoupení. Prodej na místě vždy hodinu před 
začátkem představení

  vstupné 70 Kč, „na klín“ za 35 Kč, vstupné pro MŠ a ZŠ 40 Kč
  hrajeme každou sobotu ve 14.00 a 15.30, pokud není uvedeno jinak, 
každý poslední čtvrtek v měsíci od 16.00 a pro MŠ a ZŠ vždy dle 
programu

  doprava: tram 3, 17 zast. Přístaviště, poté autobus 196, 197 do zast. 
Sídliště Novodvorská. Ze zastávky Nádraží Braník autobus 106 
do zast. Sídliště Novodvorská. Metro metrem C do zast. Kačerov, poté 
autobus 106,196,197 do zastávky Sídliště Novodvorská. Metrem B 
na Smíchovské nádraží, poté busem 196,197 do zastávky Sídliště 
Novodvorská

  více informací k Loutkovému festivalu Novodvorský Zvoneček 
naleznete v rubrice divadelní festivaly

Bajaja

04. 11. | 14.00 a 15.30 | Bajaja – mladý princ Bajaja se vydává 
spolu se svým věrným přítelem koníkem do světa, aby se v říši 
krále Ferdinanda pokusil osvobodit krásnou princeznu Violku ze 
spárů hrozivé tříhlavé saně, porazil zlého prince Tybalta a stal 
se králem. Přijďte se podívat na krásné marionety od J. Růžičky 
v naší veselé klasické pohádce. 
11. 11. | 14.00 a 15.30 | Zvířátka a loupežníci Petrovští – 
ubohé Zdeničce zbyla po rodičích jen chaloupka a hodná zvířátka: 
pejsek, kočička, kozlík a kohoutek. Zlý strýc chce ale Zdeničce 
chaloupku vzít a milostpán vyhnat zvířátka a pojmout Zdeničku 
za ženu proti její vůli. Zvířátka se tak vydávají do světa, aby na-
šla pomoc. Potkávají ale loupežníky Petrovské, a tak je na další 
šlamastiku zaděláno.
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 zfilm
� VYBÍRÁME Z PREMIÉR

  OD 02. 11. 

 MILADA
Česká republika, 2017, životopisný
Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který 
se dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937–1950 a vypráví 
příběh ženy, v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zako-
řeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým 
svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe 
sama. Milada Horáková byla popravena 27. června 1950 i přesto, 
že tehdejší prezident Československé republiky dostal mnoho 
žádostí o udělení milosti. O její milost žádali např. Albert Einstein, 
Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. Ústředními tématy 
filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda, láska, naděje, moc 
a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je přiblížit 
osobnost Milady Horákové, její život a osud, nejširšímu publiku 
v České republice a v zahraničí.

  Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchichev, Karina Rchi-
chev, Taťjana Medvecká, Vica Kerekes, Igor Orozovič, Jaromír 
Dulava, Marián Mitaš, Vladimír Javorský, Dagmar Bláhová, 
Robert Jašków, Jitka Smutná, Hana Vagnerová a další

  Režie: David Mrknka

  PŘÍŠERÁKOVI
Německo, Velká Británie, 2017, rodinný, animovaný,
96 min
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má 
knihkupectví, které je před krachem, táta Frank je přepracovaný 
a každý den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, 
stydlivá teenagerka a syn Max je sice matematický genius, ale ve 
škole ho ostatní šikanují. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy 
teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí partnerku 
vyhlédnul samotný hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici Babu 
Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením 
změní i zbytek rodiny v příšery. Frank se stává Frankensteino-
vým monstrem, Fay se promění v mumii a malý Max v mocného 
vlkodlaka. Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice 
s jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim 
lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí 
a ostrých špičatých zubů.

  Hrají: Emily Watson, Ulrike Stürzbecher, Nick Frost, Tobias 
Meister, Jessica Brown Findlay a další

  Režie: Holger Tappe

  OD 09. 11.

  FANTASTICKÁ ŽENA
Chile, Německo, USA, Španělsko, 2017, drama, 100 min
Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muž, se do sebe 
zamilují a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle 
onemocní a následně umírá. Coby transžena je Marina nucena 
bojovat nejen s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, že 
Marina nese za jeho smrt zodpovědnost, ale i s předsudky svého 
okolí, jež její sexuální identitu považuje za cosi nenormálního 
a zvráceného. A především za právo být sama sebou.

  Hrají: Daniela Vega, Aline Küppenheim, Amparo Noguera, 
Francisco Reyes, Luis Gnecco a další

  Režie: Sebastián Lelio

  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
USA, Malta, 2017, krimi

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, 
se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších 
detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy 
Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém 
vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. 
V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhadné vraždě amerického 
obchodníka, každý z nich se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí 
nechybí jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale 
pracujícími šedými mozkovými buňkami. A právě tento nejslav-
nější detektiv na světě, Hercule Poirot, musí závodit s časem, aby 
vyřešil smrtící hádanku dříve, než neznámý vrah znovu udeří.

  Hrají: Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penélope 
Cruz, Kenneth Branagh, Willem Dafoe a další

  Režie: Kenneth Branagh

  OD 16. 11.

  NEPŘESADITELNÝ!
Česká republika, 2017, dokumentární, 82 min
Kdo je ve skutečnosti svérázný novinář Jiří X. Doležal, o němž bylo 
napsáno sedm diplomových prací? Jakou roli v jeho životě hraje 
časopis, do něhož píše pětadvacet let? A jakou roli v něm hrají 
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ženy? A zakázané látky? A pravěk? A samota? A smrt? Na tyhle 
a další otázky odpovídá s dech beroucí otevřeností dokument 
režiséra Igora Chauna.

  Hrají: Jiří X. Doležal, Martin Pohl, Daniel Landa, Jaroslav 
Plesl, Alexandra Hrouzková

  Režie: Igor Chaun

  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Česká republika, Slovensko, 2017

Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů 
odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého 
století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vyprá-
ví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině 
majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. 
Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých 
časech prožít nejlepší léta svých životů. Nápadník se odehrává 
na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných 
válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem 
vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou ge-
nerací. Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, 
jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.

  Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Aňa Geislerová, Martin 
Finger, Filip Březina, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel 
Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundo-
vá, Vendula Svobodová, Miroslav Táborský a další

  Režie: Jan Hřebejk

  OD 23. 11.

  HRÁČI SE SMRTÍ
USA, 2017, drama, horor, 108 min
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží zís-
kat odpověď na otázku, zda existuje život po smrti. Opakovaně 
se dostávají do stavu klinické smrti, avšak stále nebezpečnější 
experimenty si na každém z nich vybírají svou daň.

  Hrají: Nina Dobrev, Ellen Page, Kiersey Clemons, Diego Luna, 
Kiefer Sutherland, James Norton a další

  Režie: Niels Arden Oplev

  OD 30. 11.

  KVARTETO
Česká republika, 2017, komedie, 93 min

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž pří-
slušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. 
Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí 
se členové kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. 
Poněkud nesourodá čtveřice v čele se solidně vyhlížejícím, avšak 
lehce sucharským Robertem, jeho partnerkou atraktivní a roz-
háranou cellistkou Simonou, extrovertním vtipálkem Tomášem 
a znalcem historie s přezdívkou Funés spolu zažívá na cestě za 
svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedo-
rozumění. Čas tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém 
centru svého rodného města, kam chodí také odvázaná „Batrflaj“ 
a „dvorní“ psychoterapeutka kvarteta Sylva. Mezi hlavními hrdiny 
dochází k neustálým zádrhelům a lehce bizarním situacím, až 
konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi i radost 
a s ní vytoužený pocit štěstí.

  Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk 
Julina, Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmi-
tzer, Jana Štěpánková

  Režie: Miroslav Krobot

  PADDINGTON 2
Velká Británie, Francie, komedie, rodinný, 2017
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Browno-
vých a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten 
nejlepší dárek k 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. 
Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden.

  Hrají: Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Sally Hawkins, Hugh 
Grant, Julie Walters a další

  Režie: Paul King

  7 ŽIVOTŮ
USA, Velká Británie, Francie, Belgie, sci-fi, akční, 2017,
123 min
Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. Originální 
akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou 
existenci před okolním světem. Dokud jedna z nich nezmizí. Pře-
lidněný svět roku 2073 se řídí drastickým zákonem jednoho dítěte 
na rodinu. Pokud úřady objeví přestupek, mladší sourozenec je 
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nesmlouvavě odebrán. V jednom bytě se ale už třicet let skrývá 
a žije sedm sester. Vypadají stejně, přesto je každá jiná a každá je 
svá. Všechny dohromady pak mají jednu identitu pro pohyb ven-
ku, kde vystupují jako jedna osoba a žijí jeden společný oficiální 
život. Chodí do školy, do práce, s kolegy do baru, vztahy pouze na 
jednu noc. Každá ze sester chodí ven jeden den v týdnu. Pondělí 
vychází v pondělí, Úterý v úterý a tak dále až je řada na Neděli. 
Jejich systém funguje po mnoho let skvěle. Až do toho dne, kdy se 
Pondělí nevrátí domů. Šest zbylých sester musí opustit svůj úkryt 
a zjistit, co se stalo. Jakákoliv chyba je ale může prozradit a jejich 
život se z pevného klidného řádu mění v napínavou futuristickou 
akci plnou adrenalinu a nečekaných momentů.

  Hrají: Noomi Rapace, Christian Rubeck, Willem Dafoe, Glenn 
Close, Pål Sverre Hagen a další.

  Režie: Tommy Wirkola.

� PROGRAM KIN A–Z
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. října, uvádíme programy aktuální 
k tomuto datu, změna programu vyhrazena

  uvádíme pouze programy, které provozovatelé dodají ke zveřejnění

  DOBEŠKA
Kinokavárna v Divadle Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
tel.: +420 244 468 173
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz

  informace o vstupném a rezervace vstupenek online, emailem, 
telefonicky nebo na pokladně kina

  pokladna otevřena po–čt 16.00–19.00

01. 11. | 19.30 | Druhá strana naděje
08. 11. | 19.30 | Křižáček
22. 11. | 19.30 | Lion
29. 11. | 19.30 | Zabití posvátného jelena

  LUCERNA
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 972
mobil: +420 736 431 503
e-mail: kino@lucerna.cz
www.kinolucerna.cz

  pokladna otevřena denně od 12.00
  červeně jsou označeny filmy s možností slevy pro seniory 50% (není-
-li uvedeno jinak)

01. 11. | 13.30 | Senior Art: Čtverec – Švédsko, SRN, Fra
01. 11. | 16.00 | Earth: Den na zázračné planetě – GB

01. 11. | 18.00 | O těle a duši – Maďarsko
01. 11. | 20.15 | Čtverec – Švédsko/SRN/Fra
02. 11. | 15.30 | Milada – ČR | česká verze
02. 11. | 16.00 | Earth: Den na zázračné planetě – GB
02. 11. | 18.00 | Milada – ČR | česká verze
02. 11. | 20.00 | Mezipatra: Tom of Finland – slavnostní 

zahájení – vstupenky v prodeji
02. 11. | 20.30 | Milada – ČR – česká verze
03. 11. | 13.30 | Milada – ČR | česká verze
03. 11. | 16.00 | Earth: Den na zázračné planetě – GB
03. 11. | 16.15 | Zabití posvátného jelena – GB, USA, Irsko
03. 11. | 18.00 | Milada – ČR | česká verze
03. 11. | 18.30 | Mezipatra: Ve jménu ideálů 
03. 11. | 20.30 | Mezipatra: Cesta – Německo
03. 11. | 20.45 | Milada – ČR | anglická verze s českými titulky
04. 11. | 13.00 | Milada – ČR | česká verze
04. 11. | 14.00 | Lucerna dětem: Lajka 3D – ČR
04. 11. | 15.30 | O těle a duši – Maďarsko
04. 11. | 16.00 | Zabití posvátného jelena – GB, USA, Irsko
04. 11. | 18.00 | Milada – ČR | česká verze
04. 11. | 18.30 | Mezipatra: Chvíle s tebou
04. 11. | 20.30 | Mezipatra: Moje krásná prádelníčka – GB
04. 11. | 20.45 | Milada – ČR | anglická verze s českými 

titulky
05. 11. | 13.00 | Milada – ČR | česká verze
05. 11. | 14.00 | Lucerna dětem: Lajka 3D – ČR
05. 11. | 15.30 | Po strništi bos – ČR
05. 11. | 16.00 | Zabití posvátného jelena – GB, USA, Irsko
05. 11. | 18.30 | Milada – ČR | česká verze
05. 11. | 18.30 | Mezipatra: Střed světů
05. 11. | 20.15 | Milada – ČR | anglická verze s českými titulky
05. 11. | 20.30 | Mezipatra: Na konci světa
06. 11. | 13.30 | Milada – ČR | česká verze
06. 11. | 16.00 | Earth: Den na zázračné planetě – GB
06. 11. | 16.15 | Zabití posvátného jelena – GB, USA, Irsko
06. 11. | 18.00 | Po strništi bos – ČR
06. 11. | 18.30 | Mezipatra: Ve jménu ideálů
06. 11. | 20.30 | Mezipatra: Rána – JAR, SRN, Niz
06. 11. | 20.45 | Milada – ČR | anglická verze s českými titulky
07. 11. | 16.00 | Earth: Den na zázračné planetě – GB
07. 11. | 16.15 | Zabití posvátného jelena – GB, US, /Irsko
07. 11. | 18.00 | Radúz a Mahulena – ČSR – premiéra 

zrestaurované verze
07. 11. | 18.30 | Mezipatra: Chvíle s tebou
07. 11. | 20.30 | Mezipatra: Tom of Finland – Fin, Švédsko
07. 11. | 20.45 | Milada – ČR | anglická verze s českými titulky
08. 11. | 13.30 | Senior Art: Earth: Den na zázračné 

planetě – GB
08. 11. | 15.30 | Milada – ČR | česká verze
08. 11. | 16.00 | Earth: Den na zázračné planetě – GB
08. 11. | 18.30 | Mezipatra: Queer as FAMU II
08. 11. | 20.00 | Mezipatra: Vše o mé matce – slavnostní 

zakončení – vstupenky v prodeji
08. 11. | 20.30 | Milada – ČR | anglická verze s českými titulky
09. 11. | 15.30 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
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09. 11. | 16.30 | O těle a duši – Maďarsko
09. 11. | 18.00 | Severský filmový podzim: Kráčej se 

mnou – Dánsko, Šv.
09. 11. | 19.00 | Ozvěny Noir Film Festivalu: Hra bez 

pravidel – ČSR, 1967
09. 11. | 20.30 | SFP: Deník darebáka – Švédsko
09. 11. | 20.45 | Ozvěny Noir Film Festivalu: Lidská 

bestie – USA, 1954
10. 11. | 13.30 | SFP: Staying Alive – Norsko
10. 11. | 16.00 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
10. 11. | 16.45 | SFP: Než začne padat sníh – Norsko
10. 11. | 18.30 | Ozvěny Noir Film Festivalu: Konflinkt – 

USA, 1945
10. 11. | 18.45 | SFP: Třídní sraz po estonsku – Estonsko
10. 11. | 20.15 | Ozvěny Noir Film Festivalu: Na opuště-

ném místě – USA, 1950
10. 11. | 20.45 | SFP: Ptáci nad průlivem – Dánsko
11. 11. | 12.30 | Lucerna dětem: Hurvínek a kouzelné 

muzeum – ČR
11. 11. | 13.30 | Milada – ČR | česká verze
11. 11. | 14.45 | SFP: Povídky ze Stockholmu – Švédsko
11. 11. | 16.00 | O těle a duši – Maďarsko
11. 11. | 16.45 | SFP: Staying Alive – Norsko 
11. 11. | 18.15 | Milada – ČR | česká verze
11. 11. | 18.45 | SFP: Výletnice – Litva
11. 11. | 20.45 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
11. 11. | 21.00 | SFP: Psí život – Dánsko
12. 11. | 12.30 | Lucerna dětem: Hurvínek a kouzelné 

muzeum – ČR
12. 11. | 13.00 | Milada – ČR | česká verze
12. 11. | 14.15 | SFP: Tak jako v nebi – Švédsko
12. 11. | 15.30 | Raffaello: Lord umění 3D – Itálie
12. 11. | 16.45 | SFP: Kyselé Vánoce – Švédsko
12. 11. | 17.30 | Milada – ČR | česká verze 
12. 11. | 18.45 | SFP: Reykjavík – Island
12. 11. | 20.00 | Vražda v Orient expresu – USA/Malta
12. 11. | 20.45 | SFP: Ten den přijde – Dánsko
13. 11. | 13.30 | Wind River – USA, GB, Kanada
13. 11. | 16.00 | Milada – ČR | česká verze
13. 11. | 16.45 | SFP: Nesmrtelní – Švédsko
13. 11. | 18.30 | SFP: Tak už mě sakra polib, pitomče – 

Norsko
13. 11. | 20.30 | SFP: Dlouhý příběh ve zkratce – Dánsko
14. 11. | 15.45 | O těle a duši – Maďarsko
14. 11. | 16.45 | SFP: Třídní sraz po finsku II – Pohřeb 

– Finsko
14. 11. | 18.00 | Milada – ČR | česká verze
14. 11. | 18.45 | SFP: Z balkónu – Norsko
14. 11. | 20.30 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
14. 11. | 20.45 | SFP: Hrdinové – Estonsko
15. 11. | 13.30 | Senior Art: Čára – SR, Ukr, ČR
15. 11. | 16.30 | SFP: Povídky ze Stockholmu – Švédsko
15. 11. | 18.30 | SFP: Deportace – Švédsko
15. 11. | 20.30 | SFP: Rosita – Dánsko

16. 11. | 16.00 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
16. 11. | 17.30 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
16. 11. | 18.00 | Milada – ČR | česká verze
16. 11. | 20.00 | Aussie a Kiwi Film Fest: Ali se žení – 

Austrálie
16. 11. | 20.30 | Čtverec – Švédsko, SRN, Fra
17. 11. | 13.30 | Červená – ČR, SR
17. 11. | 13.45 | Wind River – USA, GB, Kanada
17. 11. | 15.15 | Milada – ČR | česká verze
17. 11. | 16.00 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
17. 11. | 17.45 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
17. 11. | 18.00 | Milada – ČR | česká verze
17. 11. | 20.00 | Aussie a Kiwi Film Fest: EMOmuzikál – 

Austrálie
17. 11. | 20.30 | Čtverec – Švédsko, SRN, Fra
18. 11. | 13.00 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
18. 11. | 13.30 | Tom of Finland – Fin, Švédsko, Dánsko
18. 11. | 15.30 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
18. 11. | 16.00 | Wind River – USA, GB, Kanada
18. 11. | 17.30 | Aussie a Kiwi Film Fest: Vystoupení ta-

nečníků + Poi E: příběh naší písně – Nový Zéland
18. 11. | 18.15 | Milada – ČR | česká verze
18. 11. | 20.00 | Aussie a Kiwi Film Fest: Jasper Jones – 

Austrálie
18. 11. | 20.45 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
19. 11. | 13.00 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
19. 11. | 14.00 | Milada – ČR | česká verze
19. 11. | 15.15 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
19. 11. | 16.30 | Aussie a Kiwi Film Fest: Maorské krátké 

filmy – Nový Zéland
19. 11. | 17.45 | Tom of Finland – Fin, Švédsko, Dánsko
19. 11. | 19.00 | Aussie a Kiwi Film Fest: Gary z Pacifiku 

– Austrálie
19. 11. | 20.00 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
20. 11. | 13.30 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
20. 11. | 16.00 | Tom of Finland – Fin, Švédsko, Dánsko
20. 11. | 16.30 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
20. 11. | 18.15 | Milada – ČR | česká verze
20. 11. | 19.00 | Ovčáček miláček – přímý přenos divadel-

ního představení
20. 11. | 20.45 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
20. 11. | 21.00 | Ovčáček miláček – přímý přenos divadel-

ního představení
21. 11. | 15.45 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
21. 11. | 16.00 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
21. 11. | 18.15 | Milada – ČR | česká verze
21. 11. | 18.45 | Ladies Movie Night: Zahradnictví III: 

Nápadník – ČR, SR
21. 11. | 20.45 | Tom of Finland – Fin, Švédsko, Dánsko
22. 11. | 13.30 | Senior Art:  Fantastická žena – Chile, 

SRN, Špa
22. 11. | 15.45 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
22. 11. | 18.00 | FFF:  Život Adèle
22. 11. | 21.15 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
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23. 11. | 16.00 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
23. 11. | 16.30 | FFF: Můj syn
23. 11. | 18.00 | FFF: Dva dny, jedna noc
23. 11. | 18.30 | FFF: Rock’n’Roll
23. 11. | 20.30 | FFF: Dheepan
23. 11. | 21.15 | FFF: Ismaelovy přízraky
24. 11. | 13.30 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
24. 11. | 15.30 | FFF: I dva jsou rodina
24. 11. | 16.00 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
24. 11. | 18.00 | FFF: Dalida
24. 11. | 13.15 | FFF: Sils Maria
24. 11. | 20.30 | FFF: Na shledanou tam nahoře
24. 11. | 20.45 | FFF: Saint Laurent
25. 11. | 13.00 | FFF: Z Paříže do Paříže
25. 11. | 14.00 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
25. 11. | 15.30 | FFF: Pan a paní Adelmanovi
25. 11. | 16.30 | FFF: Putování francouzským filmem
25. 11. | 18.00 | FFF: Django
25. 11. | 20.15 | FFF: Nevěstinec
25. 11. | 20.30 | FFF: Madam služebná
26. 11. | 13.00 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
26. 11. | 14.30 | FFF: Esa z pralesa
26. 11. | 15.00 | FFF: Valerian a město tisíce planet
26. 11. | 15.45 | Bolšoj Balet: Zkrocení zlé ženy | seniorská 

sleva 50 Kč
26. 11. | 17.30 | FFF: Láska
26. 11. | 19.00 | FFF: Příběh jednoho života
26. 11. | 20.00 | FFF: Je to jen konec světa
27. 11. | 13.30 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
27. 11. | 16.00 | Fantastická žena – Chile, SRN, Špa
27. 11. | 16.30 | FFF: Srdečně vás vítáme
27. 11. | 18.00 | FFF: Mlčení moře
27. 11. | 18.45 | FFF: Rodin
27. 11. | 20.00 | FFF: Kněz Léon Morin
27. 11. | 21.15 | FFF: Korporace
28. 11. | 16.00 | FFF: Víno nás spojuje 
28. 11. | 17.00 | FFF: Armáda stínů
28. 11. | 18.30 | FFF: Barbara
28. 11. | 20.00 | FFF: Osudový kruh
28. 11. | 20.30 | FFF: 120 BMP
29. 11. | 13.30 | Senior Art: Zabití posvátného jelena – 

GB, USA, Irsko
29. 11. | 16.00 | FFF: Dokud nás svatba nerozdělí
29. 11. | 17.30 | FFF: Bob hazardér
29. 11. | 18.30 | FFF: Ohrožené druhy
29. 11. | 20.30 | FFF: Práskač
29. 11. | 20.45 | FFF: Darebák a závodnice
30. 11. | 16.00 | Kvarteto – ČR
30. 11. | 16.30 | Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
30. 11. | 18.00 | Milada – ČR | česká verze
30. 11. | 19.00 | Italský filmový festival – slavnostní 

zahájení
30. 11. | 20.30 | 120 BMP

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 113 425 (předprodej v pokladně MKP po–pá 
14.00–20.00)
www.mlp.cz (rezervace on-line)

  změna programu vyhrazena

FILMOVÝ KLUB
  vstup pouze s platnou legitimací filmového klubu. Cena legitimace 
60 Kč, k zakoupení na pokladně, platí do 31. 12. 2017

07. 11. | 19.00 | Sněhulák – USA, V. Británie, Švédsko 2017 – 
Tomas Alfredson. Po tomto filmu už nikdy nepostavíte sněhuláka 
s radostí. Michael Fassbender v hlavní roli adaptace slavného 
detektivního thrilleru Joa Nesbø | anglicky s českými titulky | 
120 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál
14. 11. | 19.00 | matka! – USA 2017, Darren Aronofsky. Jennifer 
Lawrence a Javier Bardem jako manželský pár, jehož idylické sou-
žití nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, kterých 
neustále přibývá. Kontroverzní film uznávaného tvůrce | anglicky 
s českými titulky | 115 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál
21. 11. | 19.00 | Wind River – USA, V. Británie, Kanada 2017, 
Taylor Sheridan. Stopař objeví uprostřed zasněžené pusté kraji-
ny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky. Společně s agentkou 
FBI se pokusí případ objasnit. Divácká cena na MFF Karlovy Vary 
2017 | anglicky s českými titulky | 107 min | od 12 let | vstupné 
90 Kč | velký sál
28. 11. | 19.00 | Tom of Finland – Finsko, Švédsko, Německo 
2017, Dome Karukoski. Biografie finského umělce tvořícího pod 
pseudonymem Tom of Finland, jehož homoerotické kresby se už 
staly součástí popkultury | finsky s českými titulky | 115 min | 
vstupné 80 Kč | velký sál

FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR 
  cena legitimace Filmového klubu 60 Kč, k zakoupení na pokladně, 
platí do 31. 12. 2017

07. 11. | 16.00 | Červená – ČR, Slovensko 2017, Olga Somme-
rová. Dokument o operní pěvkyni Soně Červené, jejíž malé ději-
ny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století | 80 min | 
vstupné 60 Kč | velký sál
14. 11. | 16.00 | Zahradnictví: Dezertér – ČR, Slovensko 2017, 
Jan Hřebejk. Druhá kapitola trilogie Zahradnictví autorského dua 
Hřebejk - Jarchovský se odehrává na pozadí převratných událostí 
v letech 1947-1953 | 116 min | od 12 let | vstupné 60 Kč | velký sál
21. 11. | 16.00 | Vážený občan – Argentina, Španělsko 2016, 
G. Duprat, M. Cohn. Komedie o spisovateli, který se po získání 
Nobelovy ceny nečekaně uzavře před světem, až dokud se mu 
neozvou z jeho rodného zapadákova kvůli udělení čestného titulu 
váženého občana | španělsky s českými titulky | 117 min | od 15 
let | vstupné 60 Kč | velký sál
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28. 11. | 16.00 | Milada – ČR 2017, David Mrnka. Příběh Milady 
Horákové, ženy s morálními principy zakořeněnými tak silně, že 
se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než 
srdcem | český dabing | vstupné 60 Kč | velký sál

FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ
02. 11. | 17.00 | Raffaello: Lord umění 3D – Itálie 2017, Lu-
ca Viotto. Intenzivní portrét jednoho z největších renesančních 
umělců, který zásadně ovlivnil evropské malířství následujících 
staletí | 90 min | vstupné 80 Kč | velký sál

VEČER S VILIAMEM POLTIKOVIČEM 
02. 11. | 19.00 | Z temnoty duše... světlo – ČR 2017, V. Pol-
tikovič. Co je to psychospirituální krize a jak jí nejlépe projít? Ve 
filmu odpovídají Stanislav Grof, Michael Vančura, Milan Hrabánek 
a další. Následnou besedu s V. Poltikovičem, spisovatelem Josefem 
Formánkem a s producentem M. Hrabánkem moderuje V. Hen-
drich | 83 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál

BIO JUNIOR
04. 11. | 15.00 | Hurvínek a kouzelné muzeum – ČR 2017, 
Martin Kotík, Inna Jevlannikova. Hurvínek zase jednou neposlou-
chá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, 
kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků | 85 min | vstupné 
70 Kč | velký sál
25. 11. | 15.00 | Esa z pralesa – Francie 2017, David Alaux. 
Tučňák Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. 
To nebude vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a 
nemotorností | český dabing | 97 min | vstupné 80 Kč | velký sál

FILM A SPIRITUALITA SPECIÁL
04. 11. | 19.00 | Cesta času – USA, Německo, 2016, Terrence 
Malick. Vizionářský přírodopisný film, jehož realizaci zasvětil Te-
rrence Malick bezmála čtyřicet let života. Diskusi bude přítomen 
biolog a katolický kněz Marek Orko Vácha. | anglicky s českými 
titulky | 90 min | vstupné 80 Kč | velký sál

PROJEKCE A DIALOGY – FILMOVÉ PROJEKCE FAMU
  besedy po projekcích s hosty či kritiky moderuje Vladimír Hendrich

06. 11. | 19.00 | Zabití posvátného jelena – VB, USA, Irsko 
2017, Yorgos Lanthimos. Špičkový kardiochirurg versus šestnác-
tiletý teenager. Mysteriózní thriller s Colinem Farrellem a Nicole 
Kidmanovou získal Cenu za nejlepší scénář na MFF v Cannes 2017 
| anglicky s českými titulky | 109 min | od 15 let | vstupné 90 Kč 
| velký sál
13. 11. | 19.00 | Čtverec – Švédsko, SRN, Francie, Dánsko 2017, 
Ruben Östlund. Kurátor muzea moderního umění Cristian právě 
chystá odvážnou konceptuální výstavu. Vítejte ve čtverci jménem 
současná Evropa! Komediálně laděné drama obdrželo Zlatou pal-
mu na MFF v Cannes 2017 | anglicky s českými titulky | 142 min | 
od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál
20. 11. | 19.00 | O těle a duši – Maďarsko 2017, Ildikó Enyedi. 
Nekonvenčně černohumorná love story získala Zlatého medvěda 

na Berlinale 2017 | maďarsky s českými titulky | 115 min | od 15 
let | vstupné 80 Kč | velký sál
27. 11. | 19.00 | Neznámý Aki Kaurismaki I. Konzervativní 
buřič – přednášku V. Hendricha o životě a díle nejproslulejšího 
finského autorského filmaře doplní projekce u nás jen málo zná-
mých Kaurismäkiho hudebních klipů. Zločin a trest – Finsko 
1983, Aki Kaurismäki. Solitér Antti Rahikainen spáchá v Hel-
sinkách na první pohled nepochopitelnou vraždu. První hraný 
film Akiho Kaurismäkiho se drží předlohy F. M. Dostojevského 
jen velmi volně | finsky s českými titulky | 91 min | od 15 let | 
vstupné 80 Kč | velký sál

PROJEKT 100
13. 11. | 19.00 | Cesta na Měsíc – Francie 1902, Georges Méliès. 
Legendární němý sci-fi film. Součástí programu je dokumentár-
ní film o G. Mélièsovi Podivuhodná cesta (Francie 2011, Serge 
Bromberg, Eric Lange, 60 min) | 13 min | vstupné 70 Kč | malý sál

FILMOVÝ KLUB SPECIÁL
16. 11. | 19.00 | Liga spravedlnosti – USA 2017, Zack Snyder. 
Batman a Wonder Woman společně pracují na tom, aby rychle 
našli a dali dohromady tým složený z nadlidí, se kterými by se 
mohli postavit nové hrozbě | anglicky s českými titulky | 117 min 
| od 12 let | vstupné 80 Kč, pro členy FK a čtenáře MKP vstup 
volný | velký sál

BIO SKEPTIK ANEB VEČER OBZVLÁŠTĚ VYTŘÍBENÉHO 
VKUSU   
23. 11. | 19.00 | Zahradnictví: Nápadník – ČR, Slovensko 
2017, Jan Hřebejk. Poslední díl trilogie Zahradnictví vykresluje 
generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Po 
projekci následuje naprosto seriózní debata s publicistou Kamilem 
Filou a Vítem Zapletalem o kvalitách snímku | 113 min | vstupné 
110 Kč | velký sál

FILM A SPIRITUALITA
  ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Projekce s úvodem 
a diskuzí uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a Jan Regner SJ

29. 11. | 19.00 | Chlapi nepláčou (Bosna a Hercegovina, Slo-
vinsko, Chorvatsko 2017, Alen Drljevic) V opuštěném horském 
hotelu probíhá psychologický experiment, při kterém se potkají 
dobrovolníci z řad válečných veteránů různých národnosti a etnik 
bývalé Jugoslávie | s českými titulky | 98 min | od 15 let | vstupné 
80 Kč | velký sál

SOUČASNÝ ČESKÝ DOKUMENT
  besedu po projekci moderuje Vladimír Hendrich

29. 11. | 19.00 | H*art on  – ČR 2017. Autorský snímek 
Andrey Culkové osobitě a s  humorem spojuje připomínku 
Zdenka Rykra, pozoruhodné postavy meziválečného umění  
a reklamy, s  tázáním po smyslu současného umění. Zvláštní 
uznání Ceny Andreje Stankoviče | 73 min | od 18 let | vstupné 
60 Kč | malý sál 
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  PONREPO
Promítací síň Národního filmového archivu 
Praha

Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
mobil: +420 778 522 708
www.nfa.cz
www.facebook.com/kinoponrepo
www.twitter.com/KinoPonrepo

  pokladna otevřena po–so 16.00–20.15, ne 14.00–19.15, prodej 
členských legitimací max. 30 minut před představením

  vstupné pro členy Ponrepa 50 Kč, studenti, senioři, osoby se zdravot-
ním postižením 40 Kč, děti do 15 let 30 Kč

  vstupné s jednodenním členstvím 80 Kč, studenti, senioři, osoby se 
zdravotním postižením 70 Kč, děti do 15 let 60 Kč

  vstupenky v prodeji také na webu ponrepo.nfa.cz a goout.cz

→ kavárna Ponrepo  
Nejen pro milovníky dobré kávy  

a filmu otevřena denně do 01 hod.
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→ cyklus midnight movies
→ němé filmy s živou hudbou
→ filmové kurzy pro veřejnost

490x490_NFA_Cd.indd   1 16.03.15   19:5001. 11. | 20.00 | Miloš Forman – Černý Petr – ČSR 1963
02. 11. | 18.30 | Pocta Peteru Hallovi
02. 11. | 21.00 | Midnight Movies – překvapení
03. 11. | 17.30 | Gilles Grangier – Benzin a olej – Francie 

1955
04. 11. | 21.00 | Večer FAMU – Lukáš Kokeš a Klára Tasovská
05. 11. | 15.00 | Ponrepo dětem
05. 11. | 17.30 | Oldřich Lipský – Limonádový Joe aneb 

Koňská opera – ČSR 1964
06. 11. | 17.30 | Film před sto lety – Francesca Bertini I. 

– Itálie 1918
07. 11. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu)
07. 11. | 20.00 | Grzegorz Królikiewicz – Skrz naskrz – 

Polsko 1972
08. 11. | 17.30 | Oldřich Lipský – Tajemství hradu v Kar-

patech – ČSR 1981
08. 11. | 20.00 | Ivan Moravec, klavírista – pásmo filmů 

a nahrávek
09. 11. | 17.30 | Zvuk ve filmu – pásmo filmů 
09. 11. | 20.00 | Norbert Kückelmann – Poslední léta 

dětství – SRN 1979
10. 11. | 17.00 | Týden vědy a techniky AV ČR
10. 11. | 20.00 | Týden vědy a techniky AV ČR
11. 11. | 15.00 | Ponrepo dětem
11. 11. | 20.00 | Charles Chaplin – Zlaté opojení – USA 

1925
12. 11. | 15.00 | Ponrepo dětem
12. 11. | 17.30 | Týden vědy a techniky AV ČR
12. 11. | 20.00 | Oldřich Lipský – Adéla ještě nevečeřela 

– ČSR 1977
13. 11. | 20.00 | António de Macedo –  Krutý slib – Por-

tugalsko1972
14. 11. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu)

14. 11. | 17.30 | Alexander Hackenschmied aneb Střih 
zpívá

14. 11. | 20.00 | Grzegorz Królikiewicz – Tančící jestřáb 
– Polsko 1977

15. 11. | 19.30 | Festival spisovatelů Praha – Raoul Peck 
– I Am Not Your Negro – Švýcarsko, Francie, Belgie, 
USA 2016

16. 11. | 17.30 | Film před sto lety – Francesca Bertini II. 
– Itálie 1918

16. 11. | 20.00 | Film před sto lety – Francesca Bertini II. 
– Itálie 1918

17. 11. | 17.30 | Sally Aitken – David Stratton: Život 
s filmem – Austrálie 2017

19. 11. | 17.30 | Mezinárodní den Bruna Schulze – 
Benjamin Geissler – Najít obrazy – Německo 
2002 – bratři Quayovi – Ulice krokodýlů – Velká 
Británie 1986

20. 11. | 17.30 | Wojciech J. Has – Sanatorium na věčnosti 
– Polsko 1973 

20. 11. | 20.00 | Peter Weir – Piknik u Hanging Rock – 
Austrálie 1975

21. 11. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu)
21. 11. | 17.30 | Vincent Ward – Navigátor: Středověká 

Odyssea – Nový Zéland – Austrálie 1988
21. 11. | 20.00 | Stan Brakhage – Chartres Series – USA 

1994 + Ručně obarvené filmy z kolekce NFA – 
Francie 1903–1906 

22. 11. | 17.30 | Maximilian Schell – Chodec – SRN, 
Švýcarsko 1973

22. 11. | 20.00 | Lee Tamahori – Mahana – Nový Zéland 
2016

23. 11. | 17.30 | Ljudmil Stajkov – Čas násilí I – Bulharsko 
1988

23. 11. | 20.00 | Věra Chytilová – Faunovo velmi pozdní 
odpoledne – ČSR 1983

24. 11. | 17.30 | Ljudmil Stajkov – Čas násilí II – Bulharsko 
1988

25. 11. | 18.00 | Veljko Bulajić – Bitva na Neretvě – Jugo-
slávie, Itálie 1969 

26. 11. | 15.00 | Ponrepo dětem
27. 11. | 17.30 | Miloš Makovec – Ztracenci – ČSR 1956
27. 11. | 20.00 | Terrence Malick – Cesta času – Francie, 

Německo, USA 2016
28. 11. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu)
28. 11. | 17.30 | Vitalij Manskyj – Příbuzní – Německo, 

Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina 2016
28. 11. | 20.00 | Jurij Iljenko – Bílý pták s černým zname-

ním – Ukrajina, SSSR 1971
29. 11. | 17.30 | Arkadij Nepytaljuk – Divocí holubi – 

Ukrajina 2017
29. 11. | 20.00 | Norbert Kückelmann – Zítra v Alabamě 

– SRN 1984
30. 11. | 17.30 | Jurij Rečynskyj – Leden-březen – Ukrajina, 

Rakousko 2017
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 zkoncerty
�HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY,
ORCHESTRY

  BAROKNÍ PODVEČERY
17. cyklus koncertů staré hudby
ZPÍVAJÍCÍ ZEMĚPIS
podzim 

www.baroknipodvecery.cz
  on-line rezervace a prodej: www.baroknipodvecery.cz
  vstupenky: slevy vstupného: senioři (63 let a více) a studenti sleva 
10 % z ceny vstupenky po předložení příslušného dokladu. Držitelé 
průkazu ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba s doprovodem) sleva 50 % 
z ceny vstupenky.

  Festivalové centrum: Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1,  
www.galerie1.cz, otevřeno každou středu 10.00–18.00,  
tel.: +420 224 229 462, mobil +420 731 448 346, e-mail:  
vstupenky@collegiummarianum.cz

  další předprodejní místa: www.colosseumticket.cz
  pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu

26. 11. | 18.30 | Acis a Galatea. Pastorální opera G. F. 
Händela HWV 49a (1718) – scénické provedení s loutkami. 
Collegium Marianum, Buchty a loutky, Jana Semerádová – hu-
dební nastudování, umělecké vedení, Vít Brukner – režie, Barbora 
Čechová, Kateřina Housková – scéna a loutky, Markéta Stormová 
– kostýmy, Lukáš Valiska – světla. Sólisté: Patricia Janečková – 
Galatea (soprán), Benedikt Kristjánsson – Acis (tenor), Patrick 
Grahl – Damon (tenor), Tomáš Král – Polyphemus (baryton), 
Tomáš Lajtkep – Coridon (tenor) | představení s jednou přestávkou 
| Městská divadla pražská – Divadlo ABC, Vodičkova 28, pasáž 
U Nováků, Praha 1
28. 12. | 19.30 | Šalmaje pastýřů. Vánoční kantáty a písně 
od Neapole po Versailles. Collegium Marianum, Jana Semerá-
dová – umělecká vedoucí, flauto traverso, Lenka Torgersen – kon-
certní mistr, Hana Blažíková – soprán, Barbora Kabátková – soprán, 
Tomáš Lajtkep – tenor, Vojtěch Semerád – tenor, Jaromír Nosek 
– bas. Program: Alessandro Stradella, Giovanni Legrenzi, Giovanni 
Girolamo Kapsperger, Francesco Provenzale, Cristofaro Caresana, 
Alessandro Scarlatti, Giuseppe Tricarico, Marc-Antoine Charpentier, 
Robert de Visée, Christophe Ballard | kostel sv. Šimona a Judy, 
Dušní ul., Praha 1

  COLLEGIUM 1704 – SEZONA 2017|18
6. sezona koncertního cyklu
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent a umělecký vedoucí

  vstupenky: 
www.collegium1704.com/vstupenky
tel. +420 277 012 677 (po–ne 8.00–20.00)
e-mail: tickets@collegium1704.com
Colosseum Ticket (prodejní místa na www.colosseumticket.cz)
Pokladna České filharmonie – Rudolfinum (po–pá 10.00–18.00)
Radioservis, Vinohradská 12 (po–pá 10.00–17.00)

  ceny jednotlivých vstupenek: 250–1350 Kč
  snížené vstupné: 200–1080 Kč (děti do 15 let, studenti, senioři 
od 60 let, ZTP a ZTP/P)

Collegium 1704
pražský barokní orchestr 

Collegium_HBO_KP_57_10_09_10_13_v1.indd   1 10/9/13   12:02 PM

26. 11. | 19.30 | Zpívejte Hospodinu. Program: J. S. Bach, G. F. 
Händel, G. Ph. Telemann | Rudolfinum, Dvořákova síň
19. 12. | 19.30 | Vánoční koncert. Program: C. Monteverdi: 
Selva morale e spirituale | Rudolfinum, Dvořákova síň
31. 12. | 16.00 | Věčný oheň. Program: L. Leo (premiéra), J. S. 
Bach, J. D. Zelenka | Rudolfinum, Dvořákova síň
20. 02. 2018 | 19.30 | Maddalena. Program: A. Caldara: Mad-
dalena ai piedi di Cristo | Rudolfinum, Dvořákova síň
27. 03. a 03. 04. 2018 | 19.30 | Mesiáš. Program: G. F. Händel: 
Mesiáš | Rudolfinum, Dvořákova síň
19. 04. 2018 | 19.30 | Pane, slyš mé prosby. Program: H. Pur-
cell, W. Byrd, T. Tomkins, J. Blow | Rudolfinum, Dvořákova síň

 MHF ČESKÉ DOTEKY HUDBY, PRAHA
19. ročník

www.ceskedotekyhudby.cz
  informace k prodeji vstupenek:
Obecní dům: denně 10.00 – 20.00, náměstí Republiky 1090/5, 
Praha 1, tel.: +420 222 002 101 
Kancelář MHF České doteky hudby: po–pá (kromě svátků a 31. 12.) 
10.00–12.00 a 13.00–17.00, Novoměstská radnice, Karlovo nám. 
1/23, 120 00 Praha 2, tel.: +420 739 433 171, +420 224 947 131, 
síť Ticketpro

  on-line: www.ceskedotekyhudby.cz

16. 12. | 19.00 | Sophia Jaffé na Hradě. Slavnostní zaha-
jovací gala koncert. K 300. výročí narození Jana Václava 
Stamice. PKF – Prague Philharmonia, dir. Petr Vronský, 
Sophia Jaffé (Německo) – housle. Program: J. V. Stamic: Sin-
fonia D dur op. 4 č. 2 „Pastorální“, W. A. Mozart: Koncert č. 5 A dur 
pro housle a orchestr K 219, L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Es 
dur „Eroica“ op. 55. | Pražský hrad – Španělský sál 
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17. 12. | 15.00 | „Těšíme se na Vánoce“ – koncert pro děti a ro-
diče – česká premiéra. Dismanův rozhlasový dětský soubor, 
Jana Franková Doležalová – sbormistryně, scénář a režie, 
Simona Postlerová – recitace, Jakub Sejkora – hudba. 
Program: Maloval motýlími křídly – literárně-hudební pásmo, 
J. Skácel: Kam odešly laně, F. Hrubín: Modré nebe, J. Čapek: O sobě 
| Novoměstská radnice
19. 12. | 19.00 | Miro Žbirka Symphonic & Beatles. V rámci 
tříletého projektu „Hudba středoevropského regionu“. Moravská 
filharmonie Olomouc, dir. Adrian Kokoš (Slovensko), Miro 
Žbirka (Slovensko) – zpěv. Program: písně Mira Žbirky v aranž-
má Martina Hyblera pro zpěv a symfonický orchestr, M. Hybler: 
Melodicon – suita pro symfonický orchestr na témata písní 
M. Žbirky | Kongresové centrum Praha – Kongresový sál
25. 12. | 19.00 | Saša Rašilov & „Něco málo na dobrou noc“. 
Pohádky – Básničky – Příběhy Ch. Morgensterna a F. G. Lorcy. 
Ensemble Martinů: Štěpán Kos – klavír, Miroslav Matějka – flét-
na, Radka Preislerová – housle, Bledar Zajmi – violoncello, Saša 
Rašilov – mluvené slovo, recitace. Program: výběr z děl Christiana 
Morgensterna: básně, epitafy a Frederica García Lorcy: Zelený vítr, 
L. Sluka: Suita na paměť Jaroslava Ježka, A. Fried – L. Bernstein: 
Hommage à Duke Elington, A. Piazzolla: Tanga (arr. Michal Rataj) 
| Klementinum – Zrcadlová kaple
26. 12. | 19.00 | Vánoční barokní koncert & Jiří Bárta. 
Musica Minore – komorní soubor, uměl. vedoucí Martin 
Petrík, Ivana Mikesková Kovalčíková – housle, koncertní 
mistr, Jiří Bárta – violoncello. Program: J. S. Bach: Braniborský 
koncert č. 3 G dur pro troje housle, tři violy, tři violoncella a con-
tinuo BWV 1048, J. Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr 
č. 2 D dur Hob. VIIb: 2, A. Vivaldi: Koncert op. 9 č. 11 c moll, „La 
cetra“, pro housle, smyčce a basso continuo RV 198a, A. Corelli: 
Concerto grosso op. 6, č. 8 „Fato per la Notte di Natale“ pro dvoje 
housle, violoncello, smyčce a continuo (vánoční) | Obecní dům 
– Smetanova síň
27. 12. | 19.00 | Vladimír Fedosejev & Velký orchestr P. I. 
Čajkovského. Klavírní koncert b moll. Ruské hudební klenoty. 
K 40. výročí letu do vesmíru prvního českého kosmonauta Ing. 
Vladimíra Remka a 135. výročí narození Igora Stravinského. Velký 
symfonický orchestr P. I. Čajkovského (Rusko), dir. Vladimír 
Fedosejev (Rusko), Pražský filharmonický sbor, sbm. Lukáš 
Vasilek, Jan Simon – klavír. Program: S. Prokofjev: Romeo 
a Julie. Tři fragmenty z baletu op. 64, P. I. Čajkovskij: Koncert pro 
klavír a orchestr č. 1 b moll op. 23, I. Stravinskij: Žalmová symfonie 
pro smíšený sbor a orchestr | Obecní dům – Smetanova síň
29. 12. | 19.00 | Wihanovo kvarteto & Laura Nocchiero. 
Wihanovo kvarteto: Leoš Čepický – housle, Jan Schulmeis-
ter – housle, Jakub Čepický – viola, Michal Kaňka – violoncello, 
Laura Nocchiero (Itálie) – klavír. Program: L. van Beethoven: 
Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“ op. 59 č. 2, I. Kurz: Noto-
kruh. Smyčcový kvartet č. 1, R. Schumann: Klavírní kvintet Es dur 
op. 44 | Rudolfinum – Sukova síň

30. 12. | 19.00 | Evergreeny ke konci roku – zasněné tóny 
trubky a varhan. Miroslav Kejmar – trubka, Aleš Bárta – var-
hany. Program: G. F. Händel, J. S. Bach, L. Janáček, H. Carmichael, 
G. Gershwin, P. Anka a další | Kostel sv. Šimona a Judy
02. 01. 2018 | 19.00 | Velký komorní večer. Schubert – Gli-
nka – Bartók. Věnováno památce Jiřího Matyse. Sedláčkovo 
kvarteto: Michal Sedláček – housle, Jan Maceček – housle, Vít 
Kubík – viola, Karel Chudý – violoncello, Boris Kraljević (Černá hora, 
Singapur) – klavír, Jiří Hudec – kontrabas. Program: F. Schubert: 
Kvartetní věta C dur (fragment), M. I. Glinka: Grand Sextuor Es dur 
pro klavír, dvoje housle, violu, violoncello a kontrabas, J. Matys: 
Smyčcový kvartet v lehkém stylu, B. Bartók: Kvintet C dur pro klavír, 
housle, violu, violoncello a kontrabas | Novoměstská radnice
03. 01. 2018 | 19.00 | Eva Urbanová – Gala koncert. Eva Ur-
banová – soprán. Moravské klavírní trio: Jana Ryšánková – 
klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello. Program: 
A. Dvořák: Slovanský tanec č. 15 op. 72, A les je tichý, Když mě 
stará matka z písňového cyklu Cigánské melodie op. 55 „Měsíčku 
na nebi hlubokém“, árie Rusalky z 1. dějství opery Rusalka op. 
114, P. I. Čajkovskij: Fantazie z baletu Labutí jezero, F. Schubert: 
Ave Maria, A. L. Niedermeyer: Pieta, Signore, P. Mascagni: Ave 
Maria – Intermezzo z opery Sedlák kavalír, G. F. Händel: „Lascia, 
ch’io pianga“, árie Almireny z 2. dějství opery Rinaldo, G. Puccini 
(1858–1924): Bohéma. Fantazie pro klavírní trio, „Oh! Mio ba-
bbino caro“, árie Lauretty z opery Gianni Schichi, J. Massenet: 
Meditace z opery Thais, F. Cilea: „Io son l’umile“, árie Adriany 
z 1. dějství opery Adriana Lecouvreur, A. Chačaturjan: Šavlový 
tanec, G. Verdi: „Stride la vampa“, árie Azuceny z 2. dějství opery 
Trubadúr, skladby upravil Josef Zicha | Kostel sv. Šimona a Judy
04. 01. 2018 | 19.00 | Iva Bittová v Rudolfinu. Slavnostní 
koncert k 100. výročí vzniku Československa. Jihočeská 
filharmonie, dir. Jan Talich, Iva Bittová – housle, zpěv. 
Hosté: Pavel Fischer – housle, Margit Koláčková – vio-
loncello, Jakub Jedlinský – akordeon. Program: B. Bartók: 
Slovenské písně, úpravu Vladimíra Godára pro zpěv a smyčcové 
kvarteto aranžoval Tomáš Ille (výběr), Emil Viklický: Moravský 
triptych pro mezzosoprán, klavír a orchestr, P. Fischer: Tempera-
menty – koncert pro hlas, housle, violoncello, akordeon a smyč-
cový orchestr (světová premiéra), I. Bittová, Čikori: At Home (arr. 
Antonín Fajt) | Rudolfinum – Dvořákova síň 
06. 01. 2018 | 19.00 | Milostné operní gala – D. Várjon 
& F. Chopin. Slavnostní závěrečný gala koncert. Barbora 
Polášková – mezzosoprán, Aleš Briscein – tenor, Dénes 
Várjon (Maďarsko) – klavír, Komorní orchestr Národní-
ho divadla v Praze, dir. Jan Kučera. Program: W. A. Mozart: 
Předehry k operám Figarova svatba a Únos ze serailu, F. Cilea, 
G. Rossini, G. Puccini, G. Verdi, C. Saint-Saëns – slavné operní 
árie a duety, F. Chopin: Koncert č. 2 f moll pro klavír a orchestr 
op. 21 | Obecní dům – Smetanova síň 
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  DIMENZE_BERG_ | 17. SEZONA 
ORCHESTRU BERG
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel

Originální večery, rozmanité prostory, kombinace hudby s ostatními 
žánry, světové i české premiéry, časem prověřené skladby
www.berg.cz

  předprodej: síť GoOut (kamenná prodejna: Freshlabels Store, 
Panská 9, Praha 1); online www.GoOut.cz

  rezervace, objednávky, informace: mobil: +420 604 205 937,  
e-mail: vstupenky@berg.cz, www.berg.cz

  změny vyhrazeny

12. 11. | 19.30 | INDEX | … špičková sólistka a skladatelka. 
Agata Zubel (PL) – zpěv. Program: Agata Zubel: Aforyzmy na 
Miłosza (česká premiéra), Fausto Romitelli: An Index of Metals | 
La Fabrika – Slévárna
05. 12. | 20.00 | KRUH | … prostorový koncert. Program: 
Ondřej Štochl: ve dne stíny, v noci Světlo – prostorová kompozice 
(světová premiéra). Tan Dun: Circle pro 4 tria, dirigenta a publikum 
(česká premiéra) | kostel U Salvátora

  DNY BOHUSLAVA MARTINŮ 2017
23. ročník

www.martinu.cz/cz/instituce/nadace-bohuslava-martinu/
dny-bohuslava-martinu/dny-bohuslava-martinu-2017/

PROLOGY
26. 11. | 19.30 | Koncert laureátů Soutěže Nadace Bo-
huslava Martinů  – výběr ze soutěžního repertoáru laureátů 
v oborech violoncello a zpěv (B. Martinů a česká hudba po r. 1950) 
| Lichtenštejnský palác, Sál Martinů 

FESTIVAL
05. 12. | 19.30 | Zahajovací koncert festivalu. Sborové stu-
dio Zvoneček – Praha při Gymnáziu a Hudební škole hl. m. 
Prahy, koncertní sbor Zvonky, přípravný sbor Zvonečky, 
dívčí komorní sbor Abbellimento, sbm. a dir. Jarmila 
Novenková. Program: J. Novák, M. Novenko, P. Eben, I. Bláha, 
J. Hanuš, I. Kurz, M. Raichl, B. Martinů, A. Dvořák, J. Křička, J. Teml 
| Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
07. 12. | 19.30 | Prague Conservatory Modern, dir. Pavel 
Trojan Jr. – koncert dechového ansámblu. Program: I. Kurz, J. F. 
Fischer, B. Martinů, V. Riedlbauch, I. Hurník, O. Kvěch | Pražská 
konzervatoř, Koncertní sál
09. 12. | 19.30 | „Pocta Janu Václavu Stamicovi“. Komorní 
filharmonie Pardubice, dir. Stanislav Vavřínek. Program: J. V. 
Stamic, M. Raichl, B. Martinů | Lichtenštejnský palác, Sál Martinů

10. 12. | 15.00 | Gershwin a Martinů v Paříži – mírně jazzo-
vé odpoledne, Karel Košárek – klavír, průvodní slovo. Program: 
B. Martinů, G. Gershwin | kostel sv. Vavřince
10. 12. | 19.30 | Martinů Voices, sbm. a dir. Lukáš Vasilek. 
Program: C. Debussy, M. Ravel, G. Fauré, F. Poulenc, B. Martinů, 
J. Brahms | Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
11. 12. | 19.30 | „Martinů a jeho švýcarští současníci“. 
Komorní koncert ve spolupráci s  velvyslanectvím Švýcarské 
konfederace. Program: B. Martinů, F. Martin, A. Honegger | 
Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
13. 12. | 19.30 | Jihočeská filharmonie, dir. Jan Talich. Pro-
gram: J. Feld, I. Bláha, I. Kurz, M. Slavický, B. Martinů | Pražská 
konzervatoř, Koncertní sál
14. 12. | 19.30 | Martinů Strings Prague, uměl. vedoucí 
Jaroslav Šonský (Švédsko/ČR). Program: J. Teml, B. Martinů, 
J. Suk | Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
15. 12. | 19.30 | Filharmonie Hradec Králové, dir. Miriam 
Němcová. Program: I. Kurz, M. Hybler, J. Křička, B. Martinů | 
Pražská konzervatoř, Koncertní sál
16. 12. | 10.30 | Sedláčkovo kvarteto, laureát Soutěže Na-
dace Bohuslava Martinů 2014. Program: R. Kubelík, S. Hořín-
ka, K. Łowiec, P. Tornyai, J. Matys, B. Martinů | Lichtenštejnský 
palác, Sál Martinů
17. 12. | 15.00 | Ženský pěvecký sbor Cancioneta Praga, 
sbm. a dir. Lukáš Jindřich. Program: Z. Pololáník, J. Novák, 
B. Martinů, J. Suk, L. Matoušek, Z. Lukáš | Lichtenštejnský palác, 
Sál Martinů
19. 12. | 19.30 | Kvarteto Martinů a hosté. Program: B. Mar-
tinů, P. Eben, J. Feld, V. Novák | Lichtenštejnský palác, Sál Martinů

  FESTIVAL DNY SOUDOBÉ HUDBY PRAHA
28. ročník 
1. – 28. 11. 2017

Informace: db.ahuv@seznam.cz, www.ahuv.cz, tel. +420 731 409 039, 
723 784 117, 737 808 600 a 251 553 996 (zázn.)

  pořádá Společnost českých skladatelů, člen AHUV, za partnerství OSA 
ve spolupráci se Společností dechové hudby, ZHC Plzeň, KMS Brno, 
TC AHUV Ostrava a Olomouc 

  vstupenky (100 a 50 Kč) v prodeji 45 minut před začátkem koncertu 
v místě konání

  vstup na mimořádný koncert 22. 11. zdarma – rezervace sedadla 
předem nutná

01. 11. | 19.30 | Koncert ze skladeb s duchovní tématikou. 
Úč. B. Tomanová, K. Jakubů, V. Sůva, E. Kiral, P. Hejný, J. Jouza, 
J. Koželuhová, L. Laubová, F. Fiala, R. Matoušek, M. Dvořáková, 
P. Matuszek, D. Fleischmannová. Program: M. Jíra, O. Ježková, 
J. Koželuhová, F. Fiala, E. Kiral, V. Čermáková, O. Semerák | Kostel 
sv. Klimenta, Klimentská ul., Praha 1
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02. 11. | 19.30 | Úč. P. Tylšar, M. Sauer, L. Séquardtová, J. Nykrýn 
ml., F. Kreuzmann, Š. Navarová, E. Svobodová, M. Svobodová, 
J. Boušek, P. Chovanec, M. Bartošová, J. Bošková, E. Doušová, 
A. Mottlová, Š. Petříková, M. Plechatý. Program: V. Mojžíš, P. Hra-
bánek, J. Kasal, E. Douša, J. Fila, I. Zelenka | HAMU – Galerie, 
Malostranské nám. 13, Praha 1
06. 11. | 19.30 | Ve spolupráci s KMS Brno. Úč. M. Cukrová, 
V. Veverka, P. Nouzovský, K. Englichová, D. Wiesner, L. Horák, 
J. Valenta, Moravský komorní orchestr, dir. Rich. Kružík, J. Ostrý, 
S. Schelingerová, A. Talácková, M. Blažková, J. Pěruška, M. Ča-
sarová, F. Zahradníček. Program: J. Marek, I. Bláha, P. Trojan, 
J. Matys, L. Sluka, Z. Zahradník, Z. Šesták | HAMU – Sál Martinů, 
Malostranské nám. 13, Praha 1
07. 11. | 19.30 | Koncert ze skladeb s duchovní tématikou 
ve spolupráci s TC AHUV Olomouc. Úč. K. Martínek, J. Krejčí, 
J. Hora, Smíšený sbor Pražští pěvci, sbm. S. Mistr. Program: M. Čer-
venková, J. Smutný, O. Kvěch, J. Bernátek, M. Pavlíček, I. Kurz | 
Kostel sv. Klimenta, Klimentská ul., Praha 1 
09. 11. | 19.30 | Ve spolupráci s KMS Brno a TC AHUV Ostrava. 
Úč. M. Mesany, L. Härtelová, M. Mazourová, S. Schelingerová, 
A. Talácková, M. Blažková, I. Brodová, M. Raška, České filharmo-
nické kvarteto, Kvarteto města Brna, J. Šícha. Program: J. Málek, 
M. Mazourová, M. Báchorek, J. Grossmann, Jar. Krček, P. Blatný | 
HAMU – Galerie, Malostranské nám. 13, Praha 1
14. 11. | 19.30 | Ve spolupráci se ZHC Plzeň. Úč. D. Danel, 
P. Nouzovský, J. Lukeš, T. Karpíšek, K. Fialová, P. Novák, Sojkovo 
kvarteto, Š. Kos, Pražské dechové kvinteto. Program: J. Bezděk, 
T. Karpíšek, K. Pexidr, K. Janovický, J. Slimáček, P. Samiec, M. Au-
gustinová | HAMU – Galerie, Malostranské nám. 13, Praha 1
20. 11. | 19.30 | Úč. Pražské dechové kvinteto, J. Jarkovská, Tu-
bové kvarteto Síla, Lichtzwang, Stamicovo kvarteto, R. Kresta, 
K. Fialová, P. Nouzovský, I. Kahánek, Klavírní kvarteto J. Suka. 
Program: O. Kukal, J. Teml, J. Vičar, J. Šaroun, K. Husa, M. Müller. 
HAMU – Sál Martinů, Malostranské nám. 13, Praha 1 
22. 11. | 16.30 | Mimořádný koncert ze skladeb pro velký 
dechový symfonický orchestr k poctě Karla Bělohoubka In 
memoriam. Ve spolupráci se Společností dechové hudby AHUV. 
Úč. Ústřední hudba Armády České republiky, dir. pplk. Jaroslav 
Šíp a mjr. Josef Kučera, sólisté D. Ferdová, rtm. M. Bergmann. 
Program: K. Bělohoubek, K. Husa, J. Ferda, J. Nečasová Nardelli, 
J. Vičar, K. Pexidr, Z. Zahradník, I. Kurz, E. Zámečník, J. Šíp | Měst-
ská knihovna – Velký sál, Mariánské nám. 1, Praha 1 | vstup na 
tento koncert je zdarma - rezervace sedadla předem nutná
28. 11. | 19.30 | Úč. P. Nouzovský, V. Petrášek, M. Wiesnerová, 
Pražské dechové trio, Jos. Špaček, M. Sekera, Kvarteto Martinů, 
D. Wiesner, K. Dohnal, M. Levický, elektroakustický zvuk. Program: 
J. Laburda, L. Hurník, D. Lukáš, P. Kohout, V. Micka, P. Kopecký | 
HAMU – Galerie, Malostranské nám. 13, Praha 1

  HUDEBNÍ SALÓN CAFÉ CRÈME  
MONIKY KNOBLOCHOVÉ
… Lahůdky nejen hudební …

Kostel sv. Vavřince pod Petřínem
Hellichova 18, 118 00 Praha 1

  informace, případně rezervace vstupenek: Tereza Dudková, mobil: 
+420 723 117 050 nebo e-mail: salonCafeCreme@gmail.com, 
aktuality: www.pontesmusici.cz, záložka Café crème

  vstupné: 150 Kč/100 Kč, předprodej v místě konání 30 min před 
začátkem koncertu

  po skončení každého koncertu drobné pohoštění

05. 11. | 19.30 | François Couperin – Leçons de Ténèbres. 
Mimořádné vokálně-instrumentální dílo jednoho z  nejpozo-
ruhodnějších skladatelů francouzského baroka komponované 
v r. 1714 pro liturgii ve Svatém týdnu, zhudebňující starozákonní 
texty lamentací proroka Jeremiáše. Hana Blažíková – soprán, 
Barbora Kabátková – soprán, Hana Fleková – viola da gamba, 
Jan Krejča – theorba, Monika Knoblochová – varhanní pozitiv.
03. 12. | 19.30 | Vivaldi na cestách… Nejzářivější skladby 
A. Vivaldiho a jeho italských současníků v kontrastním obsazení 
i jejich typicky barokní aranžmá. A. Vivaldi, G. Sammartini, I. Siber, 
B. Marcello. Jakub Kydlíček – zobcové flétny, Jano Prievozník – 
kontrabas, violon, Michaela Bieglerová – barokní fagot, Monika 
Knoblochová – cembalo.
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  KLAVÍRNÍ FESTIVAL  
RUDOLFA FIRKUŠNÉHO
5. ročník
19. 11. – 28. 11. 2017

www.firkusny.cz
  prodej vstupenek: online na www.firkusny.cz, v pokladně Pražského 
jara v Rudolfinu: ve dnech 18. 9. – 17. 11., po–pá 10.00–18.00 
(kromě svátků), v době konání festivalu ve dnech 19. 11. – 28. 11. , 
po–ne 10.00–20.00 (více na www.festival.cz v sekci „Vstupenky“). 
Zbývající vstupenky jsou k dispozici vždy 1 h před začátkem koncertu. 
Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené 
vstupenky se neposkytuje náhrada.

  změna programu vyhrazena

Klavírní festival nesoucí jméno Rudolfa Firkušného vstu-
puje v roce do svého pátého ročníku. V připravovaném ročníku se 
můžeme těšit na skvělou sestavu klavíristů, z nichž každý repre-
zentuje jedinečný interpretační přístup – živoucí legenda Andrei 
Gavrilov, mistr nejmenšího hudebního detailu Pierre-Lauren 
Aimard, talentem oslňující zástupce nejmladší generace David 
Fray nebo jeden z nejosobitějších zjevů české klavírní školy – To-
máš Víšek, který mj. představí ukázku ze skladatelského odkazu 
klavíristy Rudolfa Firkušného. Letošní novinkou je koncert věno-
vaný čtyřruční hře – a to v podání temperamentního sesterského 
dua Khatii a Gvantsy Buniatishvili. 
19. 11. | 19.30 | Andrei Gavrilov. Program: R. Schumann: 
Papillons, op. 2, Études Symphoniques op. 13, F. Liszt: Sonáta 
h moll | Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1
21. 11. | 19.30 | David Fray. Program: F. Chopin: Nokturna, 
valčíky, impromptu, Polonéza-fantasie As dur op. 61, R. Schu-
mann: Novelette op. 21 č. 8, J. Brahms: Sedm fantasií op. 116 | 
Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1

23. 11. | 19.30 | Tomáš Víšek. Program: R. Firkušný: Humoreska 
č. 1, 2, 3, Zastaveníčko, Lístek do památníku G dur, A. Dvořák: 
Suita A dur op. 98, J. Brahms: Rapsodie op. 79, F. Chopin: Andante 
spianato a et Grande polonaise brillante Es dur op. 22, F. Liszt: 

Venezia e Napoli | Koncertní sál Pražské konzervatoře, Dvořákovo 
nábř. 2, Praha 1
25. 11. | 19.30 | Pierre-Laurent Aimard. Program: J. S. Bach: 
Goldbergovy variace BWV 988 | ve spolupráci s Koncertním jedna-
telstvím FOK | Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1
28. 11. | 19.30 | Khatia a Gvantsa Buniatishvili. Program: 
S. Rachmaninov: Suita pro dva klavíry č. 2 op. 17, J. Bardanashvili: 
Perpetuum Mobile, D. Milhaud: Scaramouche, G. Gershwin: Fan-
tasie z opery „Porgy and Bess“, M. Ravel: La Valse | Rudolfinum, 
Alšovo nábř. 12, Praha 1

 MALOSTRANSKÉ KOMORNÍ SLAVNOSTI
15. ročník mezinárodního hudebního 
festivalu v rámci Českých kulturních 
slavností
K poctě velkým českým interpretům 
minulosti

www.ceskakultura-os.cz
  pod záštitou Ministerstva kultury
  vstup volný – nutná rezervace na: vodickova@ceskakultura-os.cz
  více informací o programu najdete na www.ceskakultura-os.cz

05. 11. | 19.30 | Pocta Josefu Páleníčkovi. Jitka Čechová – 
klavír. Program: R. Schumann, F. Liszt, B. Smetana | Valdštejnský 
palác – Hlavní sál
19. 11. | 19.30 | Pocta Libuši Váchalové. Kateřina Engli-
chová – harfa, Vilém Veverka – hoboj. Program: M. Ravel, 
H. Trneček, L. Sluka, B. Britten, C. Debussy | Valdštejnský palác 
– Hlavní sál
26. 11. | 15.00 | Pocta Jiřímu Reinbergerovi. Pavel Černý – 
varhany. Program: Potsch, J. L. Zvonař, A. Dvořák, J. Suk, J. Klička, 
M. Janíček | Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)

 MELODRAMFEST
20. Mezinárodní festival koncertního 
melodramu Praha
15. 10. – 3. 12. 2017

Pořádá Společnost Zdeňka Fibicha, z. s., tel. +420 257 257 734 
pod záštitou České komise pro UNESCO

12. 11. | 19.00 | Tři století melodramu / 19. století – po-
cta Fibichovi. Petr Kostka, Tereza Kostková, Carmen Mayerová, 
Jaromíra Mílová, Jan Krafka, Jaroslav Slánský, klavír Boris Krajný, 
režie Věra Šustíková. Program: Z. Fibich, F. von Flotow, F. Liszt, 
C. Reinecke, F. Schubert, R. Schumann | Městské divadlo Kladno, 
Divadelní 1702, Kladno
19. 11. | 18.30 | Nové a nově objevené. Soňa Červená, Josef 
Herbert, Marta Hrachovinová, Zbigniew Kalina, Petr Mikeska, 

David Fray, foto © Paolo Roversi
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akordeon Ladislav Horák, flétna Lenka Kozderková, bicí Martin 
Kopřiva a Jiří Krob, Kvarteto Martinů, klavír Daniel Wiesner, režie 
Věra Šustíková. Program: J. Sibelius, E. Elgar, M. Karlowicz, H. von 
Káan – české premiéry, I. Kurz, J. Teml, Z. Zahradnik – světové pre-
miéry | Komorní sál Pálffyovského paláce, Valdštejnská 14, Praha 1 
26. 11. | 18.30 | To nejlepší z festivalových premiér. Hanuš 
Bor, Jiří Klem, Jaromír Meduna, Petr Stach, Filip Sychra, Bára Ště-
pánová, housle Anna Sommerová, klavír Jan Dušek, kytara Josef 
Mazan, flétny Lenka Kozderková, Zuzana Bandúrová, bicí Oleg 
Sokolov, režie Věra Šustíková. Program: V. Clar, J. Dušek, V. Franz, 
Z. Košnarová, J. Klusák, I. Loudová, J. Marek, J. Pakandl, L. So-
mmer, E. Viklický | Galerie HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1
03. 12. | 19.00 | Tři století melodramu / 20. století – pocta 
Schönbergovi. Michal Foršt, Marta Hrachovinová, sbor PUNKT, 
sbm. Alena Jelínková, klavír Jan Dušek, akordeony Ladislav Horák 
a Markéta Laštovičková, bicí Štěpán Hon, Kvarteto Apollon, dir. To-
máš Hála, režie Věra Šustíková. Program: A. Schönberg: Smyčcový 
kvartet d moll, op. 7, Óda na Napoleona, Kol Nidre | Koncertní sál 
Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1 

  PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
Koncertní sezona /2018

www.pkf.cz
  vstupenky:
– on-line na www.pkf.cz
– v pokladně PKF – Prague Philharmonia, Husova 7, 110 00 Praha 1 
(út a čt 9.30–13.00, st 9.30–12.00 a 13.00–17.00; platba hotově 
i kartou
– další prodejní místa v Praze a v ČR najdete na www.pkf.cz – Kon-
certy a vstupenky – Vše o nákupu vstupenek a abonmá

  rodinná vstupenka s 50% slevou na Komorní cyklus (K), Dětská sleva 
50 % na cykly A, K, S, cena 100 Kč pro studenty na cykly A, K, S

  zákaznická linka: +420 224 267 644 (v pracovní dny od 9.00 do 
16.30), vstupenky@pkf.cz

04. 11. | 10.00 a 12.00 | Koncerty pro děti (D/E). Hudba 
a příroda. PKF – Prague Philharmonia, dir. Robert Kružík. 
Program: Slunce, voda, vzduch skladateli přeje. Na procházce 
jeho duch všechen pookřeje. Druhý díl čtyřdílného cyklu koncertů 
pro děti představí skladby, které čerpají svou inspiraci v přírodě. 
Vhodné pro děti 4–7 let. | Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1
13. 11. | 19.30 | Komorní cyklus (K). Polibek múzy aneb za 
vším hledej ženu. Hana Jarošová Kubisová – housle, Lucie 
Hilscherová – mezzosoprán, Slávka Vernerová Pěchočová 
– klavír. Program: G. Tartini: Sonáta pro housle a klavír č. 10 
g moll op. 1 „Didone abbandonata“, J. Haydn: Kantáta pro sólový 
hlas a klavír „Arianna a Naxos“ H. 26b/2, R. Schumann: Carnaval 
op. 9 (výběr), V. Novák: Pohádka srdce pro mezzosoprán a klavír 
op. 8, J. Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 2 A dur op. 100 | 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

14. 11. | 19.30 | Krása dneška (S). V rytmu jazzu: Jiří Stivín. 
Program: s předním českým jazzovým hudebníkem, multiinstru-
mentalistou a skladatelem Jiřím Stivínem na téma jaké místo 
zastává jazz a swing v dnešním hudebním průmyslu. Jak se k jazzu 
staví mladá generace umělců a posluchačů? | Experimentální 
prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1
20. 11. | 19.00 | PKF – LOBKOWICZ abonmá. Závěrečná fan-
fára. Gábor Boldoczki – trubka, PKF – Prague Philharmo-
nia, Jan Fišer – umělecký vedoucí. Program: J. K. J. Neruda: 
Koncert pro trubku, smyčce a basso continuo Es dur, F. Benda: 
Symfonie č. 2 G dur, J. N. Hummel: Introdukce, téma a variace pro 
křídlovku a orchestr f moll op. 102, J. K. Vaňhal: Symfonie g moll 
op. 17/2, Koncert pro křídlovku a orchestr F dur | Lobkowiczký 
palác, Jiřská 3, Praha 1

  PRAŽSKÉ HUDEBNÍ VEČERY
sezóna 2017–2018
Lubomír Brabec se svými hosty 

www.LubomirBrabec.cz
  předprodej vstupenek: Ticketpro nebo e-mailem:  
alfabetaproduction@seznam.cz 

  abonentní vstupenka 1 500 Kč

23. 11. | 19.30 | Jana Boušková – harfa, Lubomír Brabec 
– kytara, laureát Kociánovy houslové soutěže (v jednání) 
| Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1
21. 12. | 19.30 | Adventní koncert – Trumpetisté České 
filharmonie, Jaroslav Halíř – trubka, Jiří Šedivý – trub-
ka, Lubomír Brabec – kytara, Brabec Baroque Ensemble 
| Anežský klášter, U Milosrdných 17, Praha 1
18. 01. | 19.30 | Novoroční koncert. Karla Bytnarová – mezzo-
soprán (sólistka Opera Köln), Lubomír Brabec – kytara | 
Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1
22. 02. | 19.30 | Vilém Veverka – hoboj, laureát soutěže 
Pražské Jaro – cembalo (v jednání), Lubomír Brabec – ky-
tara | Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1
22. 03. | 19.30 | Ensemble Octopus Pragensis /vokální oktet/, 
um. ved. Petr Daněk | Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
26. 04. | 19.30 | Barocco sempre giovane / komorní orchestr/, 
Ondřej Sejkora – kontrabas, Lubomír Brabec – kytara | 
Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1
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  STYLOVÉ VEČERY
koncertní cyklus komorního orchestru 
Harmonia Praga 
Miroslav Vilímec – umělecký vedoucí
Štefan Britvík – dirigent

Další informace na www.harmoniapraga.cz
  pořádá Art, o. s. ve spol. s Harmonia Praga a Novoměstskou radnicí
  ceny vstupenek: 300 Kč/150 Kč (studenti, senioři, ZTP a ZTP/P)
  večerní pokladna: hodinu před začátkem v místě konání koncertu
  info, rezervace, prodej vstupenek a abonentek: tel. +420 777 317 186, 
e-mail: info@harmoniapraga.cz

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – VELKÝ SÁL
Karlovo nám. 1, 120 00 Praha 2 

  koncerty začínají vždy v 19.30 a jsou s přestávkou

Cyklus Stylové večery (4. ročník): 
V roce proběhne 7 koncertů komorního orchestru „Harmonia 
Praga“. Cyklus je nazván Stylové večery a provede vás hudbou 
různého zaměření pod taktovkou dirigenta Štefana Britvíka. 
Průvodní slovo bude mít Miroslav Vilímec, umělecký vedoucí 
a sólista komorního orchestru „Harmonia Praga“, který posluchače 
v průběhu jednotlivých večerů seznámí se skladateli a jejich díly. 
Nadcházející koncerty jsou:
16. 11. | 19.30 | Slavné Bachovy dvojkoncerty – Setkání 
houslí s virtuozním hobojem. Vilém Veverka – hoboj, Jitka 
Nováková – housle, Miroslav Vilímec – housle.
14. 12. | 19.30 | Vstříc Vánocům – Barokní díla Händela 
a Corelliho

  SVÁTKY HUDBY V PRAZE,  
VÁCLAV HUDEČEK A JEHO HOSTÉ
26. ročník

www.svatkyhudbyvpraze.cz
  změna programu vyhrazena
  předprodej vstupenek: Ticketportal a Ticketpro

21. 11. | 19.30 | „Můj vzor“ – koncertní setkání talentů s in-
spirujícími osobnostmi. Václav Hudeček – housle, Ladislav Ho-
rák a Markéta Laštovičková – akordeon/bandoneon, studenti 
a hosté, Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře, dir. Chuhei 
Iwasaki. Program: H. Purcel, A. Piazzolla, V. Trojan ad. | Sál Praž-
ské konzervatoře

20. 12. | 19.30 | „Vánoční setkání“. Václav Hudeček – housle, 
Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír, Český filharmo-
nický sbor Brno, sólisté Jana Melišková, Markéta Szendiuchová 
– soprán, Marie Vrbová – alt, sbm. Petr Fiala, dětský sbor, Musica 
Lucis Praga. Program: J. S. Bach, J. V. H. Voříšek, W. A. Mozart | 
Velký sál Paláce Žofín
23. 01. 2018 | 19.30 | „Hlas strun“. Václav Hudeček – hous-
le, Emil Rovner – violoncello a zpěv, Barocco sempre giovane. 
Program: A. Vivaldi, W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij | Sál Pražské 
konzervatoře 
20. 20. 2018 | 19.30 | „Cembalo v proměnách času“. Václav 
Hudeček – housle, Martin Hroch – cembalo a hosté. Program: 
J. S. Bach, J. I. Benda, G. F. Händel | Sál Pražské konzervatoře 
20. 03. 2018 | 19.30 | „Pocta Josefu Vlachovi“. Koncert 
věnovaný nedožitým 95. narozeninám významného českého 
pedagoga a interpreta. Václav Hudeček – housle, Dana a Jana 
Vlachovy, Jiří a Marie Vodičkovi, Michal Ericsson a další, Český 
komorní orchestr. Program: G. Ph. Telemann, W. A. Mozart, P. I. 
Čajkovskij | Sál Pražské konzervatoře 
24. 04. 2018 | 19.30 | „Setkání žánrů“. Václav Hudeček, Čecho-
mor a hosté na jarním Žofíně | Velký sál Paláce Žofín

  TÓNY ARCHITEKTURY
Cyklus koncertů

www.variace.cz
  prodej vstupenek: na www.colosseumticket.cz, vstupné 250/150 Kč

03. 11. | 19.00 | Poznání. Účinkují: Orbis trio, Jan Jouza j. h. 
Program: L. van Beethoven, W. A. Mozart, A. Schönberg | Spole-
čenský sál Konviktu, Bartolomějská 11, Praha 1
14. 11. | 19.00 | Dopis otci. Účinkují: Aleš Háma, Komorní 
soubor Variace. Program: A. Webern, V. Ullmann, E Shulfoff | 
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

  ZIMOHRANÍ
12. ročník hudebního festivalu
Praha 30. 11. 2017 – 6. 1. 2018

  pořádá: Music Art Prague
  hlavní partner projektu: DataLine Technology
  prodej vstupenek a informace: www.zimohrani.cz, nabídka platí do 
vyprodání vstupenek

  předprodej vstupenek také v distribučních sítích: GoOut, Ticketportal 
a Ticketpro

  změna programu vyhrazena

30. 11. | 19.00 | Asonance. Slavnostní zahajovací koncert. 
Balady a písně Irska a Skotska | Divadlo Hybernia, nám. Repub-
liky 3/4, Praha 1
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05. 12. | 20.00 | Vánoce s  Choreou. Slavnostní koncert 
k 50. výročí souboru Chorea Bohemica a jejich hostů. Kompletní 
vánoční program – zvonečky s sebou :) | Divadlo Hybernia, nám. 
Republiky 3/4, Praha 1
08. 12. | 20.00 | KlasiX & Michaela Gemrotová – Napříč 
hudebními žánry. Od klasiky přes rockové balady, muzikály 
až po filmovou hudbu | Barokní refektář kláštera dominikánů, 
Jilská 7a, Praha 1 – Staré Město
13. 12. | 20.00 | Jana Kirschner, první dáma slovenského 
popu – Vánoční koncert | Divadlo Hybernia, nám. Republiky 3/4, 
Praha 1

17. 12. | 18.00 | Tradiční adventní koncert – komorní sbor 
a orchestr Praga Camerata, uměl. vedoucí Pavel Hůla. Pro-
gram: A. Vivaldi: Koncert pro smyčce C dur, RV 114, W. A. Mozart: 
Divertimento D dur, KV 136, J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej, 
Mistře“, vánoční koledy | Kostel u Salvátora (kostel je vytápěn), 
Salvátorská 1, Praha 1
06. 01. 2018 | 20.00 | Bratři Ebenové a Druhá tráva – Kon-
cert tříkrálový | Divadlo Hybernia, nám. Republiky 3/4, Praha 1

� KONCERTY

  JIŘÍ STIVÍN A COLLEGIUM QUODLIBET
„Pocta sv. Cecílii“

Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
  generálním partnerem koncertu je Skupina ČEZ
  vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a v poklad-
ně Rudolfina

18. 11. | 19.30 | „Pocta sv. Cecílii“ – Jiří Stivín a Collegium 
Quodlibet. Již čtvrt století pořádá Jiří Stivín v Rudolfinu koncerty 
k poctě sv. Cecílie. Letošní koncert však bude i hudební oslavou 
jeho 75 narozenin. I tentokrát se sejde proměnlivé muzikantské 
sdružení Collegium Quodlibet a v programu zazní v první části 
díla trojhvězdí Vivaldi – Bach – Telemann. Druhou část budou 
tvořit Stivínovy typické „alchymistické“ výlety a jeho hudební 
„komentáře“ k fragmentům skladeb autorů od renesance až po 

hudbu 20. století, včetně improvizací a jazzu. V neposlední řadě 
se může zapojit i publikum, které se vždy podílí na specifické 
atmosféře těchto hudebních slavností.

  NEZNÁMÁ ZE SEINY – KONCERT 
MALAURIE DUFFAUD
Večery z repertoáru známých, ale i méně 
známých francouzských šansoniérů 
Charlese Aznavoura, Gilberta Bécauda, 
Charlese Treneta, Mireille, Barbary, 
Glanzberga a dalších

  Koncerty se konají pod záštitou prezidenta République de Montmar-
tre pana Alaina Coquarda a jsou již 19. koncerty v rámci cyklu večerů 
francouzských šansonů Montmartre v Montmartru.

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13, Praha 1

  vstupenky jsou v prodeji na www.smsticket.cz, v Kavárně Náš 
bar, Táborská 21, Praha 4 (po–pá 7.30–20.00), Květiny nonstop, 
Francouzská 34, Praha 2 (nonstop) a v BiBoViNo, Národní 37 (pasáž 
Platýz) Praha 1 (út–so 11.00–19.00)

  od 18.00 to nejlepší z francouzských vín
  více informací na tel. (+420) 736 792 752
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12. a 13. 11. | 19.00 | Malaurie Duffaud, vynikající šanso-
niérka a herečka, společně s klavíristou Jiřím Neužilem, bude 
hostem večerů již podruhé. Její šarm, půvabná a koketní inter-
pretace šansonů z města na Seině, se bude prolínat s tajemným 
a nikdy neobjasněným příběhem „neznámé ze Seiny“.

  PODZIMNÍ KONCERT V BAROKNÍM 
MICHNOVSKÉM PALÁCI

Sál Michnova paláce, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

12. 11. | 18.00 | Smyčcové kvarteto ARCO (Pavel Charvát 
– housle, Vladislav Richter – housle, František Froněk – viola, 
Pavel Chovanec – violoncello). Program: W. A. Mozart, J. Strauss, 
A. Vivaldi, A. Dvořák (smyčcový kvartet „Americký“), J. V. Stamic, 
R. Schumann aj. | délka koncertu – asi 65 minut bez přestávky | 
pořádá: FIDELIO, s.r.o., www.fideliokoncerty.cz, tel. +420 777 918 
077, nebo síť Ticketpro, Ticket Art aj.

  ABBA REVIVAL! SE SKUPINOU ABBACZ
Hlavní sál Hotelu International, Koulova 15, 160 00 Praha 6

26. 11. | 18.30 | ABBACZ – 8 hudebníků na pódiu, všechno 
live! Program: výběr toho nejlepšího co ABBA nabízí: Waterloo, 
Rock Me, Money Money Money, Chiquitita, Ring Ring, One Man 
One Woman, Fernando, Take A Chance On Me, S.O.S., Lay All Your 
Love On Me, Mamma Mia, Voulez–Vous, One Of Us, Honey Honey, 
Dancing Queen, On And On And On, I’Ve Been Waiting For You, 
The Winner Takes At All, Super Trouper, Does Your Mother Know, 
Gimme Gimme Gimme, Thank You For The Music | délka akce: 2x 
45 minut + přestávka | pořádá: FIDELIO, s.r.o., www.fideliokon-
certy.cz, tel. +420 777 918 077, nebo síť Ticketpro, Ticket Art

  ADVENTNÍ KONCERT  
– ČESKÉ A EVROPSKÉ KOLEDY

Barokní refektář Emauzského kláštera, Vyšehradská 20,  
120 00 Praha 2 (vytápěno)

06. 12. | 18.30 | Musica di festiva (P. Kloub – kytara, O. Vít 
Krumpholzová – soprán, Š. Trávníčková – housle, E. Schwanová – 
flétna). Program: evropské a moravské koledy, J. S. Bach, C. Franck, 
C. Caccini | délka koncertu – asi 65 minut bez přestávky, sál je 
vytápěný, WC | pořádá: FIDELIO, s.r.o., www.fideliokoncerty.cz, tel. 
+420 777 918 077, nebo síť Ticketpro, Ticket Art aj.

� KONCERTNÍ SÁLY

  RUDOLFINUM 
Alšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 227 059 227 (rezervace, informace)
e-mail: info@ceskafilharmonie.cz
www.ceskafilharmonie.cz

  KONCERTY ČESKÉ FILHARMONIE
  v programu je uveden pouze výběr z koncertů České filharmonie 
v daném měsíci a koncerty Českého spolku pro komorní hudbu

  pokladna ČF: po–pá 10.00–18.00, o víkendech a svátcích 2 hodiny 
před začátkem koncertu

DVOŘÁKOVA SÍŇ
11. 11. | 15.00 | Česká filharmonie, dir. B. Gernon, T. Waley-
-Cohen – housle. Program: W. A. Mozart, R. Blackford, F. Men-
delssohn-Bartholdy.
12. 11. | 10.30 | Filharmonici na pokračování. Dvouplátková 
show s fagotisty a hobojisty | Koncert pro rodiče s dětmi.
15. 11. | 19.30 | Pražákovo kvarteto, Boris Krajný – klavír. 
Cyklus II. Program: J. Suk: Smyčcový kvartet B dur op. 11, L. van 
Beethoven: Smyčcový kvartet F dur op. 135, C. Franck: Klavírní 
kvintet f moll | poř. Český spolek pro komorní hudbu
17. 11. | 19.30 | Koncert ke Dni studentstva
26. 11. | 14.00 | Česká filharmonie. Betlémská v Rudolfinu | 
Koncert pro rodiče s dětmi.

SUKOVA SÍŇ
22. 11 | 17.30 | Violový recitál. Vladimír Bukač – viola, 
Adam Skoumal – klavír. Cyklus Hudební podvečery. Program: 
J. Brahms: Scherzo c moll, J. Brahms: Sonáta Es dur pro violu 
a klavír op. 120 č. 2, S. Prokofjev: Romeo a Julie – výběr ze suity 
pro violu a klavír, A. Skoumal: Kejklíř – skladba pro sólový klavír, 
G. Enescu: Koncertní skladba pro violu a klavír | poř. Český spolek 
pro komorní hudbu
26. 11. | 19.30 | Adventní koncert II. In modo camerale, 
K. Javůrková – lesní roh. Program: W. A. Mozart, K. Stamitz, 
L. van Beethoven.

  KONCERTY DALŠÍCH POŘADATELŮ

DVOŘÁKOVA SÍŇ
25. 11. | 19.30 | Pierre-Laurent Aimard – klavírní recitál. 
Program: J. S. Bach: Goldbergovy variace BWV 988 | FOK

www.kampocesku.cz  koncerty  101



  OBECNÍ DŮM
nám. Republiky, 111 21 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  vstupenky na koncerty Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK: 
online na www.fok.cz nebo v Předprodejní pokladně FOK v Obecním 
domě, tel. +420 222 002 336, po–pá 10.00–18.00, pokladna@fok.cz 
a v dalších předprodejích

SMETANOVA SÍŇ
08. a 09. 11. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, dir. Petr Altrichter, Garrick Ohlsson – klavír. Program: 
I. Stravinskij: Pohřební píseň (česká premiéra), N. Rimskij-Kor-
sakov: Legenda o neviditelném městě Kitěži a panně Fevronii, 
suita z opery, J. Brahms: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur 
op. 83 | veřejná generální zkouška 8. 11. v 10.00 | setkání s umělci 
9. 11. v 18.15 | FOK
15. a 16. 11. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, dir. Jac van Steen. Program: G. Mahler: Symfonie č. 9 | FOK

  ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
koncertní a výstavní síň

Čajkovského 12, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 721 838
e-mail: info@atriumzizkov.cz
www.atriumzizkov.cz

 A bezbariérový přístup
  předprodej vstupenek: v pokladně Atria (otevřeno po a st 
15.00–18.00 a ve dnech konání koncertů 1 hodinu před začátkem), 
v síti Ticketportal; rezervace vstupenek na tel. +420 222 721 838

01.11. | 19.00 | Nezkrotitelný Kotík – profilový večer Petra 
Kotíka. Koncert a pražská premiéra filmu Adama Oľhy: Nezkro-
titelný Kotík. Petr Kotík stál u zrodu české hudební avantgardy 
60. let. V Praze založil první soubor věnující se živé elektronice, po 
odchodu do New Yorku inicioval vznik orchestru S.E.M. Ensemble, 
s nímž debutoval v legendární Carnegie Hall. Na přelomu tisíciletí 
založil v Ostravě mezinárodní festival nové hudby a postupem 
času se díky němu stala Ostrava světovým pojmem v oblasti 
soudobé hudby | pořádá Za Trojku ve spolupráci s Ostravským 
centrem nové hudby a Českou televizí | vstupné 150/100 Kč | Kaple
02. 11. | 19.30 | Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. Jubi-
lejní podzimní koncert věnovaný nedožitým narozeninám Jiřího 
Pospíšila i narozeninám některých současných členů muziky | 
vstupné 150/100 Kč | Kaple
04. 11. | 15.00 | Festival Tóny nad městy – 16. ročník mezi-
národního hudebního festivalu. Valter Favero (Itálie) – klavír. 
Program: W. A. Mozart, L. van Beethoven, C. Debussy, I. Albéniz, 
M. de Falla: Rituální tanec ohně z Čarodějné lásky | poř. Festival 

Tóny nad městy pod záštitou Ministerstva kultury ČR | vstupen-
ky v síti Aticket, www.aticket.cz, také v místě konání koncertu 
hodinu před jeho začátkem | www.tonynadmesty.com | Kaple
07. 11. | 19.30 | Romantické partity. Michaela Zajmi – me-
zzosoprán, Lukáš Zeman – baryton, Daniel Lowenberg 
– klavír, Bledar Zajmi – violoncello j. h. Program: G. Ma-
hler, D. Pejačevic, M. Karlowicz, J. B. Foerster, J. Brahms | Kaple 
| vstupné 150/100 Kč
09. 11. | 19.30 | Musica Bellisima. Slavní žáci J. S. Bacha. 
Eva Tornová – cembalo, Lucie Lukášová – traverso, Mi-
loslav Študent – barokní loutna. Program: J. Ph. Kirnber-
ger, J. G. Müthel, C. F. Abel, J. G. Goldgerg, J. Ch. Bach, C. Ph. E. 
Bach | pořádá Musica Bellisima v koprodukci Za Trojku | vstupné 
150/100 Kč | Kaple
11. 11. | 16.00–18.00 | Déšť prší do nebe. Hudební a výtvarná 
dílna pro děti s návštěvou výstavy Osobní krajina | vstupné pro 
děti 80 Kč, doprovod zdarma | Foyer, Galerie a Kaple
14. 11. | 19.30 | Balázs Adorján – viola da gamba, Pře-
mysl Vacek – theorba. Program: F. Couperin, J. B. Boismor-
tier, A. Forqueray, M. Marais, L. de Caix d‘Hervelois | vstupné 
150/100 Kč | Kaple
25. 11. | 15.00 | Petr Novák – klavírní recitál. Program: W. A. 
Mozart, L. van Beethoven, G. Gershwin | vstupné 100/50 Kč | Kaple
21. 11. | 19.00 | Žižkov Meets Jazz – Inner Spaces (PL/CZ). 
Štěpánka Balcarová – trubka, Luboš Soukup – saxofon, Vít Křišťan 
– piano, Max Mucha – kontrabas, Grzegorz Masłowski – bicí | 
pořádá MČ Praha 3 ve spolupráci se 100PROmotion | vstupné: 
předprodej 80 Kč/na místě 120 Kč | www.zizkovmeetsjazz.cz | 
Kaple

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2, 110 00 Praha 1

23. 11. | 19.30 | Proměny liturgie. Kühnův smíšený sbor, 
sbm. Jaroslav Brych, spoluúčinkují: Collegium Marianum, 
umělecká vedoucí Jana Semerádová. Program: A. Pärt: 
Bogorodice Děvo, A. A. Archangelskij: Pomyšlaju děň strašnyj, 
P. G. Česnokov: Cheruvimskaja pěsň, A. Grečaninov: Chvalitě imja 
Gospodně, B. Galuppi: Dixit Dominus, A. Reichenauer: Trio D dur, 
A. Pärt: Adamův pláč | prodej vstupenek v místě koncertu hodinu 
před začátkem, rezervace vstupenek: vstupenky@kuhnchoir.cz, 
cena vstupenky: 250 Kč | www.kuhnchoir.cz

  DIVADLO VIOLA
Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

30. 11. | 20.00 | Karel Čapek – Cestopisy. Hudebně-literární 
večer. Duo Teres, Lucia Fulka Kopsová – housle, Tomáš Ho-
něk – kytara, Jaromír Meduna – mluvené slovo. Program: 
K. Čapek: Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky 
z Holandska, Cesta na sever, J. Dowland, N. Paganini, I. Albéniz, 
Š. Balcarová | FOK
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  HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU – 
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC

Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 234 244 134, 234 244 144
e-mail: koncertni@hamu.cz
www.hamu.cz

  KONCERTY HAMU
  předprodej vstupenek denně 10.30–12.30 a 13.00–18.00 (v den 
konání koncertu do 19.30), Time Music (tel. +420 257 535 568) – 
Malostranské nám. 13, Praha 1; Via Musica – Staroměstské nám. 14, 
Praha 1, obchod CD Široký dvůr, Loretánské nám. 4, Praha 1

  info na: www.hamu.cz, +420 234 244 134, 234 244 144  
a www.pragueticketoffice.com

SÁL MARTINŮ
03. 11. | 19.30 | Orchestrální cyklus „Ti nejlepší“ – 2. koncert. 
Akademičtí komorní sólisté, sólisté: Katarína Mikšíková – zpěv, 
Daniel Klánský – zpěv, dirigent Norbert Baxa. Program: L. Cheru-
bini, A. Ponchielli, B. Smetana, G. Rossini, A. Dvořák, F. Schubert 
| vstupné 200 Kč (číslovaná verze sálu)
04. 11. | 19.30 | Doktorandský koncert. Česko – albánské 
hudební paralely II – „Hudební řeč albánských soudobých 
skladatelů“ – Egli Prifti – hudební teorie, účinkují: Egli Prifti, 
Dardane Nallbani, Lule Ballata, Tereza Horáková, Ondřej Štochl 
a další. Program: Z. Ballata, A. Naci, T. Simaku, V. Tichý, J. Vičar, 
O. Štochl a další | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
07. 11. | 19.30 | Koncert katedry skladby – účinkují: FAMA 
Quartet (David Danel – housle, Roman Hranička – housle, Ondřej 
Martinovský – viola, Balász Adorján – violoncello), klavírní spo-
lupráce osb. as. Daniel Wiesner. Program: H. Kliment, B. Cunha, 
K. Horká, M. Conková, P. Hora, S. Vetchá, M. Kux | vstupné 100 Kč 
(nečíslovaná verze sálu)
17. 11. | 19.30 | Koncert „Proti totalitě“ – 4. ročník „Koncertu 
proti totalitě“ se koná u příležitosti 28. výročí „Sametové revoluce“ 

a představí díla skladatelů, kteří prožili své životy v totalitních 
režimech nebo byli vystaveni různým formám bezpráví v průběhu 
20. století. Jejich skladby přednesou nejen úspěšní studenti a ab-
solventi HAMU, laureáti mezinárodních interpretačních soutěží, 
ale také interpreti z řad pedagogů a zahraničních hostů. Program: 
E. Schulhoff, H. Krása, K. Penderecki, J. Novák. V rámci doprovod-
ného programu se uskuteční výstava Páter Toufar – „Jako bychom 
dnes zemřít měli“ | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
27. 11. | 19.30 | Orchestrální koncert katedry skladby 
– Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, dir. Jan 
Bubák, účinkují: Hilda Gulyás – soprán, Tereza Novotná – saxofon. 
Program: M. Tóth, S. Vetchá, J. Slabihoudek, K. Horká | vstupné 
150 Kč (nečíslovaná verze sálu)

GALERIE
13. 11. | 19.30 | Žestě v Galerii – účinkují: studenti HAMU. 
Program: P. Hindemith, G. Ph. Telemann, J. S. Bach, J. Haydn | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
23. 11. | 19.30 | Svár teorie s praxí? – účinkují: studenti HAMU 
(flétna, basklarinet, klavír, bicí), J. Dvořáková Marešová – varhan-
ní pozitiv, O. Urban – elektronické varhany, J. Pěruška – viola, 
J. Javorská – flétna, K. Konečná – cembalo, Gadrew Way Quartet 
– (G. Vermellho – housle, A. Romanovská Fliegrová – housle, 
koto, H. Vovsová – viola, A. Voráčková – violoncello, V. Matoušek 
– shakuhachi), Pigeon – saxofonové kvarteto, T. Reindl – perkuse. 
Program: L. Matoušek, J. Dvořáková Marešová, O. Urban, I. Kurz, 
J. Vičar, V. Matoušek, T. Reindl.
30. 11. | 19.30 | Ročníkový koncert – Veronika Kaňková 
– violoncello, klavírní spolupráce doc. Stanislav Bogunia. Pro-
gram: D. Milhaud, J. Feld, B. Martinů | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále

DŮM UMĚLECKÉHO PRŮMYSLU – DUP36
Charvátova 39/10, Praha 1

08. 11. | 19.30 | Koncert souboru Ensemble Terrible HAMU, 
dir. Marek Šedivý, účinkují: studenti HAMU. Program: skladby 
posluchačů katedry skladby | volný vstup do vyčerpání kapacity 
míst v sále

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kdy má představení Macbeth 
v Divadle ABC?
a) 11. března
b) 18. března
c) 25. března

Své odpovědi posílejte do 10. března 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130  00  Praha 3

Soutěž o 2x2 vstupenky na koncert

Malaurie Duff aud
ve dnech 12. nebo 13. 11. 2017 
v Domě U Kamenného zvonu

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka Který známý český básník byl 
inspirován osudem Neznámé ze 
Seiny?
a) Jaroslav Vrchlický      b) Jiří Žáček
c) Vítězslav Nezval

Své odpovědi posílejte do 10. listopadu 2017 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
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  KONCERTY JINÝCH POŘADATELŮ

SÁL MARTINŮ
11. 11. | 10.30 | Koncert vítězů soutěže Nadace Bohuslava 
Martinů 2016 (obory cembalo, trubka, klarinet, flétna). Marie 
Pochopová – cembalo (2. cena), Marie Zahrádková – cembalo 
(1. cena), Anna Paulová – klarinet (1. cena), Daniel Wiesner – 
klavír. Cyklus Dopolední koncerty. Program: G. Frescobaldi: Toccata 
nona F dur F3.09, J. S. Bach: Chaconne BWV 1004, B. Martinů: 
Sonáta pro cembalo H 368, J.-P. Rameau: Premier livre de Pièces 
de clavecin. Suita a moll – výběr, J. Teml: Diptych pro cembalo, 
J. Brahms: Sonáta Es dur pro klarinet a klavír op. 120 č. 2, B. Mar-
tinů: Sonatina pro klarinet a klavír H 356, K. Husa: Tři studie pro 
sólový klarinet | poř. Český spolek pro komorní hudbu

  KONCERTNÍ SÁL JANA DRTINY – 
KONZERVATOŘ JANA DEYLA

Maltézské nám. 14, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

28. 11. | 19.30 | Händel v Itálii – hudebně dramatické předsta-
vení z cest mladého skladatele po Itálii. Účinkuje soubor Musica 
Poetica: I. Dostálek – Händel, J. Janků – zpěvačka Caro, mezzo-
soprán, E. Kalová – housle, L. Lukášová – flétna, K. Stávková – 
viola da gamba, M. Čermák – cembalo | www.musicapoetica.cz | 
prodej vstupenek: Via Musica, Staroměstské nám. 14, Praha 1,  
www.pragueticketoffice.com 

  KONCERTNÍ SÁL  
PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Dvořákovo nábř. 2, 110 00 Praha 1
www.prgcons.cz

04. 11. | 08.30–20.30 | Třetí ročník soutěžního festivalu 
Mezinárodní akordeonové dny. Představí se na 180 akor-
deonistů z 15 zemí | začátek v 8.30, závěrečný koncert ve 20.30 
| vstup zdarma
18. 11. | 10.00 | 12. ročník soutěžní přehlídky laureátů 
klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí | 
vstup zdarma

  KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Maltézské nám. 14, 118 00 Praha 1 (sál školy)

08. 11. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Petr Ožana, Jan 
Petránek, Filip Sychra, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Michal 
Žára, Marta Balejová a hosté | Poř. Společnost populární hudby 
a jazzu při AHUV ve spolupráci s OSA

  OBŘADNÍ SÍŇ VYSOČANSKÉ RADNICE 
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 
(historická budova radnice – 2. patro)
tel.: +420 283 091 111
e-mail: podatelna@praha9.cz
www.praha9.cz

  spojení: metro B – Vysočanská
 A bezbariérový přístup (2. p./výtah)

  vstup volný, omezená kapacita sálu
  cyklus koncertů komorní hudby pořádá MČ Praha 9
  změna programu vyhrazena

23. 11. | 19.00 | Lyra da Camera – Concerto z děl známých 
německých, italských barokních a klasicistních skladatelů /Bach, 
Scarlatti, Vivaldi, Telemann, Händel, Pergolesi, Mozart /. Jitka 
Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán, Kateřina 
Chudobová – flétna, Bledar Zajmi – violoncello.

� KOSTELY, KLÁŠTERY, SYNAGOGY

  CHRÁM SV. MIKULÁŠE
Staroměstské náměstí 1101, 110 00 Praha 1
mobil +420 777 581 690, 777 179 609 (info a rezervace)
e-mail: koncertyvpraze@email.cz
www.koncertyvpraze.eu

  pokladna otevřena v den koncertu
  online prodej: www.koncertyvpraze.eu

01. 11. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
01. 11. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40. 
03. 11. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
03. 11. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková 
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr, 
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie 
č. 9 e moll „Z Nového světa“.
04. 11. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
04. 11. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
05. 11. | 17.00 | Gaudium Cantorum Mixed Choir, Ště-
pánka Heřmánková – sbormistr, soprán, Přemysl Kšica 
– varhany. Program: J. S. Bach: Toccata a Fuga d moll BWV 
565, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, 
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, slavné světové muzikály a písně.
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05. 11. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
06. 11. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
07. 11. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
08. 11. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Hana Jonášo-
vá – soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
L. Vierne: Carillon de Westminster, G. F. Händel: Messiah, W. A. 
Mozart: Exsultate, jubilate, F. Schubert: Ave Maria.
09. 11. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, Jan Steyer, Jiří 
Voběrek – sbormistři, Marie Pochopová – varhany. Pro-
gram: G. F. Händel: Messiah, J. S. Bach: Preludium a Fuga e moll, 
W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur.
11. 11. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
11. 11. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
12. 11. | 17.00 | Canto corno e organo, Věra Trojanová – 
varhany, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral – 
lesní roh. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga a moll, W. A. 
Mozart: Dominican Mass „Gloria“, C. Franck: Panis Angelicus, 
G. Caccini: Ave Maria.
12. 11. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart:  Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
13. 11. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
14. 11. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
15. 11. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopu-
chovský – flétna. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 

G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasia G dur, M. Ma-
rais: Les Folies d´Espagne.
16. 11. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
17. 11. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likéro-
vá – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
17. 11. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40. 
18. 11. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank – 
housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
18. 11. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2 F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll.
19. 11. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
19. 11. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
20. 11. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
21. 11. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
22. 11. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S. 
Bach: Jesu bleibet meine Freude, W. A. Mozart: Missa in C „Agnus 
Dei“, A. Dvořák: Biblické písně, Ch. M. Widor: Toccata.
23. 11. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, Jan Steyer, Jiří 
Voběrek – sbormistři, Marie Pochopová – varhany. Pro-
gram: G. F. Händel: Messiah, J. S. Bach: Preludium a Fuga e moll, 
W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur.
24. 11. | 17.00 | František Šťastný – varhany, Miroslav Laš-
tovka – trubka. Program: J. S. Bach: Fantasie G dur, J. Pachelbel: 
Ciaccona in C a Celebre Canon, D. Buxtehude: Preludium a fuga 
f moll, C. Franck: Prayer de Notre Dame.
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24. 11. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart:  Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
25. 11. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
25. 11. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková 
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr, 
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie 
č. 9 e moll „Z Nového světa“.
26. 11. | 17.00 | Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, anglický 
roh, Marcela Adamusová – housle, Martin Levický – kla-
vír, varhany. Program: J. Haydn: Sonáta op. 8 G dur pro housle, 
hoboj a klavír, J. S. Bach: Sonáta g moll pro hoboj a klavír BWV 
1020, W. A. Mozart: Trio KV502 pro klavír, housle a anglický roh, 
A. Dvořák: Humoreska op. 101 pro housle, hoboj a klavír.
26. 11. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
28. 11. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
29. 11. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank – 
housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
30. 11. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.

  KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ 
U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1

23. 11. | 19.30 | Večer pro čtyři saxofony. Bohemia Saxo-
phone Quartet – Pavel Fiedler, Antonín Mühlhansl, Pavel 
Škrna, Kateřina Pavlíková. Program: L. Bernstein: Candide, 
předehra k opeře (arr. Libor Dřevikovský), E. Bozza: Andante 
a Scherzo, B. Martinů: Film v miniatuře (arr. Kateřina Pavlíková), 
M. Nyman: Songs for Tony, M. Kumžák: Sherlock Holmes (světo-
vá premiéra) | vstupenka na koncert opravňuje návštěvníky ke 
zvýhodněnému vstupu do Národní galerie | FOK

  KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY 
Dušní ul., 110 00 Praha 1

  kostel je vytápěn
  vstupenky na koncerty FOK: online na www.fok.cz nebo v Předpro-
dejní pokladně FOK v Obecním domě, tel. +420 222 002 336, po–pá 
10.00–18.00, pokladna@fok.cz a v dalších předprodejích

07. 11. | 19.30 | Pocta Stamicovi. Stamicovo kvarteto: 
Jindřich Pazdera – housle, Josef Kekula – housle, Jan Pě-
ruška – viola, Petr Hejný – violoncello. Program: J. V. Stamic: 
Smyčcový kvartet B dur, A. Stamic: Smyčcový kvartet Es dur op. 
30 č. 5, W. A. Mozart: Smyčcový kvartet č. 14 G dur KV 387 „Jarní“, 
L. van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 11 f moll op. 95 | FOK

  KOSTEL SV. VAVŘINCE
koncertní síň Pražského jara

Hellichova 18, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel. + 420 257 314 038
e-mail: konopasek@festival.cz
www.festival.cz

SVATOVAVŘINECKÁ KONCERTNÍ SEZÓNA
02. 11. | 19.30 | Michal Kaňka – violoncello, Jana Boušková 
– harfa. Program: J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák, M. Bruch. 
09. 11. | 19.30 | Akademie komorní hudby: Jan Fišer, Tomáš 
Jamník, Eliška Kukalová, Karolína Františová ad. Program: 
F. Schubert, Z. Lukáš, A. Dvořák.
30. 11. | 19.30 | Jitka Čechová – klavírní recitál. Program: 
B. Smetana.

  REFEKTÁŘ KLÁŠTERA EMAUZY
Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2

22. 11. | 19.00 | Emauzský sbor a orchestr, dir. Tomáš 
Čechal; sbm. Marie Matějková; sólisté Marie Matějková, 
Jana Ehrenbergerová. Benefiční koncert k 670. výročí založe-
ní kláštera Emauzy. Program: výběr ze skladeb Roberta Führera 
a Antona Brucknera | vstupenky je možno zakoupit týden před 
koncertem ve vrátnici kláštera Emauzy

1 + 1 vstupenka zdarma na koncert vážné 
hudby dle vlastního výběru z naší nabídky 
na www.koncertyvpraze.eu. 

Kupon lze uplatnit vždy 
30 minut před začátkem 
vybraného koncertu 
v pokladně chrámu 
sv. Mikuláše na Staroměstském 
nám., Praha 1.
Platnost slevy do 30. 11. 2017.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše
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  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA
Vězeňská ul. 1, 110 00 Praha 1

  koncerty pořádá BM Art Agency – Jiří Fiedler, Rokycanova 9,  
130 00 Praha 3, mobil +420 603 465 561, e-mail: bmart@bmart.cz, 
www.bmart.cz

  předprodej vstupenek: Ticketpro, PTC, Time Music a v ostatních 
běžných předprodejích

01. 11. | 17.30 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
02. 11. | 17.30 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
05. 11. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
06. 11. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
07. 11. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
08. 11. | 17.30 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
09. 11. | 17.30 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel, 
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, G. Mahler, 
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, L. Bernstein: 
West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bohemian Rhapsody.
12. 11. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
13. 11. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
14. 11. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.

15. 11. | 17.30 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
16. 11. | 17.30 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
19. 11. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
20. 11. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
21. 11. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
22. 11. | 17.30 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
26. 11. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
27. 11. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
28. 11. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
29. 11. | 17.30 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
30. 11. | 17.30 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
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 zkluby
  VOŠUP A SUPŠ

Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 728 255
e-mail: info@sups.cz
www.sups.cz

Jedná se o obnovení školní tradice z šedesátých let dva-
cátého století. Novodobou řadu koncertů zahajoval Jaroslav 
Hutka 1. koncertem na schodech 19. 12. 2012. Od té doby 
se v Koncertech na schodech představili Jaroslav Svěcený, Mi-
loslav Klaus, Alexander Shonert, studenti konzervatoře 
a ZUŠ JM, Klapkova a Adolfa Voborského.

KONCERT NA SCHODECH
07. 11. | 18.00 | Obrázky z divadla – populární oddělení Praž-
ské konzervatoře připravilo koncertní koláž na téma „Obrázky 
z divala“. Žáky na klavír doprovodí Petr Ožana, režie Jana Balašová.

  BLUES SKLEP
Liliová 10, 110 00 Praha 1
mobil: +420 608 848 074 (16.00–01.00)
e-mail: info@bluessklep.cz
www.bluessklep.cz

  předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz)
  rezervace vstupenek na e-mail: rezervace@bluessklep.cz
  otevřeno: 19.00–02.30
  zavřeno: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26. a 27. 11.

01. 11. | 21.00 | The MayHems – rockabilly
02. 11. | 21.00 | Stormin’ – blues
03. 11. | 21.00 | The Kingsize Boogiemen – blues

04. 11. | klub zadán
07. 11. | 21.00 | Deepers – acoustic
08. 11. | 21.00 | Veronika & The Band – jazz
09. 11. | 21.00 | Brazilian Groove Band – samba, bossa 

nova, forro
10. 11. | 21.00 | Four Horses – blues
11. 11. | 21.00 | Filip Zoubek & The Blues Q. – blues
14. 11. | 21.00 | Vlado Nosáľ (SK) – indie–folk
15. 11. | 21.00 | Quarter 21 – east end rhythm, blues & soul
16. 11. | 21.00 | Blues Rock City – blues
17. 11. | klub zadán
18. 11. | 21.00 | The Scroops Jazz Band – jazz
21. 11. | 21.00 | Continue... Unplugged – rock
22. 11. | 21.00 | Lady Praga – pop–jazz
23. 11. | 21.00 | Trombenik – klezmer
24. 11. | 21.00 | Hot Lips (PL) – blues
25. 11. | 21.00 | HTF Blues Band – blues
28. 11. | 21.00 | Vašina, Korený, Kollman – folk–rock
29. 11. | 20.00 | Viktorie & František – šlágry mrakodrapů
30. 11. | 21.00 | Johnny’s Blues – jazz & blues

  JAZZ & BLUES CLUB U MALÉHO GLENA 
Bar – Restaurant – Jazz & Blues Club – 
Apartments

Karmelitská 23, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 531 717
e-mail: malyglen@malyglen.cz
www.malyglen.cz

  restaurace otevřena denně 11.00–02.00
  začátky koncertů jsou ve 21.00, pokud není uvedeno jinak
  klub otevřen již od 19.30
  kompletní nabídka jídel i nápojů

01. 11. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– ‚Zlatý Anděl‘ a další ceny
02. 11. | 21.00 | UMG Gang featuring Chuck Wansley 
(USA/CZ) – strhující jazzový vokalista – vocal jazz
03. 11. | 21.00 | Utsi Zimring trio (Izrael) – moderní jazz 
světové třídy – jediný koncert v Praze
04. 11. | 21.00 | Přemek Tomšíček Sextet – straight–ahead, 
hard–bop, rhythm’n’blues
05. 11. | 21.00 | UMG jam session – „great American song-
book“ and more – COME TO JAM!
06. 11. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his quartet
07. 11. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – „...
rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n’blues
08. 11. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– ‚Zlatý Anděl‘ a další ceny
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09. 11. | 21.00 | Zeurítia – dynamická směs jazzu s latinsko-
americkými hudebními vlivy – vokální jazz
10. 11. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – přední český saxofonista 
a kapela – straight–ahead jazz
11. 11. | 21.00 | Andy Schofield 6tet (UK/CZ) – jedinečná 
aranžmá & strhující sólisté – straight–ahead jazz 
12. 11. | 21.00 | UMG jam session – great be-bop tunes and 
more – COME TO JAM!
13. 11. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his quartet
14. 11. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – blues, 
funk & more – „Zlatý Anděl Award“
15. 11. | 21.00 | Jan Uvira Trio – jedna z čerstvých nadějí čes-
kého jazzu s mezinárodní reputací – modern jazz – NEW!
16. 11. | 21.00 | Jiří Válek Q – legendární flétnový virtuóz a člen 
České filharmonie na jazzové stezce – jazz standards
17. 11. | 21.00 | Ďuso Baroš Hard Bop Q – trumpetista se 
skvělou reputací… – straigh–ahead jazz
18. 11. | 21.00 | Suzzane Higgins Q (UK/CZ) – modern jazz, 
groove & víc – NEW!
19. 11. | 21.00 | UMG jam session – „great American song-
book“ and more – COME TO JAM!
20. 11. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
21. 11. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – blues, 
funk & more – „Zlatý Anděl Award“
22. 11. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– ‚Zlatý Anděl‘ Music Award 
23. 11. | 21.00 | Luboš Soukup/David Dorůžka Q – nejnovější 
projekt dvou předních českých hudebníků – modern jazz
24. 11. | 21.00 | Martin Konvička trio – modern & straight–
ahead jazz – NEW!
25. 11. | 21.00 | Bágyi Balász New Quartet – přední maďarská 
jazzová sestava - modern jazz 
26. 11. | 21.00 | UMG BLUES JAM SESSION – uvádí Chicago 
blues man Rene Trossman (USA) – COME TO JAM!
27. 11. | 21.00 | Xavier Baumaxa Q feat. Benko (piano), 
Uhrik (kontrabas), ‚Bady‘ Zbořil (bicí) – pouze na pozvánku
28. 11. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – „...
rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm´n blues
29. 11. | 21.00 | Kristína Miháľová Jazz Q. (SK/CZ) – finalistka 
soutěže „Hlas Československa“ s jazzovým projektem – vokální 
jazz
30. 11. | 21.00 | Kristína Bárta Trio – jedna z nejmladších 
pianistek, která se prosadila na mezinárodní scéně – piano jazz

  KAŠTAN – SCÉNA UNIJAZZU
Bělohorská 150, 169 00 Praha 6
e-mail: kastan@kastan.cz
www.kastan.cz

KONCERTY
01. 11. | 20.00 | Alternativa Aperitiv – Večer snivců – křest 
CD. Výroční koncert k 25 letům vzniku Zapomenutého orchestru 
země snivců a Orloje snivců. Hudba zazní od sklepení po půdu, 
na pódiu v koncertním sále se sejde skoro 20 hudebníků k zá-
věrečnému koncertu, který doprovodí filmová projekce | 150 Kč
02. 11. | 20.00 | H.U.G.O. – křest CD, host: Jiří Hopp – syrový 
český bigbeat a rock | 120 Kč
03. 11. | 20.00 | Ladě – dravá rocková, bluesová a alternativní 
smršť | 130 Kč
08. 11. | 20.00 | Jan Maxa, Ondřej Ježek a přátelé – jediné, 
první a poslední živé vystoupení projektu Pět let stará věc | 150 Kč
09. 11. | 20.00 | Ty Syčáci – nekompromisní a ostrý styl, kapela 
kolem fyzického básníka Petra Váši se nepřizpůsobuje žánrům, 
ale sama si je vytváří | 130 Kč
10. 11. | 20.00 | Nůž – kapela vzešlá z „trosek“ jiných kapel. 
Kapela z lásky k hudbě a pro ni. Hudba proti světu. Je to Vaše 
kapela | 100 Kč
11. 11. | 20.00 | Živé kvety (SK) – v čele bratislavské rockové 
skupiny stojí písničkářka, herečka a spisovatelka Lucia Piussi, jejíž 
charisma a texty dodávají tvorbě skupiny originální poetiku | 
180 Kč
12. 11. | 19.00 | Eniesa & Le’Murs (SK), host: Franta Černý 
– slovenská kapela San Urbančíkové na podzimním turné spolu 
se svým hostem ze skupiny Čechomor Frantou Černým. Příběhy 
o čarovných lesích, podmořských říších, okolních krajích i světech 
v nás | 150 Kč
14. 11. | 20.00 | Džezvica (CZ/SK/Rusko) – pro svůj vlastní 
hudební styl se inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánského poloo-
strova a jeho okolí. Charakteristický zvuk tvoří charismatický žen-
ský trojhlas využívající fúze evropské a orientální hudby | 100 Kč
16. 11. | 20.00 | V. T. Marvin, Vychcaný knedlíky! – jedna ze 
stálic na české porevoluční punkové scéně a návrat ke kořenům 
rock’n’rollu | 100 Kč
21. 11. | 20.00 | Klec, Choroš – pražský klezpunk a kapela, 
která jak houba nasaje vše od country přes doom metal po ka-
baret | 100 Kč
22. 11. | 20.00 | Jan Burian a jeho kulturní ozdravovna 
| 100 Kč
23. 11. | 20.00 | Večer osamělých písničkářů – Jan Jeřábek, 
Jiří Smrž, Dáša Voňková a Petr Nikl | 120 Kč
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24. 11. | 20.00 | Přetlak věku, Psota – pražská kapela ne-
typického soundu, kde nechybí flétny, trubky a členitá rytmika 
spolu s hostující kapelou Psota | 120 Kč
25. 11. | 20.00 | Česká disharmonie – svěží podzimní vy-
stoupení kapely s podzemními kořeny, veselými výboji, bohatou 
historií a nenapravitelnou budoucností | 100 Kč
28. 11. | 20.00 | Střídmí klusáci v kulisách višní – osvědčený 
mix groovy piana, ekvilibristické kytary a jedinečné perkusioni-
stické performance, a snad i malý recitál slampoetry | 130 Kč

OSTATNÍ
04. 11. | 15.00 | Divadlo Harmonika – Sněžibába a čert – 
jak to bylo s Jeníčkem a Mařenkou v zimě? A jak chytrý pocestný 
Matěj vyzrál na čerta? Vše se dozvíme, jen co se nám podaří uspat 
medvěda Barnabáše | dětské představení 50 Kč
06. 11. | 18.00 | Peklo: obrazy – Zdeněk Dudek | vernisáž 
výstavy, vstup volný
07. 11. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Slavní německy 
hovořící architekti, narození na našem území – Josef 
Hoffmann (1870–1956). Rodák z moravské Brtnice, zakla-
datel slavných uměleckých dílen Wiener Werkstätte a autor řady 
staveb ve stylu secese a moderny ve Vídni i na našem území | 
přednáška 80 Kč
11. 11. | 15.00 | Divadlo Baribal – Hop sem hop tam – 
pásmo krátkých veselých příhod z pohádkového světa maňásků 
| dětské představení 50 Kč
13. 11. | 20.00 | Divadelní spolek „Ještě NE!“ – Solitaire.SK/CZ – 
„Čtyři lidi v přibližně stejném věku. Čtyři podobné entity. Zvláštní 
synchronizace času a místa“ | divadlo 100 Kč
15. 11. | 20.00 | Konec světa (Polsko, 2015, rež. Monika Pawlu-
czuk, 40 min) – je 21. prosince 2012, několik minut po půlnoci. 
Toho dne měl podle mayského kalendáře nastat konec světa. 
Moderátor nočního rozhlasového vysílání vyzývá posluchače, aby 
se s ostatními podělili o to, co pro ně znamená představa konce 
prostoru a času | filmový večer v úniku, vstup volný
18. 11. | 15.00 | Divadélko Uličník – O stvoření světa – 
biblický příběh zpracovaný jako dětské interaktivní divadelní 
představení | dětské představení 50 Kč
22. 11. | 16.00 | Sváťovo dividlo – Princezna na hrášku – 
loutková pohádka pro nejmenší | dětské představení 50 Kč
25. 11. | 15.00 | Divadlo Fígl – Slyšte, slyšte pastuškové 
– pásmo koled s vyprávěním o narození Ježíška, vánočních zvy-
cích a tradicích. Spolu s dětmi postavíme živý betlém | dětské 
představení 50 Kč
27. 11. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – celovečerní posle-
chová antidiskotéka | poslechový večer 90 Kč
29. 11. | 20.00 | Královna ticha (Polsko, 2014, rež. Agnieszka 
Zwiefka, 80 min) – Denise je pouhých deset let a v mnoha ohle-
dech je považovaná za outsidera. Se svou romskou rodinou žije 
na kraji polského města, kde nejsou vítáni. Je součástí komunity, 

v níž vládne drsná mužská ruka. Nikdy se nenaučila mluvit, je od 
narození hluchá | filmový večer v úniku, vstup volný
30. 11. | 20.00 | Divadlo Dejvického Atelieru – Pavouci ve 
službách Sherlocka Holmese – jaká že to znalost pomohla 
Sherlocku Holmesovi odhalit jednu velkou záhadu a také zločin 
nebývale promyšlený a odsouzeníhodný? To se také dozvíme | 
divadlo 100 Kč

VÝSTAVA
Peklo – obrazy – Zdeněk Dudek | od 1. 11. do 30. 11.

  KLUB KOCOUR
Jandova 4, 190 00 Praha 9 – Vysočany
mobil: +420 777 902 596
e-mail: klubkocour@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz

02. 11. | 19.30 | Marod – křest nového CD ostravské rodinné 
folkové formace
09. 11. | 19.30 | Pe & Pe + T´N´T – dvě autorská dua. Pe & Pe – 
akustická tvorba a hudba z oblasti americké i anglosaské tradice. 
T‘N‘T – profláklé i méně známé písně v originálním pojetí, inspi-
rovaném 60. léty, folkem, blues, šansony či gospelovou hudbou
23. 11. | 19.30 | Zašití Písničkáři – volné sdružení převážně 
folkových hudebníků
28. 11. | 19.30 | Exkurze – nechte se pozvat na eXkurzi do 
bohatého světa instrumentální hudby, ve kterém se neotřelým 
způsobem prolínají leckdy zdánlivě nesourodé žánry
30. 11. | 19.30 | Šuplík – multižánrová a multigenerační sku-
pina navazující na odkaz skupiny Třetí dech

 MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 409 123
e-mail: info@malostranska-beseda.cz
www.malostranska-beseda.cz

  předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz)
  rezervace vstupenek na: pokladna@malostranska-beseda.cz,  
tel.: +420 257 409 123

  otevřeno: 19.00–02.30

01. 11. | 20.30 | Jan Spálený & ASPM – jazz & blues
02. 11. | 18.00 | Benefiční koncert pro Caballinus z. s.
03. 11. | 19.00 | Rock’n’All: Tichá dohoda – křest alba! – 

host: Rocket Engines – rock
04. 11. | 19.30 | 9. Malostranský candrbál – tentokrát ve 

stylu „PLES V OPEŘE“
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05. 11. | 15.00 | Káva o třetí se Zdeňkem Podhůrským 
a jeho hosty – host: Vlastimil Harapes – talk show

06. 11. | 20.30 | Záviš a Luboš Nohavica – křest LP Šansony
07. 11. | 19.30 | Festival Alternativa 2017
08. 11. | 19.30 | Festival Alternativa 2017
09. 11. | 20.30 | Hokr – rock
10. 11. | 20.30 | Petr Čermák – Brnk@Frnk – country-rock
11. 11. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou a Fili-

pem Rajmontem – fenomenální večírek
12. 11. | 20.30 | Robert Křesťan a Druhá tráva – bluegrass
13. 11. | 20.30 | Olin Nejezchleba – křest alba! – rock
14. 11. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka – talk show
15. 11. | 20.30 | Tara Fuki – world music
16. 11. | 20.30 | Smějící se bestie – křest singlu! – host: 

Resumé – pop-rock
17. 11. | 20.30 | Shargoo – host: Leviatan – rock
18. 11. | 20.30 | Kranz – rock
19. 11. | 19.00 | Divadlo Zaseto: Kajínek – divadelní 

představení
20. 11. | 20.30 | Dobrohošť – selský rock
21. 11. | 20.30 | Prokop – Andršt – Hrubý – akustický rock
22. 11. | 20.30 | Vrať se do hrobu – 20 let kapely!
23. 11. | 20.30 | Vrtule 1 – 20 let kapely! – funk
24. 11. | 19.00 | Hudba z Marzu – rock
25. 11. | 13.00 | Festival DEN FLAMENCA: Jaime Chávarri 

– Camarón – promítání filmu
25. 11. | 15.30 | Festival DEN FLAMENCA: Beseda o Cama-

rónovi – přednáška pro veřejnost
25. 11. | 19.00 | Festival DEN FLAMENCA: Ponte Pardo (SK) 

– koncert
26. 11. | 19.00 | Divadlo Zaseto: Kajínek – divadelní 

představení
27. 11. | 20.30 | AG Flek – křest alba! – folk-rock
28. 11. | 20.30 | Bílá nemoc – host: Free Q. – folk-rock
29. 11. | klub zadán
30. 11. | 20.30 | Kurtizány z 25. Avenue – rock

  PALÁC AKROPOLIS 
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: +420 296 330 913 (pokladna)
e-mail: info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

  předprodej vstupenek:www.palacakropolis.cz , www.goout.cz 
a v kavárně Akropolis : po–pá 10.00–23.30; so a ne 16.00–23.30

01. 11. | 19.30 | Orchestre Les Mangelepa /CG, KE – africká 
legenda slaví comeback l Velký sál, 400 Kč
02. 11. | 19.30 | Neřež a Lucia Šoralová j.h. – zakladatelé 
legendárních Nerez společně s drobnou dívkou s velkým hlasem 
| velký sál, 250/300 Kč

03. 11. | 19.30 | Qwanqwa /Etiopie – Qwanqwa – etiopská 
superskupina kombinující jednostrunné a pětistrunné housle l 
velký sál, 400 Kč
04. 11. | 17.00 | 23. Festival Integrace slunce: Banánoví 
umělci – Regensburg /DE, vernisáž výstavy ve foyeru | Foyer, 
vstup zdarma
05. 11. | 18.30 | Laibach /SLO – kontroverzní Laibach v Paláci 
Akropolis i s novým albem! | velký sál, 730 Kč
06. 11. | 19.30 | Orchestra Baobab /Senegal – absolutní 
špička africké klasiky, historií prověření mistři | velký sál, 520 Kč
10. 11. | 19.00 | proStory: Showcase of Indie music From 
Russia and Ukraine – Ambidextrous /RU, Lovozero /RU, Yulia 
Nakaryakova /RU, Advokaty /RU, UA | velký sál
13. 11. | 19.30 | Walk Choc Ice – crossoverová legenda Walk 
Choc Ice zahraje v Paláci Akropolis závěrečný koncert oslav 25 let 
od založení kapely! | velký sál, 230/250 Kč
14. 11. | 19.00 | Joe Robinson /AU, Beppe Gambeta /IT, 
Radim Zenkl /CZ, USA – koncert festivalu Kytara napříč žánry 
| velký sál, 490 Kč
18. 11. | 19.30 | Liveurope Stage: Pon Di Corner /Malta 
– reggae a hip hop kapela přijíždí představit debutové album 
internacional | velký sál
23. 11. | 10.00 | Yat Kha – koncert pro děti | velký sál 50 Kč 
23. 11. | 19.30 | Euroconnections: Zvíře jménem Podzim /CZ – 
křest alba + Albert Af Ekenstam /SE – alternativní superkapela 
pokřtí v Akropoli své podzimní hymny | velký sál, 250 Kč
23. 11. | 21.00 | Music Infinity: Lali Puna /DE + support 
– kultovní skupina Lali Puna se vrací do Prahy a představí své 
nové album Two Windows v Lucerna Music Baru | Lucerna Music 
Bar, 420/500 Kč
24. 11. | 19.30 | SUNRISE AVENUE /FIN – světoznámí Sunri-
se Avenue vydávají nové album a oznamují turné se zastávkou 
v Praze | velký sál, vyprodáno
29. 11. | 19.00 | TATA BOJS – FUTURETRO 2017 – Tata Bojs 
oživí Futuretro | velký sál, vyprodáno

VÝSTAVA 
23. Festival Integrace slunce: Banánoví umělci – Regens-
burg /DE – výstava | Foyer Paláce Akropolis | od 1. 11. do 30. 11.

  PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 5, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 321 313
www.facebook.com/piseckabrana
www.piseckabrana.cz

  otevřeno: po–zavřeno, út–ne 11.00–19.00
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01. 11. | 19.00 | Peter Lipa – přední evropský jazzový zpěvák 
s osobitým hudebním projevem a originálními texty v doprovodu 
špičkových slovenských hudebníků: Peter Lipa Jr. (klávesy), Michal 
Žá-ček (saxofon), Michal Šimko (basová kytara) a Michal Fedor 
(bicí) | vstupné 250 Kč
14. 11. | 16.00 | Fresh Senior uvádí: Jan Burian – z cyklu 
Čeští písničkáři – vystoupení spisovatele, televizního moderátora, 
dokumentaristy, a hlavně písničkáře, který od roku 1970 vystoupil 
na téměř čtyřech tisících koncertech | vstup zdarma
15. 11. | 19.00 | Yvonne Sanchéz trio – španělský tempera-
ment v podání známé jazzové zpěvačky s hedvábným hlasem 
a mnoha nominacemi. Yvonne Sanchéz vystoupí společně s kyta-
ristou Johnatanem Ramirezem a pianistou Tomasem Jochmanem 
| vstupné 150 Kč
22. 11. | 19.00 | Daniel Bulatkin Quintet – jazzový „benjamí-
nek“, který v 17 letech založil kapelu s velkými hvězdami žánru 
a nyní hraje zajímavé kompozice i standardy ve stylu post bopu. 
Doprovod: Cyrille Oswald (saxofon), Miroslav Hloucal (trumpeta), 
Tomáš Bartoš (kontrabas) a Marek Urbánek (bicí) | vstupné 150 Kč

  VAGON CLUB
Národní 25 (Palác Metro), 110 00 Praha 1
mobil: +420 733 737 301 (po 19.00)
e-mail: vagonclub@seznam.cz
www.vagon.cz

01. 11. | 21.00 | Kohout plaší smrt + Dilemma In Cinema 
+ MZH

01. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
02. 11. | 21.00 | Krausberry – velká parta 
02. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
03. 11. | 21.00 | Pearl Jam Revival + Black Sabbath 

& Ozzy Osbourne revival
03. 11. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
04. 11. | 21.00 | Špejbl’s Helprs AC/DC revival
04. 11. | 24.00 – 06.00 | Videorockotéka – vstup volný
05. 11. | 21.00 | Večírek pro starší a pokročilé: Mefisto – 

koncert se koná s podporou hl. m. Prahy
06. 11. | 21.00 | No Time.cz – křest CD (Dave Mendez) + 

Edita Čechová Až Do
07. 11. | 21.00 | Keltské úterý: Five Leaf Clover
08. 11. | 21.00 | Riviera Playboyz – křest CD + Los Perros 

Del Fryba
08. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
09. 11. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Rock Automat
09. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
10. 11. | 21.00 | Guns’n’Roses tribute Slovakia
10. 11. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
11. 11. | 21.00 | Gothic Fest: Nightwisch tribute band + 

Interitus + Self–Defence

11. 11. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
12. 11. | 21.00 | Štěpán Smetáček + NTS Trio
13. 11. | 21.00 | Czech Floyd – Pink Floyd Tribute Band
14. 11. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine + Wolfarian
15. 11. | 20.00 | Hollywood Rock’n’roll Night – L. A. Guns 

(USA) + Stone Trigger (Irl) + Rock N Roll Army
15. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
16. 11. | 21.00 | Motörhead revival + Curlies
16. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
17. 11. | 19.00 | XII. ročník Koncertu proti totalitě, 

nesvobodě a komunismu: The Primitives Group 
+ Sladký Konec + Hally Belly + Jull Daien + Fish 
Flesh Field & Henry $ – večerem provází Fr. Čuňas 
Stárek

17. 11. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
18. 11. | 21.00 | Marma Kansas revival + TAM
18. 11. | 24.00 – 06.00 | Videorockotéka – vstup volný
19. 11. | 21.00 | Talenti a Mistři: Ty Syčáci a Payanoya – 

křest CD – koncert se koná s podporou hl. m. Prahy
20. 11. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
21. 11. | 21.00 | Schodiště
22. 11. | 21.00 | Nirvana Revival Praha + 2x A Dost!
22. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
23. 11. | 21.00 | Covers For Lovers + Civilní obrana + 

Náhodný Výběr
23. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
24. 11. | 21.00 | U2 Desire
24. 11. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
25. 11. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep 

Purple, Queen, AC/DC, etc…)
25. 11. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
26. 11. | 21.00 | Vejfuk + Dead Flowers
27. 11. | 21.00 | Pink Floyd Acoustic Duo
28. 11. | 21.00 | V3SKA + Klika – rock ska
29. 11. | 21.00 | Queenie – World Queen Tribute Band
29. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
30. 11. | 21.00 | Brutus – pro Váš tanec!
30. 11. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný

www.kampocesku.cz  kluby  113



Zahrady Pražského hradu



 zkulturní domy
  DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17
tel.: +420 235 323 248 
e-mail: kultura@domovrepy.cz
www.domovrepy.cz

02. 11. | 15.30 | Podzimní koncert s violoncellem – účinkují: 
Marek a Vladimír Sůvovi – violoncello, doc. Věra Langerová – kla-
vír. Program: J. S. Bach, J. Suk, P. I. Čajkovskij, E. Douša, J. Pelikán 
a další | koncert se koná za přispění nadace OSA Partnerství | 
refektář, vstupné dobrovolné
05. 11. | 15.30 | Koncert skupiny USB – utajená sbírka bás-
ní v písních, které přinášejí řadu otázek ohledně lásky, vztahů, 
víry, štěstí, životních ztrát, v písních, které nabízejí i odpovědi – 
účinkují: Michal Svatý – kytara, zpěv, Veronika Součková – zpěv, 
klávesy, Roman Jeřábek – kytara, Stanislav Zemánek – basová 
kytara, Petr Pour – bicí | refektář, vstupné dobrovolné
09. 11. | 15.30 | Odpolední koncert vokálního společen-
ství Cantio. Program: mariánské a adventní skladby | refektář, 
vstupné dobrovolné
19. 11. | 17.00 | Večer barokní hudby – účinkují: Rudolf 
Měřínský – loutna, Renata Strašrybková – violoncello, Jaroslav 
Kulhan – violoncello. Program: A. Vivaldi, B. Marcello, anonym 
a další | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
23. 11. | 18.00 | Dobročinná aukce na podporu Domova | 
refektář, vstup na pozvánky
26. 11. | 16.30 | První adventní koncert – orchestr Archioni 
pod vedením Michala Macourka se sólistkou Janou Borkovou 
(soprán). Program: J. S. Bach, L. Boccherini, A. Piazzolla aj. a české 
vánoční koledy | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
30. 11. | 17.00 | Koncert sopranistky Martiny Sehylové 
s varhanním doprovodem a hobojem | kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné
03. 12. | 16.30 | Druhý adventní koncert – Hornický pě-
vecký sbor Kladno se sólistou opery ND v Praze Vladimírem 
Doležalem. Program: B. M. Černohorský, A. Michna z Otradovic, 
J. S. Bach, G. F. Händel, J. J. Ryba a další | kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné
10. 12. | 16.30 | Třetí adventní koncert – smíšený pěvecký 
sbor Gaudium Praha pod vedením Zdeny a Vladislava Souč-
kových a dívčí komorní sbor Puellae, klavírní doprovod: Jitka 
Nešverová. Program: B. Britten, L. Delibes, O. Gjeilo, B. Martinů, 
M. Raichl, C. Saint-Saëns, A. Vivaldi, J. F. Wade a další | kostel sv. 
Rodiny, vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
Okouzlení Šumavou – výstava fotografií Jaroslava Páska | 
refektář, vstup volný | od 1. 11. do 30. 11.
Zimní Řepy – výstava fotografií Josefa Czwartynského | refektář, 
vstup volný | od 1. 12. do 31. 12.

  DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, O. P. S.
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 419 800
e-mail: info@dnm-praha.eu
www.dnm-praha.eu

  změna programu vyhrazena

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 hu-
dební nosiče různých národnostních menšin žijících v ČR s téma-
tem „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 veřej-
ného života.
Kulturně vzdělávací programy pro děti i dospělé (divadelní 
představení, výchovné koncerty, přednášky, besedy a filmové 
projekce).

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

AKCE
03. 11. | 17.00–19.00 | Prezentace knihy – DOMUS | Kavárna
09. 11. | 19.00–22.00 | Ruská tradice – koncert a tvůrčí 
večer | Sál
09. 11. | 15.00–20.00 | Beseda – BONA FIDE | Galerie
10. 11. | 08.00–12.00 | Loutkové divadlo Don šajn – BONA 
FIDE | Galerie
11. 11. | Výstava Čtyři oříšky pro Prahu – BONA FIDE | Galerie
27. 11. | Obrazy malířky z Užhorodu – Viktoria Manajlo – 
Prichodko – výstava – SpPR | Galerie

 www.kampocesku.cz  kulturní domy  115



  CHODOVSKÁ TVRZ 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO O. P. S.

Ledvinova 9, 149 00 Praha 4
tel.: +420 267 914 831
facebook.com/chodovskatvrz
www.chodovskatvrz.cz

  galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
  pokladna otevřena; út–pá 10.00–19.00; so–ne 13.00–19.00
  restaurace otevřena po–ne 11.30–22.30
  spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 203 – zastávka Chodovská 
tvrz, pak 3 minuty chůze; metrem C – stanice Chodov, poté 10 minut 
chůze podle šipek

KONCERTY
08. 11. | 15.00 | Jitka Molavcová – osobitá zpěvačka, hudebni-
ce, herečka a spisovatelka Vás potěší zpěvem i historkami z divadla 
Semafor | 150/100 Kč
08. 11. | 19.30 | Dúo Ranas – argentinské tango. Hrají: Leandro 
Schnaider – bandoneon, Pablo Schiaffino – piano | 300 Kč
11. 11. | 19.00 | Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb Pavel 
Voráček naživo – vynikající klavírní virtuóz Pavel Voráček zahra-
je v rámci svého recitálu skladby L. van Beethovena, L. Janáčka a F. 
Chopina I 150/100 Kč | změna programu vyhrazena
15. 11. | 18.00 | Šansony na Tvrzi – pravidelná šansonová 
setkání s  Janou Rychterovou, Filipem Sychrou a jejich hosty: 
Radimem Linhartem (piano) a Václavem Větvičkou (mluvené 
slovo) | 130/100 Kč
16. 11. | 19.00 | Jaroslav Hutka – legenda českého folku a vy-
nikající písničkář a textař Jaroslav Hutka vystoupí v předvečer 
státního svátku na Chodovské tvrzi | 200/140 Kč
30. 11. | 20.00 | Jazz klub Tvrz: Duo Nuages – jazz 40–50. 
let minulého století | Restaurace Chodovská tvrz | 100/70 Kč, 
kapacita míst omezena

POHÁDKY
05. 11. | 15.00 | Kvak a Žbluňk – hra je inspirována známou 
knihou Arnolda Lobela o dvou nerozlučných žabích kamarádech. 
Vhodné pro děti od tří let | 50 Kč
12. 11. | 15.00 | Momotaró – tradiční japonský příběh. Stejně 
jako naše představení vypráví příběh sirotka, kterého jednoho 
dne z vody vyloví bezdětný pár. Připluje schovaný v broskvi, ja-
ponsky momo. Odtud dostane i své jméno – Momotaró. Loutková 
inscenace s živou hudbou, beze slov, pro děti od tří let | 50 Kč
26. 11. | 15.00 | Golem – loutková pohádka na motivy starých 
židovských pohádek, obzvláště pak legendy o Golemovi. Vhodné 
pro děti od 6 let | 50 Kč

KURZY/ DÍLNY/ OSTATNÍ
01. 11. | Dovedeme – výtvarné kurzy – v listopadu opět 
probíhají od úterý do čtvrtka v Ateliéru Chodovské tvrze kurzy 
malby, kresby a výtvarné dílny pro děti i dospělé | informace 
a rezervace na www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či na 
tel. 720 213 120
26. 11. | 11.00–17.00 I Mozaika – dílna mozaiky pod vedením 
ak. sochařky Magdaleny Kracík Štorkánové v Ateliéru Chodov-
ské tvrze. Přihlášky do 20. 11. Cena 600 Kč na osobu (zaváděcí 
snížená cena)

GALERIE
  jednotné vstupné 50/30 Kč

Tři generace Jilemnických – Společná inspirace (sochy, 
obrazy, kresby)   Ellen Jilemnická, uznávaná sochařka, její 
bratr Ivan, též známý sochař a nejmladší generace – kreslířka 
a sochařka Fillomena Borecká, dcera Ellen Jilemnické, se setkají 
na výstavě Společná inspirace I Velká galerie | od 7. 11. do 30. 12. 

  KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ
Saratovská 20, 110 00 Praha 10 
tel.: +420 274 770 789 
e-mail: kd–barikadniku@volny.cz
www.kdbarikadniku.cz

  předprodej vstupenek – KD Barikádníků.
  spojení: metro A – Strašnická; bus 175, 188, 196; tram 7, 26

01. 11. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
01. 11. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
02. 11. | 19.00 | Jazzový Triatlon – 24. ročník – Original 

Indigo, Classic Jazz Collegium, Steamboat Stompers
05. 11. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
05. 11. | 14.00 | Dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
06. 11. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede 

Blanka Vášová
07. 11. | 18.00 | Taurus – taneční večer
08. 11. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
08. 11. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
10. 11. | 19.00 | Všefandomová maškaráda – pořádá Klub 

Terryho Pratchetta
11. 11. | 08.00 | Šermířská burza
12. 11. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
12. 11. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
13. 11. | 18.00 | Drumcircle – přijďte si zabubnovat, hudební 

nástroje pro Vás budou připraveny
14. 11. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
15. 11. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
15. 11. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
19. 11. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
19. 11. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
21. 11. | 18.00 |Taneční orchestr St. Douši – taneční 

zábava
22. 11. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
22. 11. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
23. 11. | 19.00 | Traktor „Prach a vzduch tour“ – rockový 

koncert
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24. 11. | 17.00 | Karneval pro seniory MČ Praha 10
25. 11. | 08.00 | Bleší trhy na Barče
25. 11. | 19.00 | Vlak do Dobříše a jeho hosté – country 

koncert
26. 11. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
26. 11. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
27. 11. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer 

hrají: Kamarádi staré řeky a jejich hosté
28. 11. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
29. 11. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
29. 11. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
30. 11. | 18.00 | Eva a Vašek – taneční zábava s populárním 

duem

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 113 555
www.mlp.cz

  rezervace on-line www.mlp.cz/akce
  předprodej v pokladně MKP; tel.: +420 222 113 425
  pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00
  změna programu vyhrazena
  program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP;  
tel.: +420 257 532 908

  www.facebook.com/kulturaMKP

  KONCERTY, TANEC
01. 11. | 19.00 | Společný jazzový koncert projektu East 
West European Jazz orchestra Twins 2017 / 2018 – Ně-
mecko – ČR | vstup volný, velký sál
11. 11. | 15.00 | Voda, voděnka, vodička – 34. ročník hu-
debního folklorního festivalu Setkání lidových muzik | vstupné 
150 Kč/80 Kč (děti a studenti do 18 let), děti do 6 let zdarma 
velký sál
15. 11. | 19.30 | Vladimír Mišík a Ivan Hlas – legendy českého 
rockového písničkářství v jednom večeru a na jednom pódiu | 
vstupné 280 Kč, velký sál

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET
  ve spolupráci s hosty uvádí

21. 11. | 09.00 a 11.00 | Stvoření tance – tančí Balet Praha 
junior a Pražský komorní balet | vstupné 100 Kč, velký sál
23. 11. | 10.00 | Kdo je na světě nejmocnější? – Pražský ko-
morní balet uvádí pohádku pro děti i dospělé na hudbu Bohuslava 
Martinů | vstupné 100 Kč, velký
30. 11. | 15.00 | Chvilka POEzie – symfonická báseň Antonína 
Dvořáka Holoubek a černá taneční groteska na motivy básně Ed-
gara Allana Poea Havran | vstupné 100 Kč, velký sál 
22. 11. | 16.30 | Ústřední Hudba AČR – koncert k poctě veli-
kánů dechové hudby: Vacka, Poncara a Vejvody | vstup zdarma 

do naplnění kapacity sálu, místenky k vyzvednutí 1 hodinu před 
začátkem koncertu v předsálí MKP, velký sál 
24. 11. | 19.30 | Hradišťan & Jiří Pavlica – adventní koncert 
originálního tělesa, které s odkazem na lidové tradice překračuje 
hranice hudebních žánrů | vstupné 390 Kč, velký sál

  PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

AŽ UMŘU, POHŘBĚTE MĚ POD LÍPU ANEB O PŮVABECH 
PŘÍRODNÍHO POHŘEBNICTVÍ

  ve spol. s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

01. 11. | 17.00 | Přednášejí Blanka Dobešová a Monika 
Suchánska | vstupné 40 Kč, malý sál

KOLEM SVĚTA
  cyklus cestovatelských přenášek – uvádí RNDr. Karel Wolf

01. 11. | 19.00 | Vietnam ze severu na jih – poznejte zemi, 
o které jste slyšeli, ale mnohé stále nevíte. Přednáší Magda Ra-
dostová | vstupné 100 Kč, malý sál
22. 11. | 19.00 | Cesta kolem světa za osmdesát tisíc korun? 
– jak za minimální náklady realizovat cestu kolem světa? Přednáší 
Alef Pražský | vstupné 100 Kč, velký sál 

ŠLECHTICTVÍ – VÝSADA I ZÁVAZEK
02. 11. | 17.00 | Šlechtická kultura doby osvícenství – o pra-
vidlech vychování, práci, rodinném životě i spisovatelské činnosti 
české šlechty přednáší doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. | 
vstupné 40 Kč, malý sál
13. 11. | 17.00 | Šlechta 19. století – na prahu moderní do-
by Jak šlechta reagovala na bouřlivé události let 1848 až 1849? 
Přednáší prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál
20. 11. | 17.00 | Šlechta mezi monarchií, republikou a to-
talitními režimy – rozpad Rakousko-Uherska znamenal pro 
šlechtu nástup období nejistot. Přednáší prof. PhDr. Jan Županič, 
Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

DEJVICKÉ DIVADLO SLAVÍ 25 LET
03. 11. | 17.00 | N. V. Gogol: Revizor – první z cyklu filmových 
projekcí legendárních inscenací a následné setkání s osobnostmi 
divadla, které zásadním způsobem vytvářely jeho profil. V listo-
padu s Ivanem Trojanem, Martinem Myšičkou, Evou Kejkrtovou 
Měřičkovou a Evou Sukovou | vstupné 80 Kč, malý sál

UMĚLCI VE SBÍRKÁCH SVĚTOVÝCH GALERIÍ
06. 11. | 17.00 | Museo del Prado v Madridu vlastní jednu 
z největších sbírek umění 12. – 19. století, např. díla Vélazqueze, 
Goyi, El Greca, Bosche, Dürera, Fra Angelica nebo Caravaggia. 
Přednáší PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč, malý sál
27. 11. | 17.00 | Zwinger v Drážďanech – v části barokního 
paláce, Semperově galerii, objevíme díla Santiho, Castelfranca, 
Tiziana, Tintoretta, Rubense, Rembrandta nebo Dürera. Přednáší 
PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč, malý sál
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O PLAVBÁCH DO POLÁRNÍCH MOŘÍ
06. 11. | 19.00 | Přednáška, beseda a křest knihy – Co 
přinesly vlny a odvál vítr známého mořeplavce, jenž mj. popíše 
stavbu a plavbu plachetnice Victoria, repliky slavné historické lodě 
Fernãa de Magalhãese, která jako první v 16. století obeplula ze-
měkouli. Přednáší Rudolf Krautschneider | vstupné 60 Kč, malý sál

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY
06. – 12. 11. | Akademie věd České republiky 2017 – 
17. ročník největšího vědeckého festivalu v ČR se zaměří mimo 
jiné na potraviny pro budoucnost, superlasery, medicínu, 
nanotechnologie a umělou inteligenci. Kompletní program 
na www.tydenvedy.cz

SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ
07. 11. | 17.00 | Adam stvořitel, 90. výročí – dnes se tato 
prozíravá parodie na politická hnutí a jejich jednoduchá řešení 
společenských problémů stává výmluvně aktuální. Připravila Ale-
na Pěkná. Účinkují J. Pešička, E. Raiterová, T. Blatný a D. Razím | 
vstupné 40 Kč, malý sál

CESTOVATELSKÉ ÚTERKY
  moderuje průvodce po toulkách blízkých i vzdálených RNDr. Miroslav 
Hrdlička

07. 11. | 19.00 | Kuba – oslnivá kultura, charakteristická dout-
níky, koktejly a krásnými ženami, stojí za neutuchajícím zájmem 
o tuto zemi pod stalinistickou diktaturou. Přednáší Lucie Tvrdíková 
| vstupné 50 Kč, malý sál
14. 11. | 19.00 | Kanada a severozápad USA – proslulou 
divočinou kontinentu Severní Ameriky vás provede zkušený ces-
tovatel. Přednáší RNDr. Miroslav Hrdlička | vstupné 50 Kč, malý 
sál | vstupné 50 Kč, malý sál
21. 11. | 19.00 | Seychelly – jak lépe poodhalit roušku této 
známé tropické, turistické destinace, než s domorodcem? Přednáší 
Udo Wichert | vstupné 50 Kč, malý sál
28. 11. | 19.00 | Siena a kraj Chianti – toulky za přírodními 
krásami kraje, kulturním bohatstvím a nejlepšími odrůdami čer-
veného vína. Přednáší RNDr. Jaroslav ??? | vstupné 50 Kč, malý sál

DNY KANADY V PRAZE 2017
08. – 10. 11. | Besedy s odborníky o literatuře, o možnos-
tech studia v Kanadě – projekce série krátkých dokumentů 
Wapikoni Mobile, diskuze ad. Výstava plakátů Miloše Reindla 
v prostorách MKP. Festival se koná ve spol. s Velvyslanectvím 
Kanady. Kompletní program na www.canada.cz | vstup volný, 
malý či velký sál
08. 11. | 19.30 | Leonard Cohen básní a zpívá česky – Vzpo-
mínka na velkého Kanaďana – ukázky z jeho tvorby představí 
překladatel PhDr. Miroslav Jindra | vstupné 70 Kč, malý sál
10. 11. | 19.00 | Shakespearovy slavné monology – ve 
spolupráci s British Council. Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, 
CSc. | vstupné 60 Kč, velký sál

ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
13. 11. | 15.00 | Recept na dlouhověkost – existují nějaké 
látky a potraviny, které zaručeně ovlivňují dlouhověkost? Jak si 
můžete sami prodloužit život? Přednáší Ing. Zdeněk Svoboda, 
CSc. | vstupné 40 Kč, malý sál
20. 11. | 15.00 | Jak se bránit civilizačním nemocem? – 
způsob života, složení potravin a stravování se projevují nárůstem 
civilizačních nemocí. Přednáší prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. 
| vstupné 40 Kč, malý sál
27. 11. | 15.00 | Proč jsem tu ještě potřebný? – citlivé a ak-
tuální téma hledá uspokojivé odpovědi vedoucí k pozitivnímu 
postoji k sobě i k našemu okolí. Přednáší Ing. Zdeněk Svoboda, 
CSc. | vstupné 40 Kč, malý sál

27. ROČNÍK FESTIVALU SPISOVATELŮ PRAHA
13. 11. | 16.30 | Projekce snímku Berlínské spiknutí (USA 
2006, Steven Soderbergh, 103 min) a beseda s autorem literární 
předlohy Josephem Kanonem a americkou spisovatelkou Affinity 
Konar, vedená diplomatem Petrem Drulákem | vstupné 100 Kč 
(snížené pro studenty a seniory 70 Kč), velký sál

FUNKČNÍ MEDICÍNA
14. 11. | 17.00 | Praktické tipy z naturopatie – jaké bylinné 
produkty využít při běžných zdravotních potížích? Nahraďte svou 
domácí lékárničku funkčními přírodními produkty. Přednáší Mgr. 
Lenka Vaňková, klinika Endala - Medicína 21. Století | vstupné 
40 Kč, malý sál

STŘET CIVILIZACÍ A VZESTUP ZÁPADU
  přednáší antropolog prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

14. 11. | 19.00 | Muhammad, Čingischán a Kolumbus – 
počátky západní expanze Jaké impulsy probudily Evropany z his-
torické letargie a podnítily jejich výbojnou mentalitu? | vstupné 
40 Kč, klubovna 
28. 11. | 19.00 | Západní expanzionismus a zrod moderního 
rasového myšlení – příčiny, vývoj a dopady rasových teorií | 
vstupné 40 Kč, malý sál

JAK SE UČIT (A NAUČIT) CIZÍ JAZYKY IV.
15. 11. | 19.00 | Nedaří se vám udržet motivaci k učení 
cizích jazyků tak, jak byste si přáli? – co naši disciplínu ovliv-
ňuje a jak ji můžeme povzbudit? Přednáší Mgr. Lucie Gramelová, 
Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

KNIHOVNY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ X.
  s filmy, které v televizi neuvidíte 

20. 11. | 19.30 | Archivář Petr Kotyk a režisér Bedřich Lud-
vík natáčejí knihovny zajímavých osobností. Knihovna výtvarníka 
a spisovatele Martina Patřičného (ČR 2017, 49 min) Knihovna filo-
sofa a spisovatele Stanislava Komárka (ČR 2017, 49 min) Besedu 
s M. Patřičným, S. Komárkem, archivářem P. Kotykem a režisérem 
B. Ludvíkem moderuje V. Hendrich | vstupné 50 Kč, malý sál
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PAMÁTKOVÉ OBNOVY ČESKÝCH HRADNÍCH ZŘÍCENIN
22. 11. | 17.00 | Neopakovatelné kouzlo zřícenin hradů 
a přístup české památkové péče k jejich obnově dokládá řada 
citlivých obnov z posledních desetiletí. Přednáší Ing. arch. Karel 
Kibic Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

POSVÁTNÉ STROMY
22. 11. | 19.00 | I současný sekulární stát svým způsobem 
pečuje o a chrání tzv. památné stromy – jaké rituální praktiky 
tímto gestem asociuje? Přednáší spisovatel a výtvarník Václav 
Vokolek | vstupné 40 Kč, malý sál

SYMBOLY, OBRAZY A MÝTY JAKO ARCHETYPY POZNÁNÍ
23. 11. | 17.00 | Symbol hvězdy a posvátná geometrie 
souvisí s cykly oběhu planet okolo Slunce i s cestou ke Kameni 
mudrců. Hvězda byla také symbolem Bohyně a Svatého grálu. 
Přednáší a středověké písně zazpívá RNDr. Mgr. Hana Blochová | 
vstupné 40 Kč, malý sál

VÝCHOVA JAKO DOBRODRUŽSTVÍ
28. 11. | 17.00 | Přednáška, beseda a uvedení stejnojmenné 
knihy ředitele a zakladatele Přírodní školy Mgr. Františka Tichého 
| vstup zdarma, malý sál

REUNION – PERLA INDICKÉHO OCEÁNU
29. 11. | 17.00 | Oblíbený ostrov pirátů schovává v pustinách 
Indického oceánu nejčinnější sopku světa Piton de la Fournaise. 
Běžně se tu praktikuje bílá a černá magie nebo kult woodoo. 
Přednáší Petr Blahuš | vstupné 40 Kč, malý sál

PRAHOU PO STOPÁCH ZEDNÁŘSKÉ SYMBOLIKY
29. 11. | 17.00 | Obrazová projekce odhalí skryté symboly na 
pražských domech. Přednáška je spojená s autogramiádou stej-
nojmenné knihy. Přednáší Bohumil Vurm | vstupné 60 Kč, velký sál

1717-1867-1907 ŠŤASTNÉ SEDMIČKY ČESKÝCH DĚJIN
30. 11. | 17.00 | Nepřehlížíme něco podstatného – když 
vnímáme moderní české dějiny jako sled „tragických osmiček“? 
Přednáší doc. PhDr. Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. | vstupné 40 Kč, 
malý sál

ALJAŠKA – DIVOČINA ZLATÉHO SEVERU
30. 11. | 19.00 | Cestovatel Martin Loew rámci své celovečerní 
digitální diashow představí osobní zážitky a cestovatelské tipy na 
poznávání Aljašky. www.promitani.cz | vstupné 140 Kč, velký sál

  NETRADIČNÍ CESTY POZNÁNÍ

ZDRAVÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT 
  ve spolupráci s časopisem Regenerace

02. 11. | 19.00 | Recepty proti zánětu – dozvíte se jednoduché 
a praktické principy a rady, které jsou zaměřeny na řešení zánětu. 
Přednáší MUDr. David Frej | vstupné 40 Kč, malý sál

09. 11. | 19.00 | Problémy psychosomatických zón – léčitel 
a psychotronik se zaměří na tzv. „psychosomatické zóny“. Přednáší 
Ing. Josef Schrötter | vstupné 40 Kč, malý sál
16. 11. | 19.00 | Jóga bez komerce – své životní postoje si 
utvořil na základě poznání jógy a meditační praxe. Přednáší Joseff 
Michálek | vstupné 40 Kč, malý sál
23. 11. | 19.00 | Komunikace – nástroj sbližování, nebo ne-
bezpečná zbraň? Zamyšlení nad mocným nástrojem ovlivňujícím 
kvalitu mezilidských vztahů. Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc. 
| vstupné 40 Kč, malý sál
30. 11. | 19.00 | Meč a růže – určeno mužům i ženám, které 
zajímá osobní design jejich vnitřního meče a květiny. Přednáší 
PhDr. Helena Šalátová | vstupné 40 Kč, malý sál

ZLATO – JEHO VÝZNAM MATERIÁLNÍ A DUCHOVNÍ
09. 11. | 17.00 | Historie zlata ve světě i u nás – osudy česko-
slovenského i českého zlata ovlivněná konstelacemi v horoskopu 
naší republiky. Perspektivy hodnoty zlata v budoucích letech. 
Přednáší Ing. Richard Stříbný | vstupné 40 Kč, klubovna

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ 
  ve spolupráci s časopisem Meduňka

15. 11. | 17.00 | Jak si udržet zdraví – co můžete udělat pro 
své zdraví, co je skutečná prevence a na co je třeba dát si pozor, 
abyste lépe čelili tlaku lékařů při užívání léků. Přednáší MUDr. 
Ludmila Eleková | vstupné 40 Kč, malý sál

ŠRÍ LANKA MÝTICKÁ – POSVÁTNÁ MÍSTA SEVERU 
OSTROVA
21. 11. | 17.00 | Mýtická a posvátná místa ostrova. Mihin-
tale – místo odkud se začala šířit Buddhova nauka. Yapahuwa, 
prastaré sídlo králů. Využití principů Vástu Šástra a védské astro-
logie při projektování chrámů. Přednáší Ing. arch. Mikoláš Bělík | 
vstupné 40 Kč, malý sál

  OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 1912 

nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  pokladna otevřena: denně 10.00–20.00

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU
Termíny na www.obecnidum.cz

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
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Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního do-
mu, 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)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního 
domu. Pro velký zájem přidáváme čtyřikrát měsíčně výklad 
pouze v českém jazyce.
Více informací o časech prohlídky na www.obecnidum.cz, na 
pokladně Obecního domu nebo na Facebooku.
Další program viz rubrika Galerie, výstavy

PŘIPRAVUJEME
22. 12. | Spirituál kvintet – Vánoční koncert – vstupenky již 
nyní v prodeji v historické pokladně Obecního domu nalevo nebo 
online na www.obecnidum.cz | cena: 490 Kč

  VILLA PELLÉ
Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Spolek PORTE s. z.
e-mail: info@porteos.cz
www.porteos.cz

  pořádá za finanční podpory MČ Praha 6

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI ZVOU NA DALŠÍ LITERÁRNÍ 
PROCHÁZKY
www.literatiznasictvrti.cz
e-mail/rezervace: info@literatiznasictvrti.cz

  vstup volný

07. 11. | 19.30 | Básnický večer Vladimíra Křivánka, Karla 
Škrabala a Petra Řeháka | moderuje: Marie Iljašenko. Vladi-
mír Křivánek se zaměřuje především na vývojové proměny české 
literatury 19. a 20. století, a to zejména v poezii. Karel Škrabal 
zastupuje antiiluzivní proud, který odkazuje k totálnímu realismu 
a trapné poezii Egona Bondyho, a Petr Řehák je zakládajícím čle-
nem experimentální básnické skupiny Fantasía, která se ve svém 
básnickém programu odvolává na tzv. nový patos. Jeden večer, tři 
autoři – přijďte si užít listopadovou chvilku poezie do Villa Pellé!
14. 11. | 18. 00 | Václav Jamek představuje Eberhardta 
Hauptbahnhofa. Václav Jamek patří k několika málo českým 
spisovatelům, kteří se stejně dobře literárně vyjadřují v češtině 
i francouzštině. Část svého díla publikoval pod pseudonymem 
Eberhardt Hauptbahnhof, např. „Knihu básňů převeršovnou, již 
vlastnodušně protrpěl a v řeč svázal Eberhardt Hauptbahnhof, 
básník český“(samizdat, 1988) či „Nedokončený kalendář na tento 
rok a všechny roky příští“ (1994), v němž uplatnil svůj velký smysl 
pro humor, grotesku, nonsens a parodii. Je také vynikajícím ese-
jistou a věnuje se i překladům z francouzštiny.
21. 11. | 18.00 | Undergroundová Praha 6 s Martinem Ma-
chovcem. Martin Machovec je literární kritik a editor zejména 
ineditní, tj. samizdatové a undergroundové literatury. Narodil se 
do rodiny významného filozofa Milana Machovce, díky kterému 
se od dětství pohyboval v prostředí českého undergroundu a už 
od počátku 70. let patřil k „mladým přátelům“ filozofa a básníka 
Zbyňka Fišera alias Egona Bondyho. Martin Machovec představí 
oblíbená místa undergroundových spisovatelů, hudebníků i vý-
tvarníků žijících na Praze 6. Kde se scházeli, kde psali, vystupovali 
a kde je sledovala tajná policie?

Villa Pellé, Praha 6
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Městská knihovna v Praze, Mariánské nám., Praha 1



Zpívající fontána, Královská zahrada, Pražský hrad



 zzahraniční 
kulturní centra

  AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze

Tržiště 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 530 640
e-mail: acprague@state.gov
www.americkecentrum.cz

  aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz
  na jednotlivé programy se můžete přihlásit předem, pokud potvrdíte 
účast na webové stránce týkající se konkrétního programu. Stačí klik-
nout na „Přihlásit se“ a zadat svůj e-mail. Vstup na programy je volný. 

  změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
  návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00,  
út 13.00–19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků 
(10., 17., 23. 11.)

Knihovna nabízí více než 1 000 publikací o americké zahra-
niční 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 návštěvu zdaleka, doporučujeme, 
abyste si předem telefonicky ověřili, že jsou výstavy dostupné. 

Překrásná Amerika   Výstava plakátů z různých částí Spojených 
států | chodba 
Výstava amerických firemních plakátů k příležitosti Globál-
ního týdne podnikání | velká a malá místnost | od 7. 11.

PROGRAMY
01. 11. | 17.30 | Kalifornské Silicon Valley jako globální 
centrum technologických inovací – přednáška respektova-
ného ekonomického komentátora Barryho Wooda o budoucnosti 
Silicon Valley | v angličtině
02. 11. | 17.00 | Czech English Out – konverzace v angličtině 
zaměřená na mládež ve věku 14–19 let vedená ve spolupráci 
s americkými středoškolskými studenty žijícími v Praze. Registrace 
nutná na CzechEnglishOut@gmail.com.
02. 11. | 19.00 | Jak bojovat proti plýtvání s potravinami? 
– promítání dokumentu a diskuse. Ve spolupráci s Zachraň jídlo 
| v češtině  

08. 11. | 18.30 | Space Security – přednáška Martiny Šmuclero-
vé z Institutu politických studií v Paříži a diplomatky Ministerstva 
zahraničí ČR na téma mezinárodního právního rámce pro aktivity 
ve vesmíru. Ve spolupráci s PSSI | v angličtině 
13. 11. | 18.00 | Applying Entrepreneurship Experiences 
from the US to Today‘s Czech Business Market – diskuse 
o prolínání různých podnikatelských kultur a jejich vlivu na 
podnikání v České republice. Ve spolupráci s J-1 alumni group 
| v angličtině
14. 11. | celý den | Entreprelooza 3.0: Global Entrepre-
neurship Week – Velvyslanectví USA a Americké centrum vás 
zvou na konferenci věnovanou podnikání. Součástí konference 
budou panely s americkými hosty, diskuse o sdílené ekonomice 
a další. Program probíhá v rámci Global Enterpreneurship Week 
| více na stránkách Amerického centra www.americkecentrum.cz 
| v angličtině i češtině
15. 11. | 17.30 | Mezinárodní týden vzdělávání: Fulbrighto-
va stipendia: Zkušenosti absolventů. Díky česko-americkému 
Fulbrightovu stipendijnímu programu vyjíždí každoročně do USA 
desítky českých studentů, vědců a vysokoškolských profesorů. Na 
setkání, které se koná v rámci Týdne mezinárodního vzdělávání 
vyhlašovaného každoročně americkou vládou, se dozvíte detailní 
informace o výběrovém řízení i průběhu pobytu v USA přímo od 
absolventů tohoto prestižního programu | v češtině
16. 11. | 17.00 | Amerika tvýma očima. Vyhlášení vítězů 
fotosoutěže „Amerika tvýma očima 2017“ a vyprávění dvou 
mladých českých cestovatelů o jejich cestě po západě USA do-
plněné fotografiemi. Michal Hynek a Honza Tichý se vydali letos 
v létě z Čáslavi do světa — autem projeli národní parky ve státech 
Kalifornie, Arizona, Utah, Montanu, Washington, odkud zamířili 
ještě více na sever, do Kanady. V Americkém centru se podělí o své 
krásné fotografie a zážitky | v češtině
20. 11. | 18.30 | Space Security: Jakou roli hraje OSN v na-
stavení pravidel využívání vesmíru – přednáška Yukiko Oku-
mury, odbornice na právo a politiku týkající se vesmíru z OSN. Ve 
spolupráci s PSSI | v angličtině
22. 11. | 18.00 | Bill C. Davis: Současné americké divadlo.  
Zkušenosti newyorského dramatika a režiséra. Bill C. Davis 
představí v Americkém centru svou divadelní a filmovou tvorbu 
a svůj pohled na současné americké divadlo | v angličtině
27. 11. | 18.30 | Space Security:  Evropa ve vesmíru. Před-
náška Cenan Al-Ekabiho z European Space Policy Institute. Jaké 
aktivity rozvíjí Evropa ve vesmíru? A jaké mají bezpečnostní 
implikace?
28. 11. | 17.00 | Book Club: Spaceman of Bohemia – dis-
kuse nad knihou Jaroslava Kalfaře. Kam nemůžeš poslat 
sondu, tam pošli člověka. Tím se řídila malá země z Evropy, když 
se ve sluneční soustavě objevil podivný oblak, slibující odhalení 
mnohých tajemství vesmíru. Stane se kosmonaut Jakub Procházka 
nejslavnějším mužem na Zemi? Diskusí o knize vás provede ředitel 
Amerického centra Tony Jones | v angličtině
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29. 11. | 18.00 | „Neziskový sektor a filantropie v České 
republice“. Český klub absolventů IVLP (International Visitor 
Leadership Program) pořádá panelovou diskuzi s absolventy IVLP 
programů, jejichž témata se týkala neziskového sektoru, dobro-
volnictví, filantropie, humanitární a sociální činnosti | v češtině
30. 11. | 16.00 | Kde všude čelí ženy násilí? Diskuse pořádaná 
ve spolupráci s Českou ženskou lobby | v češtině

FILM
  bližší informace o promítání filmů na www.americkecentrum.cz/
program/screening

07. 11. | Filmový klub – v angličtině
21. 11. | Filmový klub na téma „Podnikání“ – v angličtině, 
s českými titulky (pokud jsou k dispozici) 
28. 11. | Filmový klub na téma „Vzdělávání“ – v angličtině

  ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Šporkova 14, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 090 681
e-mail: iicpraga@esteri.it
www.facebook.com/italiancultureinstituteprague
www.iicpraga.esteri.it

  změna programu vyhrazena

VÝSTAVA
„Italský design“ | Pořádá nadace Fondazione studio museo 
Vico Magistretti v Miláně (www.vicomagistretti.it) a Fondazione 
Sartirana ve spolupráci s Italským kulturním institutem | Národní 
dům, nám. 14. října 16, Praha 5 | od 7. 11. do 19. 11.

HUDBA
01. 11. | 19.00 | Zahajovací koncert 6. ročníku Festivalu 
Brikcius. Violoncellista František Brikcius zahraje virtuózní L’Arte 
dell’Arco (Umění smyčce) – 50 variací italského barokního sklada-
tele G. Tartiniho na téma Corelliho gavoty v úpravě francouzského 
violoncellisty P. Bazelaira pro violoncello sólo | doprovodnou akcí 
bude malá výstava spjatá s rodištěm G. Tartiniho | ve spolupráci 
s Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze | vstup volný | Ba-
rokní kaple IKI, Vlašská 34, Praha 1 | www.FestivalBrikcius.com
19. 11. | 21.00 | Daniele Gorgone Trio (Daniele Gorgone – 
klavír, Aldo Zunino – kontrabas, Giovanni Paolo Liguori – bicí). 
Skupina, která má na repertoáru jak originální Gorgoneho sklad-
by, tak i standardy ve vlastní úpravě, představí své nové CD Lucky 
Man | Jazz Dock, Janáčkovo nábř. 2, Praha 5 | ve spolupráci s IKI 
| www.jazzdock.cz, www.danielegorgone.com 

28. 11. | 20.00 | Intonarumori koncert | Opening Perfor-
mance Orchestra – futuristické soirée pro tři intonarumori, dva 
recitátory (Phaerentz a Luciano Chessa), klavír (Miroslav Pudlák) 
a housle (David Danel) | koná se v rámci Futuristického týdne, je-
hož pořadateli jsou Italský kulturní institut v Praze, Český rozhlas, 
Národní galerie v Praze, Agosto Foundation a re-set production | 
Barokní kaple IKI, Vlašská 34, Praha 1

LITERATURA / HUDBA
06. 11. | 17.00 | Prezentace publikace Marie Kronberge-
rové „Don Giovanni na Ovocném trhu aneb italské árie 
ústy pražských pěvců“. Autorem portrétů pěvců, z nichž ně-
které budou vystavené, je fotograf a manažer projektu Miroslav 
Sanytrák. Knihu vydalo nakladatelství Via Stile, s.r.o. v Unhošti. 
V úvodu prezentace připomenou čtyři staletí italských operních 
libret krátkým vystoupením mimo jiné Hana Blažíková, Kateři-
na Kněžíková a Jana Šrejma Kačírková | Barokní kaple Italského 
kulturního institutu, Vlašská 34, Praha 1

FILM
30. 11. | Zahájení 5. pražského ročníku středoevropského 
festivalu současného italského filmu MittelCinemaFest. Na 
programu je opět desítka nejnovějších filmů vybraných italskými 
kritiky na filmovém festivalu v Benátkách. Vstupenky je možné 
zakoupit online nebo v pokladně kina Lucerna (www.kinolu-
cerna.cz/kino@lucerna.cz). Akci pořádají Velvyslanectví Itálie 
v ČR, Italský kulturní institut v Praze, Italsko-česká obchodní 
a průmyslová komora, Istituto Luce Cinecittà a kino Lucerna ve 
spolupráci s mnoha dalšími partnery | do 5. 12.

 MAĎARSKÝ INSTITUT V PRAZE
PRÁGAI MAGYAR INTÉZET

Rytířská 25–27, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 222 424–5, 224 210 977
e-mail: info@hunginst.cz
www.hunginst.cz

  otevřeno po–čt 10.00–18.00 (knihovna, denní tisk, kulturní 
týdeníky, časopisy)

VÝSTAVY
„Narození mé v neděli ráno“   Výstava malíře Menyhérta Tiszai 
Nagye | Sklepní galerie MI | do 10. 11.
Svítá – 1956   Dokumentární výstava na téma výročí maďarské 
revoluce a boje za svobodu 1956 | Foyer MI | do 4. 12.
Tajuplný půvab socialistického surrealismu – vizuální sym-
fonie   Výstava Lászlóa 2 Hegedűse | vernisáž 14. 11. v 19.00 | 
Sklepní galerie MI
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LITERATURA
21. 11. | 19.00 | Maďarsko-český večer poezie. Hosté: básníci 
János Térey a Petr Borkovec. V rámci festivalu Den poezie 2017 
| Velký sál MI
28. 11. | 19.00 | Literární setkání s autory zemí V4. Čtení 
a diskuze za účasti autorů: Imre Kőrizs (HU), Pavol Száz (SK), Zofia 
Baldyga (PL), Alena Mornštajnová (CZ) | Velký sál MI

VĚDECKÁ DISKUSE
06. 11. | 16.00 | Místo osobnosti hraběte Jánose Esterhá-
zyho v soudobém českém historickém diskurzu. Vědecká 
diskuze u kulatého stolu. Moderuje ředitel Ústavu pro studium 
totalitních režimů Zdeněk Hazdra | Fakulta sociálních věd UK

DIVADLO
07. 11. | 19.00 | Jókaiho divadlo v Komárně – Virágeső 
(Déšť květů) – pražská premiéra komorní divadelní hry Pála 
Csákyho | představení v maďarštině | Velký sál MI

AKCE PRO DĚTI
08. 11. | 16.30 | Divadlo Márkus Színház – Princ Laci – 
představení pro děti v maďarštině, ve spolupráci se Spolkem 
Iglice | Velký sál MI
09. 11. | 16.30 | Divadlo Márkus Színház – Historie létání 
– představení pro děti v maďarštině, ve spolupráci se Spolkem 
Iglice | Velký sál MI

FILMY
09. 11. | 18.00 | Dny čekání (Szerelem) – rež. Károly Makk, 
1971, 98 min, s tlumočením | Velký sál MI
23. 11. | 18.00 | Takoví, jací jste (Így, ahogy vagytok) – rež. 
Károly Makk, 2010, 94 min, s tlumočením | Velký sál MI

  RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE 
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 090 589
e-mail: info@rkfpraha.cz
www.rkfpraha.cz 

  Knihovna RKF: po–pá 10.00–13.00 a 14.00–16.00; vstup volný

TRVAJÍCÍ VÝSTAVA
Nachtasylanti | otevřeno po–pá 10.00–17.00 | vstup volný | 
RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 | do 13. 12.

FILM
20. 11. | 20.45 | Untitled (A/D 2017, 107 min) – rež. Michael 
Glawogger a Monika Willi | Dokumentární pondělí kina Světozor | 
německy, anglicky | Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

DIVADLO
28. 11. | 17.00–21.30 | Nekončící maraton rozhlasových 
her – 22. pražský divadelní festival německého jazyka (19. 11. 
– 1. 12. 2017) | s českými titulky | Český rozhlas, Vinohradská 12, 
Praha 2

HUDBA
07. 11. | 20.00 | MHF Alternativa 2017 (4. – 12. 11. 2017). 
Christof Kurzmann – loop, basový klarinet, vokály, Petr 
Vrba – trubka, klarinet, elektronika | Malostranská beseda, 
Malostranské nám. 35/21, Praha 1
12. 11. | 19.00 | Purple is the Color. Simon Raab – piano, 
Štěpán Flagar – saxofon, Martin Kocián – kontrabas, Michał 
Wierzgoń – bicí | Jazz Dock, Janáčkovo nábř. 2, Praha 5
14. 11. | 19.30 | Giocoso String Quartet. Mezinárodní festival 
komorní hudby EuroArt Praha 2017/2018 | Program: J. Haydn, 
R.  Schumann, B. Bartók | Sál Martinů, HAMU, Malostranské 
nám. 13, Praha 1

LITERATURA
08. 11. | 18.00 | Martin Prinz: Die letzte Prinzessin | pouze 
německy | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1
08. 11. | 18.00 | Josef Ernst, Hans Heinz Weiländer: Milo-
ta Zdirad Polák, rakouský generál a český básník | pouze 
česky | vstup volný | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. 
J. Palacha 2, místnost č. 300, Praha 1
06. 11. | 18.00 | Veronika Sandbichler, Ivan Prokop Much-
ka: Na cestě do habsburské historie zámku Ambras aneb 
Kdo byl Ferdinand Tyrolský? | tlumočeno | Clam-Gallasův 
palác, Husova 158/20, Praha 1
14. 11. | 18.00 | Marta Marková: Alice Rühle-Gerstel – Di-
sidentka v levicovém exilu | pouze německy | vstup volný | 
RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

AUTORSKÉ ČTENÍ, GALAVEČER A DISKUZE
11. – 14. 11. | 27. festival spisovatelů Praha – A příště už 
oheň (10. – 15. 11. 2017). Rakouská účast: Robert Menasse 
| simultánně tlumočeno | program: www.pwf.cz/rubriky/pwf-
2017/program | Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 
Praha 1 a klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

FESTIVAL
23. – 26. 11. | 14. mezinárodní festival alpinismu. Ra-
kouská účast: Reinhold Messner, Peter Habeler, David Lama, 
Jakob Schubert, Anna Stöhr, Karl Gabl, Wolfgang Nairz, Heinz 
Zak, Peter Veider, Patrick Nairz, Michael Larcher, Hans Ebner | 
program a informace na www.festivalalpinismu.cz | Národní dům 
na Smíchově, nám. 14. října 82/16, Praha 5
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  SKANDINÁVSKÝ DŮM
Dejvická 3, Praha 6
mobil +420 777 926 331
e-mail: info@skandinavskydum.cz
www.skandinavskydum.cz

  Knihovna Skandinávského domu: po 15.00–20.00, čt 13.00–17.00

  FESTIVAL DNY SEVERU
22. – 30. 11. 2017

  všechny filmy jsou uváděny v původním znění s titulky
  rezervace vstupenek na www.evald.cz (filmové projekce) a rezerva-
ce@dox.cz (setkání se spisovatelkami)

Přichází severské podivno! Už 8. ročník multižánrového festi-
valu Dny Severu, který v Praze proběhne od 22. do 30. listopadu, 
letos poodkryje severské podoby žánrů fantasy, sci-fi, dystopie, 
magického realismu či hororu, souhrnně nazývané Nordic Weird. 
Hosty festivalu budou norská spisovatelka Siri Pettersen, au-
torka fantasy trilogie Havraní kruhy, a finská spisovatelka Laura 
Lindstedt, jejíž mystický román Oneiron je čerstvě dostupný 
i v českém překladu. S oběma autorkami se bude konat beseda 
ve vzducholodi Gulliver v Centru současného umění DOX.
Různé podoby severského podivna se představí i na filmovém 
plátně. Festival zahájí grónský horor Stíny v horách. Vtipná 
švédská parodie Kenny begins si posvítí na béčkové sci-fi filmy, 
islandská komedie Astropia je pro změnu inspirovaná hrami 
RPG a filmovou čtveřici doplní norský dystopický film Otravný 

chlap, plný kafkovských motivů. Festival nabídne také literární 
pořad o severském podivnu a dobrodružnou pátrací hru 
v knihovně pro děti.

PROGRAM FESTIVALU
22. 11. | 19.00 | Film: Stíny v horách | Kino Evald | vstupné 120 Kč
23. 11. | 19.00 | Setkání se spisovatelkami: Siri Pettersen 
a Laura Lindstedt | Gulliver – DOX | vstupné 60/40 Kč
24. 11. | 19.00 | Film: Kenny begins | Kino Evald | vstupné 
120 Kč
25. 11. | 14.00–17.00 | Fantastické dobrodružství v knihov-
ně | Městská knihovna v Praze | vstup zdarma
28. 11. | 19.00 | Beseda s hosty: V zajetí severského podiv-
na | Studio Paměť | vstupné dobrovolné
29. 11. | 19.00 | Film: Otravný chlap | Kino Evald | vstupné 
120 Kč
30. 11. | 19.00 | Film: Astropia | Kino Evald | vstupné 120 Kč

  ZASTOUPENÍ VALONSKO-BRUSEL
Myslíkova 31, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 934 574
e-mail: bureau@walbru.cz
www.wbi.be

Případný program najdete na webových stránkách.
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 zgalerie, výstavy
�NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Staroměstské nám. 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 301 122
e-mail: info@ngprague.cz 
www.facebook.com/NGvPraze
www.ngprague.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
  denně mimo pondělí 10.00–18.00, není-li uvedeno jinak

VSTUPNÉ
  vstupné pro jednorázový vstup do všech pěti sbírkových expozic 
Národní galerie v Praze – palác Kinských, Klášter sv. Anežky České, 
Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác: základní 
500 Kč (platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení)

  vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie v Praze pro děti 
a mládež do 18 let a studenty do 26 let

  KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 879 111

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 
Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera 
| vstup zdarma
Sochařská zahrada   Klášterní zahrady s prohlídkovým okru-
hem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých 
umělců (F. Bílek, M. Gabriel, F. Skála, Č. Suška, J. Róna, S. Kolíbal, 
K. Malich, S. Milkov, P. Opočenský, A. Veselý) | otevřeno denně 
včetně pondělí, listopad–únor 10.00–16.00 | vstup zdarma

VÝSTAVY
Očím skryté: Podkresba na deskových obrazech 14. – 16. 
století ze sbírek Národní galerie v Praze | do 26. 11.

  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1
tel.: +420 233 081 713

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách 

Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka 
Císařská zbrojnice 
Barokní umělecké řemeslo 

VÝSTAVA
Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava 
Hollara | do 31. 12.

  ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
tel.: +420 233 090 570

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka 

VÝSTAVY
Jan Salomonsz de Bray – Svatá Helena | do 8. 1. 2018
Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty   České 
a moravské šlechtické rody připomenou heraldické a genealogické 
památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla | od 13. 10. 
2017 do 4. 3. 2018

  PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské nám. 12, 110 00 Praha 1; tel.: +420 220 397 211

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 150 Kč/snížené 80 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění Asie
Hudba jako obraz   Podzimní obměna sbírkové expozice Umění 
Asie se ve spolupráci s Mezinárodním Shakuhachi festivalem Pra-
ha 2017 soustředí na propojení výtvarného umění a hudebních 
motivů | do 3. 12.

  VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA
Valdštejnská 3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00

VÝSTAVA
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař 
a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem   V roce 2017 uplynulo 
470 let od doby, kdy syn českého a uherského krále Ferdinanda I. 
arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529–1595) přijel do Čech, 
aby zde zastupoval zájmy svého otce i celé habsburské dynastie. 
V témže roce si připomínáme i výročí 450 let, kdy se arcivévoda 
ujal vlády nad Tyrolskem. Významná jubilea se stala podnětem 
k uspořádání rozsáhlé výstavy Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Lan-
desfürst na zámku Ambras v Innsbrucku, a následné výstavy v Ná-
rodní galerii v Praze. Obě vznikají ve spolupráci Kunsthistorisches 
Museum Wien s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin umění 
Akademie věd České republiky | od 3. 11. 2017 do 25. 2. 2018
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  SALMOVSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1; tel.: +420 233 081 713

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Sbírková expozice Umění 19. století od klasicismu k ro-
mantismu v Salmovském paláci je momentálně uzavřena

VÝSTAVA
Charta Story. Příběh Charty 77 | do 19. 1. 2019

  VELETRŽNÍ PALÁC
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7; tel.: +420 224 301 122 

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 250 Kč/snížené 150 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění 19., 20. a 21. století | Součástí expozice je sbírka fran-
couzského umění 19. a 20. století a expozice zahraničního 
umění 20. století.

VÝSTAVY
Magdalena Jetelová: Dotek doby | do 19. 11. 2017
Aj Wej-wej. Zákon cesty | do 7. 1. 2018
Mytologické mesaliance Maxe Pirnera | do 3. 12.
Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu 
| od 19. 10. do 7. 1. 2018
StartPoint 2017 – Cena pro diplomanty evropských umě-
leckých škol | od 19. 10. do 10. 12.
Julian Rosefeldt: Manifesto | od 19. 10. do 7. 1. 2018
Introducing Pedro Henriques: Půst | od 19. 10. do 7. 1. 2018

�GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1 (Dům U Kamenného zvonu)
tel.: +420 224 826 391
e-mail: pr@ghmp.cz
www.ghmp.cz (aktualizované informace)

  každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny

  BÍLKOVA VILA
Mickiewiczova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

Znovu zpřístupněná vila nabízí kromě ateliéru Františka Bílka 
výstavu sestavenou z několika raných prací a soubor knižní 
tvorby. 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.

STÁLÁ EXPOZICE
Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy   Komorní výstava 
kreseb a grafik představí dvě rozdílná ztvárnění základní křesťan-
ské modlitby Otčenáš, která patří k důležitým dílům v kontextu 
tvorby sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy. Na své 
první autorské knize Otčenáš pracoval František Bílek už v roce 
1900; s předmluvou Otokara Březiny ji vydal o rok později Nový 
život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfonse Muchy vyšel knižně v Paříži 
v roce 1899 a ve stejné době v limitovaném počtu také v Praze 
u nakladatele Bedřicha Kočího. Výběr vystavených prací dokládá 
originální invenci obou autorů, která jim umožnila vytvořit půso-
bivá mystická podobenství, směřující k morální obrodě člověka.

DOPROVODNÝ PROGRAM
12. 11. | 14.00 | Lektorská prohlídka

  BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ
Údolní 133, 391 55 Chýnov u Tábora
tel.: +420 381 297 624; mobil: +420 774 204 388

  otevřeno: pouze po telefonické objednávce (+420 775 204 388)

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

  ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1, 171 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 283 851 614

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112 do zastávky 
Zoologická zahrada

  od 31. 10. zcela uzavřeno

  COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2, 110 00 Praha 1

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné: zdarma

STÁLÁ EXPOZICE
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci   
Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům praž-
ské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propo-
jujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druho-
rokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika 
základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost 
především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám 
objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v někte-
rých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná 
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řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. Návštěvník 
se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky 
paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských prů-
zkumů, s vlastnickou historií, společenským a kulturním životem 
paláce v minulosti a zároveň se záměry galerie na další využití.

DOPROVODNÝ PROGRAM
18. 11. | 14.00 | Lektorská prohlídka

VÝSTAVA
Sráč Sam / Rozdíl v otázce   Výstava sleduje estetické konotace 
práce sociálně angažované umělkyně Sráče Sama. Svou činností 
přispěla k etickému obratu v umění, přesto nerezignovala na 
vizuální výstupy. Ve své práci reflektuje mimo jiné i zkušenost 
s totalitarismem a zvýšená citlivost vůči uplatňování moci se stala 
jedním z hlavních témat její tvorby | od 27. 10. 2017 do 25. 2. 2018

  DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1

  otevřeno: út–ne 10.00–20.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

VÝSTAVA
Jaroslav Róna   Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil 
Jaroslav Róna jako spoluzakladatel nejvýznamnějšího umělecké-
ho sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých. Již 
v jejím rámci se Róna profiloval jako výrazná originální osobnost 
vymykající se z dobově aktuálních trendů, což přesvědčivě doložila 
i jeho první velká samostatná výstava, kterou v roce 1997 uspořá-
dala GHMP v Domě U Kamenného zvonu. Dnes – po dvaceti letech 
– se ve stejném výstavním prostoru k Rónově tvorbě vracíme. 
Nová výstava, jež časově navazujíce na díla z roku 1997, zahrnuje 
sochařské a malířské práce z posledních dvaceti let. Prostřednic-
tvím videoinstalací divákům přiblíží také autorovy realizace do 
veřejného prostoru, z nichž některé poutají mimořádný zájem 
veřejnosti a dokážou vzbuzovat i vyhrocené názorové polemiky 
a reakce. Připomeňme kupříkladu diskuse kolem pomníku Franze 
Kafky v Praze (2003) nebo jezdeckého pomníku Markraběte Jošta 
v Brně (2015) | do 31. 12.

  DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5, 110 00 Praha 1

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00, čt 10.00–20.00

VÝSTAVA
Pavel Baňka / Blízkost   Pavel Baňka je svérázným solitérem 
v rámci české fotografie posledních čtyř dekád. Netají se svými 
silnými vazbami na amatérismus a s tím související šíři svých 
„fotografických hledání“. Výstava Blízkost je rozsáhlou sondou 
do dosud neprezentovaných fotografických cyklů, které vznikaly 
od konce 70. let do současnosti a mapují dílo autora v oblasti 
portrétní fotografie se sociálním podtextem | do 7. 1. 2018

  DOPROVODNÝ PROGRAM
04. 11. | 15.00 | Prohlídka Domu U Kamenného zvonu 
zaměřená na jeho historii

�GALERIE A–Z

  AD GALERIE
Uhelný trh 11/416, 110 00 Praha 1
mobil: +420 732 160 647
e-mail: jkdudycha@gmail.com
www.ceskeumeni.com (internetový prodej)
www.adgalerie.cz

  otevřeno: po–pá 10.30–19.00, so 10.30–18.00
  vstup volný

EXPOZICE
Různorodá nabídka obrazů, plastik, grafik, keramiky, 
porcelánu, šperků a skla od českých umělců (O. Zoubka, 
J. Uchytilové, K. Kodeta, I. Hüttnerové, J. Velčovského, O. Vyle-
ťalové, O. Jelena, J. Dudychy, R. Linhartové, V. Vlčkové a další 
dvoustovky výtvarníků).

KRÁTKODOBÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Olbram Zoubek – reliéfní tisky, Jiří Dudycha – plastiky 
a reliéfy | do 10. 11.
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  AMBIT KLÁŠTERA PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

  otevřeno: denně 11.00–18.00
  vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč

VÝSTAVA
Detail   Výstava současných členů Svazu českých fotografů a výběr 
černobílých fotografií ze Sbírky SČF | od 4. 11. do 23. 11.

  ARS DIVA GALERIE
Pštrossova 2, 110 00 Praha 1
mobil: +420 603 821 712
www.arsdiva.cz

  otevřeno: doba je uvedena u každé výstavy zvlášť

VÝSTAVY
Zuzana Oberthorová Popelková – obrazy a grafika   Vystu-
dovala Střední odbornou školu grafickou. Tato malířka a grafička 
realizuje ve svých dílech poměrně osobité a poetické vidění světa, 
zejména přírody a architektury. Svými stylizovanými portréty 
harlekýnů a klaunů se nevyhýbá ani zobrazení lidské figury. Ve své 
tvorbě nezapře vliv otce, byť se olejomalbě začala věnovat až po 
jeho smrti. Ačkoliv jsou barevná plátna její „láskou posledních let“, 
jak autorka dodává, věnovala se do roku 1996 především grafice. 
Jako jedna z mála, ne-li jediná z žen u nás, si litografie sama tiskla 
na stroji po svém otci | otevřeno: po–pá 13.00–18.00 | do 16. 11.
David Šedivý – Praha zasněná a majestátní   Výstava fo-
tografií | otevřeno: po–pá 13.00–19.00, so–ne 11.00–18.00 | 
od 20. 11. do 1. 12.

  ARTINBOX GALLERY
Perlová 370/3, 110 00 Praha (Dům v Kisně)
mobil: +420 777 748 433
e-mail: nadia@artinbox.cz
www.facebook.com/ArtinboxGallery
www.artinbox.cz

  otevřeno: út a čt 16.00–18.00, nebo na vyžádání: +420 777 748 433
  aktuálně sledujte naše stránky na facebooku: Artinbox – galerie 
fotografie

VÝSTAVA
Suzanne Pastor: Sladké časy   Lehce rekapitulační, multimedi-
ální výstava výtvarnice, fotografky,  kurátorky, spoluzakladatelky 
a první ředitelky Pražského domu fotografie. Američanka němec-
kého původu, žijící od r. 1990 v Praze, Suzanne Pastor (*1952) 
s humorem a nadhledem medituje mj. o své rodině, blízkých, 
i o životě stráveném ve světě fotografie a umění | kurátorka: Nadia 
Rovderová | od 7. 11. do 7. 12.

Foto: Štěpánka Nohýnková

Foto: David Šedivý, Praha zasněná a majestátní

Suzanne Pastor: Jim a Odessa, 2014, fotogram
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  ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30,110 00 Praha 1
tel.: +420 251 510 760
www.atelierjosefasudka.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

        
VÝSTAVY
Antény ruce: Protokoly z mimosmyslové estetiky   Prezen-
tace probíhajícího výzkumu dějin československé psychotroniky, 
jejích institucionálních i ideologických souvislostí, stejně jako 
jejích potenciálních přesahů do současného umění a vůbec, hle-
dání možností mimosmyslové estetiky a porozumění si beze slov 
| kurátoři a vystavující: Peter Sit, Matěj Pavlík, Jan Kolský, Vojtěch 
Märc | výstava se uskuteční v rámci Fotograf festivalu | do 19. 11.
Jolana Havelková: Citlivá data   Hranice mezi soukromým 
a veřejným se stávají čím dál tím nejasnější. S osobními údaji 
se obchoduje, zvyšuje se množství více či méně skrytých kamer 
snímajících pohyb a chování lidí a mnozí své soukromí dobrovolně 
sdílejí na facebooku. Výstava Jolany Havelkové Citlivá data na 
tuto situaci volně reaguje, avšak způsobem daleko subtilnějším 
a nejjednoznačnějším, než aby ji bylo možné označit jako sociálně 
kritickou nebo naopak voyeurskou | od 24. 11. do 14. 1. 2018

  ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 721 838
e-mail: info@atriumzizkov.cz 
www.atriumzizkov.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: út–so 15.00–22.00 a po dobu konání programu
  informace o koncertech viz rubrika Koncerty

VÝSTAVY
Alžběta Kočvarová, Markéta Souhradová, Adéla Waldhau-
serová: Osobní krajina   „S krajinami je to jako s lidmi, nikdy 
je úplně nepoznáme. Každý člověk a každá krajina mohou za 
určitých okolností projít všemi fázemi, od té nejubožejší ošklivosti 
až po tu nejvznešenější krásu.“ Christian Morgenstern. Skupinová 
výstava Osobní krajina představí tvorbu tří současných výtvarných 
umělkyň – Alžběty Kočvarové (1989), Markéty Souhradové (1989) 
a Adély Waldhauserové (1990), jež zobrazují krajinu osobitým, 
poetickým způsobem. Krajina v jejich autorském podání je vizu-
ální elegií přírody a současného světa. V jejich tvorbě se zrcadlí 
jedinečnost okamžiku živoucí a proměňující se krajiny, která je 
vždy nějakým způsobem součástí našeho života | vernisáž 12. 10. 
v 19.00, v rámci vernisáže vystoupí se svou hudební performance 
Jan Trojan, hudební skladatel, zvukový designér, odborník na 
elektroakustickou hudbu a tématiku soundscape | vstupné na 
výstavu 30 Kč | do 9. 11.
Stanislava Karbušická a Anna Ročňová: Olej   Řeka se klikatí 
skrz borovicový les, vymleté břehy meandrů se lesknou ve večer-
ním světle. Černý písek se táhne a pohlcuje všechno, co se mu 
odváží vzdorovat. Nebýt té všepohlcující černé hmoty, byl by výjev 
téměř idylickou krajinou. Z dálky doléhá ruch města a dlouhé stíny 
postav se posouvají prostorem... Stanislava Karbušická (*1984) 
a Anna Ročňová (*1989) experimentují s materiály, kompozicí 
a vztahy mezi „já“, „ty“ a „oni“. Anna vytváří křehké objekty, ko-
láže a instalace vycházející převážně z přírody. Osobní tvarosloví 
buduje na průsečíku umělých lidských výrobků a rostlé hmoty. 
Toto propojení intuitivně řadí do celků fungujících na principu 
neustálého zkoumání kombinací. Doménou Stanislavy je vytvá-
ření scén a postav. Více či méně abstrahované figury vyprávějí děj 
bez potřeby jej začít nebo skončit. Výsledný prostorový „snímek“ 
překypuje barvou, kontrasty a jemnými detaily. Melancholické 
situace jsou jakoby v mlze a navrací nás k pravěkému vyprávění 
kolem ohně | kurátor: Jan Vítek | vernisáž 16. 11. v 19.30, vystoupí 
Pražský improvizační orchestr (George Cremaschi – kontrabas 
a elektronika, Vojtěch Procházka – klávesy, Ken Ganfield – elekt-
ronika | vstup na vernisáž i výstavu zdarma | od 16. 11. do 19. 12.

DOPROVODNÝ PROGRAM
23. 11. | 18.00 | Komentovaná prohlídka k výstavě Olej 
Anny Ročňové a Stanislavy Karbušické | vstup zdarma 

Jolana Havelková, Citlivá data, Plzeň
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  CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1, 170 00 Praha 7
tel.: +420 295 568 123
e-mail: info@dox.cz
www.dox.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 6, 12, st. Ortenovo náměstí
  otevřeno: so–po 10.00–18.00, út zavřeno, čt 11.00–21.00,  
st a pá 11.00–19.00

  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.

VÝSTAVY
Před očima   Výstava představuje dnešní Irák očima mladé 
generace dokumentárních fotografů pocházejících především 
z iráckého Kurdistánu. Jejich fotografie jsou nevšedním pohle-
dem na region, který v současné době čelí jedné z nejhorších 
humanitárních krizí v moderní historii lidstva. Přesto není jejich 
námětem pouze válka, ale spíše život, který plyne válce navzdory 
| do 8. 1. 2018
Stanislav Libenský Award 2017   Stanislav Libenský Award 
je mezinárodní sklářská soutěžní výstava, která vždy na podzim 
představuje v Praze ty nejlepší práce absolventů vysokých umě-
leckých škol z celého světa, kteří ve své závěrečné práci použili 
sklo. Návštěvníci tak mohou vidět, jakým způsobem se fenomén 
uměleckého sklářství vyvíjí na mezinárodní úrovni, a to prostřed-
nictvím nastupující sklářské generace. Tato přehlídka je jediná 
tohoto druhu na světě | do 20. 11.
Rekonstrukce paměti   Ruská okupace Krymu a vpád ruských 
vojsk na východní Ukrajinu vyhnaly z domovů (podle oficiálních 
statistik) 2 miliony lidí, kteří byli nuceni uprchnout před ozbroje-
nými střety nebo před trestním stíháním za své politické názory. 
Výstava představuje díla vysídlených umělců, kteří se vyrovnávají 
se ztrátou domova na novou realitou a dále díla umělců, kteří sice 
s vysídlením nemají přímou zkušenost, ale touto problematikou 
se zabývají. | do 20. 11.
1917–2017   Výstava plakátů reflektující události roku 2017 v Rus-
ku představuje práce světových designerů a grafiků, které oslovil 
u příležitosti Moskevského mezinárodního bienále 2016 kurátor 
Sergej Serov. Výběr plakátů pro DOX připravil ve spolupráci s festiva-
lem Kulturus grafický designér Aleš Najbrt. | od 27. 10. do 8. 1. 2018

VZDUCHOLOĎ GULLIVER
V prosinci 2016 byla nad Centrem DOX otevřena unikátní archi-
tektonická intervence, inspirovaná elegantními tvary vzducholodí 
z počátku dvacátého století. 42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná 
konstrukce nazvaná Gulliver se stala novým místem pro setká-
vání současného umění a literatury.

  GALERIE 9 – VYSOČANSKÁ RADNICE
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
tel.: +420 236 041 292
http://galerie9.cz

  otevřeno: po–čt 10.00–19.00

STÁLÁ EXPOZICE
Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotogra-
fiích | historická budova radnice

VÝSTAVY
Zuzana Čížková – Kousek cesty – obrazy a objekty | 
od 30. 10. do 16. 11. 
Srdce v  dlaních – předvánoční prodejní výstava prací 
klientů Domova Petra v Mačkově – keramika, malba, tkaní, 
malba na hedvábí, květinové vazby... | od 22. 11. do 14. 12.

KREATIVNÍ DÍLNA
Zastav se a tvoř   Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, 
tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Za 
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na 
chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní 
umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to! 
01. 11. | 17.00–19.00 | výrobky z ovčího rouna
08. 11. | 17.00–19.00 | brož s korálky
15. 11. | 17.00–19.00 | vitrážové obrázky z hedvábného 

papíru
22. 11. | 17.00–19.00 | origami/závěsná dekorace
29. 11. | 17.00–19.00 | krabičky na vánoční dárky

DÁMSKÝ KLUB
K účasti na dílně se nemusíte objednávat, kapacita je ale ome-
zena provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo ve výstavních 
prostorách. Srdečně vás zveme do prostor galerie.
22. 11. | 19.00–21.00 | relaxační kreslení

  GALERIE ART PRAHA, spol. s r. o.
Aukční dům a Galerie

Staroměstské nám. 20/548, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 211 087; mobil: +420 602 233 723
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www.facebook.com/GalerieARTPraha
www.g-a-p.cz

  otevřeno: denně 10.30–18.30
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Galerie Art Praha je prestižní pražskou galerií, která prezentuje 
především významné a kvalitní české a slovenské malíře 
19. a 20. století. Na trhu působíme už více než 20 let a najdete 
nás v samém centru staré Prahy, na Staroměstském náměstí. 
Tradice Galerie Art Praha sahá do roku 1994. Zaměřujeme se na 
exkluzivní aukce, prodej a výkup kvalitních uměleckých děl pře-
devším od českých a slovenských autorů. Vybíráme díla v širokém 
spektru historických období od velikánů pozdního 19. století, 
přes klasickou modernu 20. století až po kvalitní umělce dnešní 
doby. Galerie je partnerem pro celou řadu významných sběratelů, 
probíhá zde množství výstav, kdy jsou veřejnosti představována 
díla vynikajících osobností a pravidelně pořádá aukce, ve kterých 
vždy patří ke špičce na trhu s uměním.

EXKLUZIVNÍ PODZIMNÍ AUKCE
Galerie Mánes | 12. 11. od 13.30

  GALERIE CESTY KE SVĚTLU  
ZDEŇKA HAJNÉHO

Zakouřilova 955/9, Praha 4 – Chodov
tel.: +420 272 950 557
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
www.zdenekhajny.com

  otevřeno: út–ne 14.00–19.00

STÁLÁ EXPOZICE
Netradiční umělecký interiér s obrazy a světelnými ob-
jekty z krystalů Zdeňka Hajného   Interiér působením hudby, 
měnícího se osvětlení a interaktivností jednotlivých kompozic 
nabízí prostředí zcela ojedinělé.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vesmírná píseň – hudebně obrazová fantazie | úterý a neděle 
v 15.00
Putování vesmírem – hudebně poetická kompozice | soboty 
a neděle v 17.00
Večerní pořady v 2. patře galerie na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce

VÝSTAVA
Laura Écsiová: „Vidění“ | do 26. 11.

  GALERIE ES
Nuselská 5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 215 899; mobil: +420 737 726 201
www.esgalerie.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy, sochy a grafiky současných umělců   (Born, Daněk, 
Demel, Hodonský, Houska, Lomová, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva, 
Suchánek ad.)
Keramická plastika   (Kavanová, Laštovička, Radovi, Samohe-
lová, Taberyová, Viková, Volf, Wernerová ad.)

  GALERIE HAVELKA
Martinská 4, 110 00 Praha 1
mobil: +420 603 570 943 
www.facebook.com/GalerieHavelka
www.galeriehavelka.cz

  otevřeno: tvorba v galerii – so, ne, po 11.00–18.00;  
vernisáž – út 18.00–21.00; výstava – st, čt 11.00-18.00

VÝSTAVA
Vladimír Kokolia | sledujte www.facebook.com/vladimir.kokolia; 
http://kokolia.eu, www.galeriehavelka.cz, www.facebook.com/
GalerieHavelka

  GALERIE HOLLAR
Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1
mobil: +420 737 288 310
e-mail: hollar@hollar.cz
www.hollar.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00, 13.00–18.00

VÝSTAVY
Lubomír Přibyl – grafika   Výstava Lubomíra Přibyla v galerii 
Hollar je koncipována jako retrospektiva k autorovým osmdesá-
tinám. Proto byla zvolena forma průřezové prezentace autorova 
grafického díla, každé období či etapa tvorby bude proto na vý-
stavě výběrově zastoupeno. Poměrně široce budou připomenuty 
grafické listy z prvních tří desetiletí jeho činnosti, protože konsti-
tuují orientaci Přibylovy tvorby a ozřejmují jeho autorská výcho-
diska. Pro Přibylovu tvorbu je charakteristická její vnitřní ústrojná 
povaha, pro níž je typické prolínání a určitá „skoková“ návaznost 
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témat či materiálových řešení, a která se rozvíjí a proměňuje s lo-
gikou svébytného vizuálního řádu. I proto budou v návaznosti 
na autorovy práce prvních desetiletí v retrospektivním výběru 
zastoupena určující díla dalších let až do současnosti. | do 5. 11.
Kamil Lhoták – Na křídlech grafiky   Kamil Lhoták (1912–
1990) kladl vlastní grafickou činnost svým významem na úro-
veň malby a opakovaně prohlašoval, že práce na poli grafiky je 
výrazem nejvyšší profesionality umělce. Během svého života 
vytvořil Kamil Lhoták celkem více než 660 grafik a pravidelné se-
znamování publika se svou tvorbou považoval za svou stavovskou 
povinnost. Jednou z nejvýznamnějších platforem v tomto směru 
byl pro něho právě Hollar, na jehož půdě proběhlo v minulosti 
několik umělcových výstav, na které stávající výstava navazuje 
formou představení mnoha desítek grafických prací, pokrývajících 
v širokém rozsahu celé období Lhotákovy tvorby. | vernisáž 8. 11. 
v 17.00, Galerie Hollar | od 9. 11. do 26. 11.

DOPROVODNÉ AKCE
13. 11. | 17.00 | Neznámý známý Kamil Lhoták | pořádá 
Spolek českých bibliofilů a SČUG Hollar
11. 11. | 15.00 | Komentovaná prohlídka za účasti kurátora 
výstavy Ing. Libora Šteffka, autora monografie Kamil Lhoták 
– Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, spojená s představením 
jeho nové knihy Kamil Lhoták – Obrazy

  GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 221 746
e-mail: gjf@gjf.cz
www.gjf.cz

  otevřeno: po–ne 11.00–19.00

VÝSTAVA
Veřejný prostor cz / Krajina města   Výstava prezentující výběr 
60 zajímavých realizací v oblasti veřejného prostoru od jednotli-
vých náměstí či parků až po rozsáhlé koncepty ovlivňující podobu 
nejen center měst | do 24. 11.

PŘEDNÁŠKY
15. 11. | Pavel Karous 
22. 11. | Beatriz Colomina 

  GALERIE KODL
Národní 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 251 512 728; mobil: +420 602 327 669
e-mail: galerie@galeriekodl.cz
www.galeriekodl.cz
www.kodlcontemporary.cz 

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

AUKČNÍ A PRODEJNÍ GALERIE
Předaukční výstava | od 30. 10. do 25. 11.
Aukční den | 26. 11. od 12.00 | palác Žofín 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

  GALERIE LA FEMME
Bílkova 2, 110 00 Praha 1 (naproti hotelu Intercontinental)
tel.: +420 224 812 656; mobil: +420 775 726 067
e-mail: info@glf.cz
www.glf.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00

VÝSTAVY
Jitka Kopejtková a Pavel Holeka: Papír, nůžky, kov   Výstava 
koláží | do 5. 11.
Tylek a Tyleček   Obrazy malířské dvojice žijící ve Francii | 
od 7. 11. do 19. 11.

První republika – XXV. Domácí úkol   Oblíbený projekt Galerie 
La Femme | od 22. 11. do 5. 1. 2018

Tylek, Sakura 2017, olej na desce, 62 x 53 cm
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  GALERIE LAZARSKÁ
Lazarská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 523 739
www.galerie-lazarska.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00, so 10.00–12.00 
a 13.00–16.00

  nákup a prodej obrazů, kreseb a grafiky autorů 20. století

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

224 912 414, 257 044 411
mobil: 603 284 668

110 00 Praha 1, Lazarská 7L A Z A R S K Á

Mgr. Petr Luke‰

257 044 411, 224 912 414
mobil: 603 284 651
GalerieLazarska@seznam.cz

L U K E ·

VÝSTAVY
VII. Aukce Galerie Lazarská | od 30. 10. do 22. 11. 
Poaukční prodej | od 24. 11. do 1.12.

  GALERIE MILLENNIUM
Tržiště 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 534 584–7
e-mail: gallery@gallerymillennium.cz
www.gallerymillennium.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVY
1917–2017?! Utopické vize | od 10. 10. do 12. 11.
Vánoční výstava výtvarných umělců z  okruhu galerie 
Millennium | od 14. 11. do 31. 12.

  GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Strahovské nádvoří 1/132,118 00 Praha 1 (kostel sv. Rocha)
tel.: +420 233 354 066
e-mail: info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz
www.trebbia.eu

  otevřeno: denně 10.00–17.00

VÝSTAVA
Miloslav Troup (1917–1993) – obrazy | od 9. 11. do 31. 12.

  GALERIE MODERNA
Masarykovo nábř. 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 520 252
www.facebook.com/galeriemoderna
www.aukcegaleriemoderna.cz
www.galeriemoderna.cz

  otevřeno: denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVY
„RE-KONSTRUKCE“   Výstava „RE-KONSTRUKCE“ není pouze 
věnována konstruktivismu či funkcionalismu, jak by se mohlo 
zdát, ale rozšiřuje umělecká díla 16 vybraných autorů i za hranice 
těchto uměleckých směrů. Obrazy, kresby, grafické listy a plastiky 
autorů, jako je H. Demartini, M. Grygar, J. Hilmar, J. Kolář, S. Kolí-
bal, J. Kotík, R. Kratina, J. Kubíček, A. Kučerová, F. Kyncl, K. Malich, 
V. Mirvald, K. Novosad, Z. Sýkora, M. Urbánek, V. Tikal zdůrazňují 
účelnost, technickou dokonalost a krásu hmoty | do 26. 11.

„Česká ilustrace“   Výstava české ilustrace v Galerii Moderna 
zdůrazňuje autentičnost, ale i různorodost české ilustrační tvorby 
20. století, a její význam pro budoucí českou výtvarnou scénu. 

Igor Grimmich, Dezorientovaný démon, akryl na plátně,  
175 x 120 cm, 2015

František Kyncl, Zlomy trojúhelníku, 1973, serigrafie
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Výjimečná obrazotvornost a neobyčejně vyvinutý vkus řadí českou 
ilustraci na vrchol evropského umění 20. století. Výstava představí 
více jak 80 prací autorů: A. Borna, C. Boudy, Z. Buriana, A. Diviše, 
J. Hlinomaze, O. Janečka, L. Jiřincové, J. Kalouska, J. Lady, K. Lho-
táka, Z. Milera, J. W. Neprakty, T. Pištěka, V. Renčína, O. Sekory, 
Z. Smetana J. Šalamouna, F. Tichého, J. Trnky, J. Vyčítala, J. Zrza-
vého a dalších | od 30. 11. 2017 do 14. 1. 2018

  GALERIE NORA
Gorazdova 3, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 917 922
e-mail: galerie-nora@volny.cz
www.ramovani-nora.cz

  otevřeno: po–pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstup volný

VÝSTAVA
Jana Jasmína Mertová – Léto v duši   Vždy jsem věděla, že 
chci malovat a malé pokusy jsem udělala už před spoustou let. 
Pak ale nebyl na vlastní rozvoj čas. Ta pravá chvíle nastala před 
třemi lety, kdy jsem si konečně splnila sen a absolvovala jsem svůj 
první a zatím i poslední kurz malování. Barvy mně úplně pohltily 
a s velkým nadšením maluji kolem 100 obrazů ročně. Již v roce 
2005 jsem měla první výstavu v Úštěku. Pak následovaly výstavy 
v Mělníku, Mladé Boleslavi, v Mnichově, v mé minigalerii v Sudo-
měři a nyní již podruhé v Galerii Nora. Maluji akrylovými barvami, 
a protože vidím svět jednoduše a barevně, tak i mé obrázky jsou 
jednoduché, skoro až naivní. Inspirace je všude kolem dost a i mo-
je časté cestování po světě se občas vsákne do obrazu a uchová 
v něm trochu tepla. Malování je pro mně radost a pokud potěší 
i kohokoliv dalšího, je to radost dvojnásobná | od 1. 11. do 30. 11.

  GALERIE PRE
Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 (Pražská energetika, a. s. – 
budova B)
e-mail: galeriepre@gejzir.eu; info@gejzir.eu
www.facebook.com/agenturagejzir
www.gejzir.eu

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 12.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Vysmátý podzim i zima   Výstava netradičních obrazů, foto-
grafií, kreslených vtipů a soch skupiny výtvarníků, kteří mají rádi 
humor. Mládek Ivan – obrazy, Čech Ringo – obrazy, Hüttnerová 

Iva – obrazy, Osička Rosťa – obrazy, Velčovský Josef – obrazy, 
Leneček Jiří – obrazy, Urban Petr – kreslené vtipy, Jurkas Roman 
– kreslené vtipy, Mareš Štěpán – karikatury, Dostál František – 
fotografie, Král Ivan – fotografie, Brodecký Petr – fotografie, 
Svoboda Antonín – fotografie, Hubatová Eva – fotoinformel, 
Hochman Bob – obrazy, Vícha Olin – sochy | součástí vernisáže – 
společenského setkání humoristických výtvarníků a pohodových 
lidí budou i kulturní vložky v podání Ivana Mládka, Ringo Čecha, 
s básničkami boxera a tanečníka StarDance Rosti Osičky a malo-
vání na nahá dívčí těla – bodypainting Boba Hochmana… možná 
přijde s obrazem i MISTR… | vernisáž 6. 11. v 17.00 | do 15. 12.

  GALERIE SCARABEUS
Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 – Letná (200 m od st. tram Sparta)
tel.: +420 233 383 745; mobil: +420 603 552 758
www.galeriescarabeus.cz

  otevřeno: po zavřeno, út–pá 12.00–18.00, so–ne 11.00–18.00. Po 
dohodě je výstava přístupná út–pá 9.00–12.00 pro MŠ, ZŠ a skupiny 
nad 6 osob. Kontakt: Kateřina Ebelová, e-mail: scarabeus@galeriesca-
rabeus.cz nebo na mobilu +420 603 552 758.

EXPOZICE
Loutky a rodinná loutková divadla na Letné   Expozice před-
stavuje především prvorepubliková rodinná loutková divadla. 
Návštěvníci uvidí proscénia, opony, kulisy, marionety odlišných 
velikostí navržených několika výtvarníky, ale také nábytek a in-
teriérové doplňky scény. Výstavu doplňují loutkové divadelní hry 
a další dokumenty. Rodinná loutková divadla byla situovaná do 
měšťanských salonů a navázala na tradici šlechtických loutko-
vých divadel. Mnohá vznikala v umělecky orientovaných rodi-
nách s vlasteneckým a literárním cítěním. Do historie rodinných 
loutkových divadel se tak nesmazatelně zapsali Josef a Amálie 
Mánesovi, Václav Levý, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Karel Šta-
pfr, Adolf Kašpar, František Kysela a mnozí další. Návrhy loutek 
vytvářeli sochaři, řezbáři i malíři, například Bohuslav Sucharda, 
Jan Král, Karel Svolinský, Karel Štapfer. V současné době počíta-
čů, televizí a mobilů by se rodinné loutkové divadlo mohlo stát 
prostředkem kreativní mezigenerační hry, která umožní nejen 
rozvoj fantazie a výtvarného cítění, ale také slovní zásoby dětí. 
Výstava je uspořádaná na počest zařazení Loutkářství na Slo-
vensku a v Česku do Reprezentativního seznamu nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO.
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  GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 210 268
e-mail: galerie.smecky@ppas.cz
www.galeriesmecky.cz

  otevřeno: út–so 11.00–18.00, ve státní svátky zavřeno
  vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické karty 
Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč

VÝSTAVA
Svatopluk Klimeš / Oheň do papíru nezabalíš   Svatopluk 
Klimeš (1944) se pohybuje na české výtvarné scéně od šedesátých 
let 20. století. Jako umělec tvořící hned v několika výtvarných me-
diích je těžko zařaditelný. To, co je pro jeho díla charakteristické, 
je – až na výjimky – práce s ohněm jako s výtvarným výrazovým 
prostředkem. Její začátky se datují do sedmdesátých let minulého 
století. Postupně se práce s ohněm v podobě plamene, dýmu, po-
pela a stop, které zanechává na papíře, plátně či jiných hořlavých 
materiálech, stala charakteristickým a trvalým rysem jeho tvorby. 
Výstava bude členěna do menších celků, které naznačují šíři jeho 
výtvarného záběru. Objevují se zde jednotlivé obory jeho zájmu 

– malba, kresba, fotografie a objekty, jež nespojuje doba vzniku, 
ale výrazný autorský přístup k tvorbě. Staré a nové se tu navzájem 
doplňuje, ve všech dílech najdeme Klimešovu vášeň pro práci 
s papírem, ohněm, koláží, fotografií, s perforací a stopami pálení. 
Vedle sebe se tak objevují koláže z konce sedmdesátých let, kdy 
patřil do okruhu alternativní české výtvarné scény, a nejnovější 
cykly kolážovaných obrazů z roku 2017, do nichž po dlouhých le-
tech vstupuje barva. Výstava obsáhne velká plátna z devadesátých 
let, originální soubor lightboxů s fotografiemi interpretovanými 
ohněm z přelomu tisíciletí, záznamy performancí a mnohá další 
díla. Potvrzuje experimentální a hravou podstatu Klimešovy práce 
a mnohotvárnost jeho imaginace. Autor mistrovsky spojuje velmi 
osobní inspiraci s konceptuálním přístupem k tvorbě a jako jeden 

z mála autorů své generace vlastní východiska nejen uchovává, ale 
zároveň je stále i obnovuje. Svatopluka Klimeše oslovuje prostor, 
proto je výstava v Galerii Smečky jedinečná, neopakovatelná udá-
lost. Ta bude navíc podtržena tím, že k ní vyjde experimentálně 
pojatá kniha, nahrazující klasickou monografii | do 25. 11.

  GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30, 110 00 Praha 1
e-mail: info@galerievaclavaspaly.cz
www.galerievaclavaspaly.cz

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVA
Michael Rittstein: „Kurzy začínají na podzim“ | od 27. 10. 
do 10. 12.

  GALERIE VIA ART
Resslova 300/6, 120 00 Praha 2
tel.: +420 604 450 549
e-mail: galerie.viaart@volny.cz
www.galerieviaart.com

  otevřeno: út–čt 13.00–18.00, pá 13.00–17.00

VÝSTAVA
Jakub Choma – Sleepy eye, wasted time   Sight specific 
malířský projekt studenta VŠUP z ateliéru Jiřího Černického | 
od 31. 10. do 24. 11.

Štvanice_C

Michael Rittstein, Poměrně velká luční kobylka, 2015, akryl na plátně,  
190 x 210cm
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  GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180
e-mail: info@villapelle.cz
www.villapelle.cz

  spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
  otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vyjma státních svátků

VÝSTAVY
Pavel Opočenský: Nucleus   Výstava, jejíž název odkazuje k já-
dru, vůbec poprvé představí respektovaného sochaře výhradně 
prostřednictvím kreseb barevnými pastelkami. Rovná stovka 
zatím nikdy neprezentovaných prací na papíře vznikala během 
posledních čtyř let. Zahrnuje geometrizující kompozice, které 
volně vycházejí ze skic ke šperkům a sochařským realizacím, ale 
i biologické struktury inspirované pozorováním prostřednictvím 
historických mikroskopů. Společným znakem všech je, stejně jako 
v případě prakticky veškeré jeho tvorby, zájem o transparent-
nost, optické iluze a tajemství vnitřního prostoru | kurátor Radek 
Wohlmuth | do 12. 11.
Doprovodný program k výstavě Nucleus:
02. 11. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s kurátorem
11. 11. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s autorem
Daisy Mrázková – Co by se stalo, kdyby…   První posmrtná 
retrospektivní výstava malířky, ilustrátorky a spisovatelky. Autorka 
několika desítek autorských knih, tzv. bilderbuchů, se proslavila 
tituly Haló, Jácíčku, Můj medvěd Flóra, Co by se stalo, kdyby..., 
nebo Auto z pralesa. Geniálně v nich skloubila abstraktní křehký 
svět svých maleb a kvašů s drobnou perkovou, téměř klasickou 
anglickou kresbou a textem na pomezí poezie a prózy | kurátor 
Jan Rous | od 21. 11. 2017 do 28. 1. 2018

MALÁ GALERIE
Jan Dyntera – Lost connections   Autor zkoumá vizuální pohyb 
v hlubinách digitálního prostoru a v jeho omezeních, ve světě 
mediálních chyb tak, jak jej vytváří sofistikované grafické, zobra-
zovací či vyhledávací systémy. Koncept je evokován zobrazovacími 
chybami při výpadcích datového připojení. Obraz se z původní 
podoby rozpixeluje a rozpadne se na monochromatické plochy. 
Dochází tak k jisté „dekonstrukci“ obrazu na minimální částečky, 
kdy původní vyfotografovaný jev zcela zmizí z vizuálního zřetele. 
Autor pak z těchto minimalistických barevných „chyb“ konstruuje 
novou realitu | kurátor Martin Dostál | od 25. 10. do 10. 11. 

ATELIÉR PELLÉ – PROGRAMY PRO DĚTI

PROHLÍDKA VÝSTAVY S TVŮRČÍ DÍLNOU 
26. 11. | 15.00 | Daisy Mrázková: Co by se stalo kdyby… 
s lektorkou Mgr. Magdalénou Rokosovou   Co kdybychom 
se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek 

Daisy Mrázkové? A co kdybychom v pohádkovém světě plném 
pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi Daisy uměla 
provádět? Přijďte zjistit „Co kdyby…?“ do naší galerie a zažít 
pohádkově kouzelnou radost z tvoření. Vhodné pro děti od 5 do 
12 let / délka programu: 90 min / cena: 90 Kč/ rezervace nutná: 
dilny@villapelle.cz

TVŮRČÍ DÍLNY STÁLÉ
Hrou a myšlením k abstrakci | od 4 do 6 let | od 7 do 12 let 
a výše | délka programu: 90 min | V ateliéru se snažíme přiblížit 
hrou k „neuchopitelnému“. Pomocí vyjádření emocí se učíme 
pochopit často nesnadné polohy abstraktního umění. Budeme 
si domýšlet, zjednodušovat,vytvářet malby, kresby a koláže | akce 
dle objednání
Dobrodružství umění 20. století | od 9 do 12 let / od 13 do 16 
let a výše | délka programu: 90 min | Skrze výtvarné parafráze a hry 
poznáme základní principy hlavních uměleckých směrů 20. století. 
Snažíme se pochopit jednotlivé způsoby vyjádření, ztvárnění reality 
nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě a zařazujeme si 
umělce do historických souvislostí | akce dle objednání
Kapacita: dle dohody. 
Cena za dílnu: min. 1.000 Kč / skupiny nad 17 dětí 60 Kč/dítě. 
Rezervace nutná: dilny@villapelle.cz

FRESH SENIOR KLUB / VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
PRO SENIORY
Villa Pellé – Praha 6, Písecká brána – Praha 6, KC Vozovna – Praha 3

  informace a rezervace na tel.: 224 326 180 nebo na info@porteos.cz
  pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
  www.freshsenior.cz
  vstup zdarma

VILLA PELLÉ
Pelléova 10, Praha 6, www.villapelle.cz

07. 11. | 16.00 | Země kadidlové stezky – Cestování 
s M. Kratochvílem. Zmapujeme nejen trasu tisíce let staré ka-
ravanní stezky, ale i historické peripetie jejího fungování, logistiku 
obchodu, řadu válek o kadidlo a mnoho dalších témat.
21. 11. | 16.00 | Life Rescue: První pomoc v praxi. Jak volat 
na záchrannou službu včetně představení novinek a aplikací. Ško-
lením povedou lektoři spolku Life RESCUE– záchranáři Praha z. s.
28. 11. | 16.00 | Chytrý kvíz: Z cyklu Generation Connec-
tor. Chytrý kvíz je odlehčená hra, která pomůže udržet bystrou 
mysl a poskytne příjemnou zábavu! Připravili jsme hlavolamy, 
přesmyčky a zkoušení pozornosti.

KC VOZOVNA 18
Praha 3, tel. 224 326 180, www.kcvozovna.cz

13. 11. | 16. 00 | Praha je jen pro mladé? V celoevropském 
měřítku je Praha vnímána jako bohatý region, město se ale čím 
dál víc vzdaluje svým obyvatelům, kteří v něm žijí po desetiletí. 
Jak se žije Pražanům vyššího věku? Přednáška odborníka na vývoj 
měst Michala Lehečky.

140  galerie, výstavy

mailto:dilny@villapelle.cz
http://www.freshsenior.cz/


20. 11. | 16.00 | Jak dosáhnout změny v životě II. Druhá část 
praktické přednášky certifikované členky Mezinárodní federace 
koučů Mileny Židlické. Přiblížíme metodu osobního rozvoje a pře-
svědčíme se o tom, že koučink nám může změnit život a přinést 
užitek v každém věku a v jakékoli situaci.

PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 5, 160 00 Praha 6, www.piseckabrana.cz 

14. 11. | 16.00 | Jan Burian – Z cyklu čeští písničkáři. Vy-
stoupení spisovatele, televizního moderátora, dokumentaristy, 
a hlavně písničkáře, který od roku 1970 vystoupil na téměř čtyřech 
tisících koncertech.

  GALERIE VLTAVÍN
Masarykovo nábř. 36, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 215 296
e-mail: nabrezi@galerie-vltavin.cz
www.galerie-vltavin.cz

  otevřeno: denně 10.00–12.00, 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVY
Jan Gemrot / Podivná figurace / Weird Figuration   Výstava 
představí nový cyklus figurálních maleb, pomocí nichž autor zkou-
má současnou společnost a její problémy | www.jangemrot.com | 
do 10. 11.

Předaukční výstava | do 30. 10.
30. 11. | 18.00 | Aukce vybraných děl

  GALERIE ZTICHLÁ KLIKA
Betlémská 10, 110 00 Praha 1
tel. +420 222 221 150, 222 222 079
e-mail: antikvariat@ztichlaklika.cz
www.ztichlaklika.cz

  otevřeno út–pá 13.00–19.00

EXPOZICE
Stálá prodejní expozice grafik, kreseb a obrazů

VÝSTAVA
Richard Konvička: Raná osmdesátá | do 15. 11.

  GALLERY OF ART PRAGUE
Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 313 849
e-mail: info@goap.cz
www.galleryofartprague.cz

  otevřeno: denně 10.00–20.00
  Gallery shop

VÝSTAVY
Salvador Dalí
Alfons Mucha
Andy Warhol a Československo

  GEOGRAFICKÁ SEKCE PŘF UK  
A STŘEDOČESKÉ MUZEUM 
V ROZTOKÁCH U PRAHY

Albertov 6, 128 00 Praha 2 (předsálí Mapové sbírky)
tel.: +420 221 951 590
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

  otevřeno: po–pá 9.00–17.00
  vstup zdarma

Jan Gemrot, Akt
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VÝSTAVA
J. Felkl & syn, továrna na glóby   Výstava představuje rodinnou 
firmu J. Felkl a syn, která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 
let. Tato největší rakousko-uherská společnost vyráběla bezkon-
kurenčně nejlepší glóby a to v osmi velikostech a 17 světových 
jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, 
ale i maďarské a polské. Měli dva patenty na zvláštní rozkladné 
a kombinované glóby. Nabízeli ale i zvláštní přístroje jako teluria, 
sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do Evropy 
i do zámoří. Jejich zeměkoule byly oceňovány na mnoha světo-
vých (Paříž, Vídeň) i národních (Praha) výstavách. Staly se také 
předepsanými učebními pomůckami od c. k. ministerstva pro 
vyučování. Kromě firmy a rodiny budou představeni dílovedoucí 
a dělníci, domácí i zahraniční autoři firmy, ale zejména jejich glóby 
v různých jazykových mutacích, teluria, tiskové kameny, původní 
instruktážní brožurky i originální dobová inzerce. Výstavu bude 
doprovázet videoprezentace | do 30. 11.

DOPROVODNÝ PROGRAM
st | 9.00–17.00 | Glóby v Mapové sbírce PřF UK | vstupné 
dle ceníku Mapové sbírky

  LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 211 567
e-mail: lgp@lgp.cz
www.facebook.com/LeicaGallery
www.lgp.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–21.00, so+ne a státní svátky 14.00–20.00
  vstupné: dospělí 70 Kč; studenti a senioři od 60 let 40 Kč; rodinné 
vstupné 140 Kč; studenti uměleckých škol a školní skupiny nad 10 
osob s doprovodem 30 Kč; ZTP, ZTP/P, děti do 12 let a novináři zdarma

Leica Gallery Prague je fotografická galerie, která je součástí 
celosvětové nadnárodní sítě Leica Galerií. Sídlí v centru Prahy, 
výstavní prostory doplňuje kavárna a fotografické knihkupectví. 
Galerie také pořádá večerní besedy s významnými osobnostmi 
fotografie, fotografické workshopy, lektorské programy pro stu-
denty a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.

VÝSTAVY
Ellen von Unwerth (*1954): Wild Wild West   Fotografie 
světově proslulé módní fotografky Ellen von Unwerth, která 
vytvořila volně spojenou sérii fotografií, vyprávějících o dívčím 
gangu na výpravě za štěstím po Divokém západě.  Svěže nekon-
venční obrazy vznikají ze směsi vtipu, drzosti, lehkomyslnosti 
a hravosti | do 19. 11.
Ara Güler (*1928): Leica Síň slávy 2015   Výstava fotografií 
Ary Gülera má dvě části: v první jsou portréty významných osob-
ností z oblasti umění, vědy nebo politiky; v druhé části můžete 
shlédnout portréty města, které fotograf miluje: Istanbulu.  Vedle 
tváří P. Picassa, W. Churchilla, nebo S. Lorenové zachytil Ara Gülera 
svou Leicou také obraz města na řece Bospor. Již od padesátých 
let minulého století je tak Ara Güler kronikářem změny Istanbulu 
do dnešní podoby | od 19. 11. 2017 do 28. 1. 2018
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz

LEICA GALLERY CAFÉ
Kalendář osobností ALSA   Fotografie známých osobností 
české kultury, které fotografovala Tereza z Davle pro kalendář 
charitativní organizace ALSA.
Podrobnosti na www.lgp.cz

  NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, KLEMENTINUM
Klementinum 190, 110 00 Praha 1; tel.: +420 221 663 111
www.facebook.com/narodni.knihovna
www.nkp.cz

VÝSTAVA
  otevřeno: po–so 9.00–19.00
  vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Marina Cvětajevová – Poéma Hory (Bibliofilské vydání 
Valji Ejdis)   Výstava ke 125. výročí narození M. Cvětajevové je 
věnována významnému dílu ruské lyrické poezie 20. století, Poé-
mě Hory. Dílo vzniklo na počátku roku 1924, v době, kdy autorka 
žila a tvořila v Praze. Inspirací pro její obsah je vrch Petřín. Výstava 
prezentuje Poému Hory v podobě bibliofilského vydání připrave-
ného francouzskou výtvarnicí ruského původu Valjou Ejdis, která 
text poémy doprovodila řadou grafických listů a rytin | výstavní 
chodba – přízemí | od 9. 11. do 22. 12.

SLOVANSKÁ KNIHOVNA ZVE
15. 11. | 17.00 | Pramen Bělonohé – poetický podvečer 
s Petkem R. Slavejkovem   Literární večer u příležitosti 190. 
výročí narození významného bulharského autora zahájí literární 
historik Marcel Černý, poté zazní poéma Pramen Bělonohé v pře-
kladu Ludmily Kroužilové, recitovat budou Jiří Schwarz a Veronika 
Kubařová. Pořádá Slovanská knihovna, Slovanský ústav AV ČR, 
v.v.i. a Bulharský kulturní institut | vstup volný | Zasedací sál, 
2. patro Křižovnické chodby (vchod A)

J. Felkl: Glóby
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21. 11. | 17.00 | Proč? Svědectví o životě s dr. Oldřichem 
Peclem a o pražském procesu r. 1950   Představení prvního 
českého vydání knihy pamětí Any Milić Peclové. Působivé osob-
ní svědectví manželky jednoho z popravených v procesu s JUDr. 
Miladou Horákovou a spol. o životě ve 30. a 40. letech 20. století 
v Československu očima ženy původem ze Sarajeva, která Česko-
slovensko přijala za svoji druhou vlast. Ukázky z knihy přečte Táňa 
Fischerová. Následovat bude debata o překládání a redakčních 
pracích na knize, o dohledávání pamětníků, archivních dokumen-
tů a poté diskuze I vstup volný I Zasedací sál, 2. patro Křižovnické 
chodby (vchod A)

  NIKON PHOTO GALLERY
Újezd 19, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 317 277
e-mail: info@nikonphotogallery.cz
www.nikonphotogallery.cz

  otevřeno: denně mimo pondělí 12.00–19.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Alžběta Jungrová – Černobílý život | od 3. 11. do 10. 12.

  NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 870 607
e-mail: info@novasin.org

  www.novasin.org
  otevřeno: denně mimo pondělí 11.00–18.00

VÝSTAVY
Milan Chabera: „Perspektivy“   Milan Chabera a Galerie Nová 
síň představují výstavu obrazů a objektů pod názvem Perspekti-
vy. Chabera ukáže přehled své práce vznikající během poslední 
dekády s důrazem na tvorbu posledních dvou let a nové experi-
menty v olejomalbě na velkých formátech. Také poprvé použije 

nový koncept prostoro-
vé malby, která kombi-
nuje malířské techniky, 
prostorovost, perspekti-
vu a nečekané vizuální 
a významové souvislos-
ti. Jde tedy o perspek-
tivy prostorové, časové 
a jako vždy v  jeho 
tvorbě o  perspektivy 
lidských emocí, vztahů 
a života vůbec. Chabe-
ra je zaznamenává svou 
přesnou linií, stylizační 
jadrností a  vizuálně 

koncentrovanými symboly a tím nám umožňuje nahlédnout 
hlubší význam jeho tvorby | od 25. 10. do 19. 11.
Prague Auctions   „Předaukční výstava vybraného umění“ | 
otevřeno denně 10.00–19.00 | od 21. 11. do 25. 11. | večerní 
aukce vybraných výtvarných děl proběhne v prostoru Galerie 
Nová síň 26. 11. v 18.00

  OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  výstavy otevřeny: denně 10.00–19.00 
  další program viz rubrika Kulturní domy

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
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. | do 31. 12. 2017

  vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (pro návštěvníky nad 60 let, 
studenty SŠ a VŠ do 26 let, držitele průkazů ZTP, ZTP/P), rodinné 
550 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3 děti do 18 let), školní skupiny (ZŠ, 
SŠ, VŠ) 85 Kč za osobu (při minimálním počtu 10 studentů), 10% 
sleva z plného vstupného 235 Kč pro držitele Opencard nebo Lítačky, 
zvýhodněné: 1 Kč pro děti do 10 let v doprovodu rodičů, pedagogický 
doprovod skupiny minimálně 10 studentů, zdarma: držitelé AMG 
(Asociace muzeí a galerií)

Hollar dnes   Výstava Hollar dnes je nejvýznamnějším výstavním 
projektem SČUG Hollar v roce 2017. Představuje všechny současné 
členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Snahou výstavy je 
představení současné tváře SČUG Hollar, aktuální podoby volné 
grafické tvorby u nás a zároveň uměleckých vývojových tendencí, 
které se v grafice v současnosti objevují | do 20. 1. 2018

NIKON PHOTO GALLERY a Nikon CEE GmbH si vás dovolují 
pozvat na vernisáž výstavy 

ALŽBĚTA 
JUNGROVÁ
ČERNOBÍLÝ ŽIVOT
BLACK AND WHITE LIFE
v úterý 7. listopadu od 18 hodin
 
Výstava potrvá od 3. 11. do 10. 12. 2017.

Újezd 19, Praha 1 - Malá Strana

Pozvání platí pro 2 osoby.
Svoji účast prosím potvrďte na adrese:  info@nikonphotogallery.cz 
nebo na telefonním čísle 257 317 277.
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PRAŽSKÝ HRAD, STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC
18. 10. 2017 – 6. 5. 2018

OBNOVA
PRAŽSKÉHO
HRADU
1918–1929

Otevřeno denně: duben – říjen od 9 do 17 hodin, 
listopad – březen od 9 do 16 hodin  

www.hrad.cz



 zpražský hrad
  PRAŽSKÝ HRAD

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
e-mail: info@hrad.cz
www.hrad.cz

 A 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, vý-
znamné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU 
II. nádvoří tel. +420 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří 
tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno 
denně 9.00–16.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 
tel. +420 224 373 584, info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně 
100 Kč – 1 osoba/každá započatá hodina výkladu

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
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  
9.00–16.00. Katedrála sv. Víta 9.00–16.00 (v neděli po ukonče-
ní bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 15.40). Velká jižní 
věž 10.00–17.00. Expozice Svatovítského pokladu 10.00–17.00. 
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v zimní se-
zoně uzavřeny. Zahrada Na Baště je otevřena celoročně denně 
6.00–22.00 

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: 250/125/500 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

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
Pražský hrad – okruh A + Obrazárna – 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, v Ob-
razárně Pražského hradu, v Rožmberském paláci, a v Mihulce. 
Cena 50 Kč.

  VÝSTAVY

  JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
  otevřeno denně 10.00–18.00

Světlo v obraze – Český impresionismus   Tisícileté dějiny 
výtvarného umění provází několik výjimečných období, v nichž 
se projevila svobodná tvůrčí vášeň. Patří k nim také 2. polovina 
19. století, kdy se zažitá forma akademického malování počala 
rozlamovat vlivem impresionismu. Zrodil se ve Francii krátce po 
roce 1870 a jeho nejvýraznějšími znaky byly dělený štětcový 

František Kupka (1871–1957), Biblioman, olej na plátně; 94 x 151 cm, 1897, 
foto © Správa Pražského hradu
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rukopis, zářivá barevnost čistých nelomených odstínů nejednou 
užívaných přímo z tuby a malování pod širým nebem – v plenéru. 
Cílem malíře – impresionisty bylo zachytit mimo ateliér chvíli 
vlastního pozorování a okouzlení prchavou chvílí, jež za chvíli 
pomine. Významnými představiteli impresionismu byli Claude 
Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro a Alfred Sisley, kteří s de-
sítkami dalších ovlivnili malíře celého světa. Současná výstava 
představuje přes 500 děl reprezentujících český impresionismus 
v jeho různých vývojových fázích. Ve velkých souborech jsou za-
stoupeni Antonín Slavíček, Václav Radimský, Antonín Hudeček, 
Ludvík Kuba, Oldřich Blažíček, Joža Uprka nebo Max Švabinský. 
Zvlášť jsou zdůrazněny předpoklady revoluce impresionismu, ko-
nečně pak i jeho ohlasy, dozvuky a pozdní i velmi pozdní redakce 
v české malbě 20. století | do 7. 1. 2018

  TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

  otevřeno denně 9.00–16.00
  vstup ze stálé expozice Příběh Pražského hradu

Obnova Pražského hradu v letech 1918–1929   Výstava, 
která je prvním projektem Pražského hradu věnovaným 100. 
výročí vzniku samostatného československého státu, ukazuje 
především proměnu Pražského hradu z monarchického symbolu 
v sídlo prezidenta demokratické republiky. Ukazuje složitý proces 
vzniku a přijímání koncepce nové podoby Hradu a jeho následnou 
přestavbu, stejně jako s přestavbou související archeologické vý-
zkumy a rozvoj památkové ochrany jedinečného hradního areálu. 
Díky nově vytvořeným 3D modelům vzešlým z archeologických 
a architektonických průzkumů mohou diváci spatřit nepřístup-
né prostory skrývající pozůstatky nejstarších hradních památek, 
jejichž průzkum a následná památková ochrana se odvíjely 
od velkých stavebních úprav (pro dokreslení jsou představeny 
i mnohdy dosud nevystavené předměty z archeologických nále-
zů), a na archivních materiálech a fotografiích mohou návštěvníci 
srovnat podobou Hradu před rokem 1918 s podobou Hradu po 
rozsáhlých přestavbách. V rámci jednotlivých tematických okruhů 
jsou představeny i osobnosti, které se v daném období na Hradě 
angažovaly | do 6. 5. 2018

  DOPROVODNÉ AKCE

PO STOPÁCH KARLA IV. NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Po stopách Karla IV. se mohou návštěvníci vydat v rámci tzv. Kar-
lova okruhu: prohlídka 26 míst v areálu Pražského hradu, během 
které se návštěvníci dozvědí o stavebních a uměleckých počinech, 
kterými Karel IV. významně zasáhl do jeho podoby. Trasa prohlídky 
vede ke katedrále sv. Víta, ke Starému královskému paláci, kostelu 
Všech svatých nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na 
stavby, které vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže 
si je dnes už nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána 
doprovodná publikace.

  STÁLÉ EXPOZICE

  KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno denně 10.00–17.00

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 vy-
šívaných rouch. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného 
stříbra či ryzího zlata. 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. Pod křišťálovými víčky se tak v kříži skrývají 
dřevo z kříže, na němž byl Kristus ukřižován, trn z koruny, jíž byl 
korunován nebo část houby, kterou byl na kříži napájen. Po ob-
vodu kříž lemuje dvacet dva modrých kamenů (převážně safírů 
a akvamarínů) a dvanáct pravých perel. Z mladších předmětů 
v Pokladu k nejpozoruhodnějším patří zlatá monstrance z roku 
1766, jejíž zlaté tělo zdobí více než 700 drahokamů. Tato monst-
rance je jednou ze tří zlatých barokních monstrancí, dochovaných 
v českých zemích.

Relikviářová busta sv. Václava, Praha (?), před 1503 © Správa Pražského hradu 
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V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně profán-
ního charakteru. Příkladem je křišťálový soudek z 16. století, 
který se relikviářem stal až druhotně – poté, co do něj karlštejnští 
purkrabí vložili ostatky sv. Agáty a sv. Alžběty.
Zajímavý je také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla 
pro účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně reno-
vována 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 9.00–16.00

Příběh Pražského hradu   Dějiny Pražského hradu od prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní 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 tra-
sa, 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 ka-
tedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací 
i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově 
zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky 
| k aktuálnímu programu více informací na www.pribeh-hradu.cz 
a www.hrad.cz

PŘEDNÁŠKY
09. 11. | 17.00 | Obyvatelé Pražského hradu v raném stře-
dověku. Přednášející: PhDr. Jan Frolík.
30. 11. | 17.00 | Pražský hrad a V. V. Štech. Přednášející: 
Mgr. Markéta Ježková.
K aktuálnímu programu více informací na www.pribeh-hradu.cz 
a www.hrad.cz

  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno denně 9.00–16.00

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně exis-
tující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prosto-
rách původních renesančních koníren prohlédnou vybraná díla 
dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské 
renesance, italské renesance a manýrismu i umělců stře-
doevropského a holandského baroka.
K aktuálnímu programu více informací na www.hrad.cz

  PRAŠNÁ VĚŽ
  otevřeno denně 9.00–16.00

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 ote-
vřela v prosinci 2008 u příležitosti 90. výročí vzniku Hradní stráže.

  ZLATÁ ULIČKA
  expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů, od 16.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, 
včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejroman-
tičtějším 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 jasnovid-
ky 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 švadlen-
ky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích 
jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka 
předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

  KONCERT
19. 11. | 18.00 | Prolog festivalu Dny Bohuslava Martinů – 
„Vivat Fučík!“. Hudba Hradní stráže a Policie ČR, dir. plk. Václav 
Blahunek. Hudební odkaz skladatele Julia Fučíka (1872-1916) 
se stal bohatým inspiračním zdrojem pro současné skladatele, 
vedle skladeb Julia Fučíka a jeho současníka Bohuslava Martinů 
zazní také tři světově premiéry od Ivo Bláhy, Martina Hyblera 
a Petra Wajsara | Koncert je pořádán ve spolupráci s Nadací Bo-
huslava Martinů a Společností dechové hudby, členem AHUV 
| Španělský sál
Bližší informace na www.hrad.cz

Pohřební insignie Rudolfa I. Habsburského zvaného Kaše © Správa Pražského 
hradu 
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Královská zahrada Pražského hradu



 zpamátky
  JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

Jindřišská, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
tel.: +420 224 232 429 
e-mail: pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz

  otevřeno: denně 10.00–19.00
  vstupné: základní 120 Kč, senioři a studenti 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné 
290 Kč

  rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží   Naprosto jedinečná expozice před-
stavuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou 
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednot-
livých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství 
legend, jež se s místem pojí | 4. patro
Pocta Jindřišské věži   Interaktivní expozice s kompletním 
výkladem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním 
dění | 6. patro

VÝSTAVY
Akad. mal. Pavel Čampulka – Odrazy   malíř je zastoupen 
v mnoha soukromých sbírkách v Evropě i zámoří. Po zcizení velké 
části obrazů, na svou tvorbu rezignoval a maloval velmi sporadic-
ky. Po více jak deseti letech začíná malovat a nabízí tak zajímavé 
srovnání dřívější a současné tvorby. Atributy Čampulkovy tvorby 
jsou dobře rozpoznatelné, tvorba jakoby se ocitla na pomyslném 
vrcholu, podle slov malíře, ale, jak on sám doufá, je vrchol tvorby 
teprve před ním | do 13. 11.
Třešťské betlémy   Dřevěné ručně vyřezávané betlémy z Třeště 
již po desáté putují do Jindřišské věže. Přijďte si vychutnat jejich 
neopakovatelnou atmosféru | od 24. 11. 2017 do 2. 2. 2018

POŘADY
06. 11. | 19.30 | THE SWINGS – známé pražské vokální kvarteto 
představí stylový vícehlasový jazzový zpěv inspirovaný zlatou 
érou swingu v doprovodu klavíristy J. Růžičky a kontrabasisty 
V. Fialy. | Vstupné 150 Kč.
20. 11. | 19.00 | Autorské čtení – pravidelné autorské čtení, 
otevřené četbě tvůrců povídek z řad veřejnosti, tentokrát v rámci 
festivalu Den poezie. Čestnými hosty budou studenti z Číny, kte-
ří taktéž vystoupí se svými literárními díly. Hudební doprovod 
v podání J. Šámala na unikátní Hang Drum. Ve druhé půlce ve-
čera proběhne cestovatelská beseda s L. Pacovskou, P. Vydrovou 
Pavlasovou a jejich čínskými studenty ze vzdělávací agentury 
Educan.cz o Číně s názvem „Hainan perla Číny“ | Vstupné 60 Kč.

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
tel.: +420 241 410 348, 241 410 247 
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.praha-vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní 
státnosti

 A historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map

  VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM
  otevřeno: denně 8.00–17.00
 A bezbariérový vstup do baziliky sv. Petra a Pavla

Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české kul-
tury 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
ul. V Pevnosti / mezi Táborskou a Leopoldovou branou

 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–17.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; 
torzo gotické brány Špičky z doby Karla IV.

  INFORMAČNÍ CENTRUM CIHELNÁ BRÁNA
Cihelná brána, ul. V Pevnosti 46

  otevřeno denně 9.30–17.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace. 

  STÁLÉ EXPOZICE
  všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–17.00

CIHELNÁ BRÁNA, KASEMATY A SÁL GORLICE
  vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem: 60 Kč, snížené 
30 Kč, rodinné 120 Kč, děti do 6 let zdarma
 A bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch

Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění a Praž-
ské brány – vchod z Cihelné (Pražské nebo Nové) brány. 
Kasematy a sál Gorlice, kde se nachází šest originálních 
barokních soch z Karlova mostu – vstup z Cihelné brány.

www.kampocesku.cz  památky  149

mailto:pokladna@jindrisskavez.cz


GOTICKÝ SKLEP
  vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, děti do 6 let 
zdarma
 A bezbariérový přístup od Starého purkrabství

Historické podoby Vyšehradu   Stálá expozice ve zrekonstru-
ovaném kasematovém prostoru. 

  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VYŠEHRADU 
NA OBJEDNÁVKU

Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které 
se pojí k Vyšehradu   Během 90 minut navštívíte jeho nejzají-
mavější místa | více na www.praha-vysehrad.cz; objednávky na 
tel. 241 410 348, e-mail: info@praha-vysehrad.cz, nebo přímo 
v Infocentru Špička

  PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele a Martin-
ských kasemat | každou sobotu a neděli v  11.00 a 14.00 | 
začátek prohlídky v Infocentru Špička | vstupné: základní 50 Kč, 
snížené 30 Kč

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

  GALERIE VYŠEHRAD 
nad Libušinou lázní
www.facebook.com/vysehradgalerie

  otevřeno denně: 9.30–17.00
  vstupné: 20 Kč
  kurátor výstav: Petr Vaňous 

Jonáš Czesaný: Hybridní monotyp | od 27. 10. do 3. 12. 

  STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 
09. 11. a 10. 11. | 10.00 | Konference SACRUM 2017 – Sa-
krální stavby v dnešním světě   hlavním tématem konference 
je dnešní situace sakrálních staveb v České republice. Stojí za to je 
zachraňovat, obnovovat stavebně, ale i duchovně a hledat nové 
možnosti využití? Nebo se smířit s jejich opouštěním a ponechá-
ním svému osudu? Pohled církevních organizací a farností. Pohled 
institucí, obcí, měst a spolků. Pohled německých krajanských 
organizací, které řadu sakrálních staveb v minulosti zejména 
v pohraničních oblastech společně s českými partnery opravily. 
Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí? Pořádá Omnium z.s. | zahájení 
v 9.00, registrace od 8.30 | vstupné 300 Kč, studenti do 26 let s kartou 
ISIC – 150 Kč | registrace: registrace@omniumos.cz | více informací na 
omniumos.cz | program konference bude simultánně tlumočen.

23. 11. | 17.00 | Podvečer s osobnostmi zahradní a kraji-
nářské tvorby   Setkání profesionálů a fanoušků oboru zahradní 
a krajinářská tvorba. Sekání bude zaměřeno na zvelebování vesnic 
a měst, zkušenosti z domova i ze zahraničí a projekty Entente 
Florale Europe a Má vlast cestami proměn. Vstupné dobrovolné. 
Pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění.
Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity.

  NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město 
tel.: +420 224 947 190 
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

  vyhlídka z věže Novoměstské radnice: vstupné plné 60 Kč, snížené 
40 Kč, rodinné 130 Kč, otevřeno út–ne 10.00–18.00

  vstup do NR z Vodičkovy ulice 1/3, není-li uvedeno jinak
  polední pauza v Galerii a ve Věži 30 minut mezi 12.00–13.00
  Café Neustadt: otevřeno denně – www.facebook.com/cafeneustadt, 
vstup z nádvoří NR. 

VÝSTAVY
Neviditelná výstava   Nezapomenutelná hodina v naprosté 
tmě s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava | výstavní 
prostory II. patro NR; otevřeno po–pá 12.00–20.00, so–ne, svátky 
10.00–20.00; vstupné na tel. 777 787 064
Zdeněk Šputa / Obrazy a plastiky   Výběr z obsáhlé životní 
tvorby významného českého malíře, sochaře a designéra. | Galerie 
v přízemí, otevřeno út–ne 10.00–18.00 | od 20. 10. do 26. 11. | 
vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč
Soutěž nebo spolupráce?   Výstava nejzajímavějších komikso-
vých děl žáků ZŠ a SŠ zapojených do soutěže Bohouš a Dáša mění 
svět, kterou pořádá vzdělávací program Varianty společnosti Člo-
věk v tísni, o. p. s. (15. 11. od 13 h veřejná vernisáž s vyhlášením 
výsledků soutěže a předání cen Karlem Jeriem. Od 14.00 kreativní 
workshop pro autory vítězných komiksů s výtvarnicí Toybox – nut-
né potvrzení účasti na adrese soutěž.varianty@clovekvtisni.cz). | 
od 16. 11. do 30. 11. | Galerie věže, otevřeno út–ne 10.00–18.00, 
24. 11. do 16.00 | vstupné – viz věž
Skleněný poklad / Glass treasure   Výstava ateliérového skla. 
Vystavena budou díla od sklářských výtvarníků Vladimira Kleina, 
Janusze Pozniaka, Martina Janeckého a dalších. | od 10. 11. do 
15. 11. | Mázhaus, otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstup zdarma
Zlatý řez 2017   Výstava řezeb vzniklých během 9. ročníku mezi-
národního studentského řezbářského sympozia na Novoměstské 
radnici | od 11. 11. do 15. 11. | recepční salonky | otevřeno út–ne 
9.00–18.00 | vstup zdarma
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KONCERTY
16. 11. | 19.30 | Stylové večery 2017 – Slavné Bachovy 
dvojkoncerty   Předposlední večer bude pohledem do hudební 
historie, setkáním houslí s virtuozním hobojem, kdy zazní mi-
mo jiné dva slavné Bachovy dvojkoncerty | vstupné plné 300 Kč, 
snížené 150 Kč, bližší info na www.harmoniapraga.cz | Velký sál
30. 11. | 18.00 | Orchestrální koncert ZUŠ Lounských   Kon-
cert známé základní umělecké školy se na Novoměstské radnici 
bude konat i letos. Přijďte si poslechnout hudbu Smyčcového 
souboru a Komorního orchestru | vstupné dobrovolné | Velký sál

AKCE
03. – 04. 11. | pá 16.00–23.00, so 14.00–22.00 | Whisky 
Life! Prague 2017 – festival (nejen) pro milovníky whisky | 
nejzajímavější distributoři v ČR již popáté otevřou a nabídnou za 
hudebního doprovodu (klavír, skotské dudy) k ochutnávce whisky 
lahve, které se sem ještě ani nedováží a to vše za minimální degu-
stační ceny | vstup od 18 let | Celá NR | vstupné  470 Kč, informace 
o sobotní slevě na www.whiskylifeprague.cz 
05. 11. | 10.30 | Pražské věže aneb velká historicko-rozhlí-
žecí hra pro malé i velké   Známá a oblíbená hra pro jednotlivce, 
skupiny, rodiny – pro malé i velké, nové otázky z historie a jak 
jinak – mnoho schodů a nových pohledů na Prahu | startovné 
250  Kč dospělý, 150 Kč dítě, student. Přihlášky na webu praz-
ske-veze.cz. Dohlášky na startu při prezentaci 300 Kč dospělý, 
200 Kč dítě. Vstupy na věže zdarma v rámci startovného. V ceně 
historická mapa | nádvoří NR
06. 11. – 10. 11. | 9.30–16.00, pá do 12.00 | Zlatý řez 2017 
/ studentské řezbářské sympozium   9. ročník mezinárodního 
studentského řezbářského sympozia již tradičně pohostí studenty 
a učitele řezbářského řemesla z několika států Evropy. Seznámíte 
se vznikem řezbářského díla a postupem práce řezbáře a vyzkouší-
te si uměleckou řezbu v řezbářské dílně | vstup zdarma | Recepční 
salonky a Žulový bar
23. – 26. 11. | 10.00–19.00, ne do 17.00 | 40. veletrh sta-
rožitností Antique    Podzimní prodejní jubilejní 40. veletrh 
tradičně přiláká návštěvníky svojí širokou nabídkou starožitností. 
Desítky vystavovatelů ze všech koutů ČR opět představí hodnotné 
prodejní exponáty. | Vstupné plné 100 Kč, snížené 80 Kč | celá NR
Dlouhodobá akce | The Chamber – Poklad a tajemství 
Karla IV. – dobrodružná úniková hra, která hráče přenese do 
14. století | suterénní prostory Vinárny radnice | otevírací doba 
10.00–24.00 | vstupné: 1200–1600 Kč za skupinu až 8 lidí | re-
zervace předem na www.thechamber.cz 

  PRAŽSKÉ VĚŽE
Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Praš-
ná brána, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská 
městská zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubrika 
Muzea – Muzeum hlavního města Prahy.

  STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské nám. 1/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 236 002 629 
e-mail: staromestskaradnice@prague.eu
www.facebook.com/staromestskaradnice
www.staromestskaradnicepraha.cz; www.prague.eu

  památka ve správě hlavního města Prahy; provozuje Prague City 
Tourism

  otevřeno: sály: po 11.00–19.00, út–ne 9.00–19.00; věž: po 
11.00–22.00, út–ne 9.00–22.00 (pokud není budova vyhrazena pro 
akce primátora hl. m. Prahy)

  vstupné: dospělí 250 Kč, držitelé karty Lítačka 230 Kč, děti (6–15 let), 
studenti (do 26 let) a důchodci nad 65 let 150 Kč, děti 4–5 let, ZTP, 
novináři a důchodci nad 75 let 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 
max. 4 děti do 15 let) 500 Kč, skupiny CK (min. 20 osob) 160 Kč/os., 
školní skupiny – MŠ 20 Kč/os., ZŠ, SŠ a VŠ 70 Kč/os.

Staroměstská radnice   Nejstarší pražská radnice byla svědkem 
řady významných událostí v dějinách Prahy i celého státu. Byla 
založena roku 1338 na základě privilegia uděleného staroměst-
ským měšťanům českým králem Janem Lucemburským. Nevznikla 
novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vy-
kupováním měšťanských domů, které byly záhy pro účely rad-
nice 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   Prohlídka zahr-
nuje 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 pro-
hlédnou 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 praž-
ských měšťanů, ale měla i význam praktický – na jejím vrcholu 
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sloužili hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat okolí a v případě ne-
bezpečí dát městu varovný signál. Z ochozu věže se návštěvníkům 
naskytne vůbec jeden z nejkrásnějších pohledů na pražské pano-
rama. 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.

MOBILNÍ VSTUPENKY
Návštěvníci Staroměstské radnice si mohou kromě klasické vstu-
penky zakoupit i vstupenku elektronickou. Tzv. mVstupenka 
umožní přednostní odbavení při vstupu na věž, oproti běžné 
vstupence zaujme také nižší cenou a nabídne i bonusový obsah 
do mobilního telefonu. Vstupenku lze získat po načtení QR kódu 
z informačních cedulí ve Staroměstské radnici nebo na stránce 
prague.mobiletickets.cz. Mobilní vstupenku nabízí Prague Ci-
ty Tourism pouze individuálním návštěvníkům v maximálním 
počtu 5 osob.

REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláš-
tě věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokon-
čení prací je na podzim 2018. V období květen 2017 – prosinec 
2017 bude zcela uzavřena věž Staroměstské radnice, od prosince 
2017 do dubna 2018 nebude přístupná radniční kaple a v období 
leden 2018 – červen 2018 bude demontován pražský orloj. Jako 
náhrada za uzavřenou vyhlídku z věže po dobu oprav v roce 2017 
bude automatickou součástí vstupenky do Staroměstské radnice 
výstup na věž Novoměstské radnice na Karlově náměstí.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! Zajíma-
vosti, fakta, novinky, pozvánky na speciální akce, mimořádné 
termíny na tematické prohlídky i soutěže o ceny naleznete na 
oficiálním facebookovém profilu Staroměstské radnice: facebook.
com/staromestskaradnice

VEČERNÍ PROHLÍDKY
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zavíra-
cí době!   Večerní prohlídky, které Prague City Tourism pravidel-
ně pořádá, umožňují zájemcům nahlédnout do reprezentačních 
prostor významné kulturní památky i po setmění. Nestandardní 
prohlídka s rozšířeným výkladem je korunována návštěvou radnič-
ní věže, která příchozím nabídne nevšední pohled na slavnostně 
nasvícenou noční Prahu. | rezervace vstupenek na výše uvedených 
kontaktech; vstupné: 250 Kč; délka prohlídky: 120 minut
04. 11. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
11. 11. | 20.00 | Prohlídka v češtině
18. 11. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
25. 11. | 20.00 | Prohlídka v angličtině 

  LORETA
Mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR

Loretánské nám. 7/100, 118 99 Praha 1 – Hradčany 
tel.: + 420 220 516 740 
e-mail: loreta@loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha
www.loreta.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec 
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, studenti 110 Kč, 
rodinné 310 Kč, děti 6–15 let 80 Kč

  audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky, 
rusky, španělsky, italsky

  poplatek za fotografování 100 Kč

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. sto-
letí Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, na výzdobě interiérů 
se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: P. Brandl, M. V. Jäckel, 
R. Prachner a řada dalších.

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.

STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami 
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malí-
řů. Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského řádu. 
Významná část výstavy Skrytá tvář Loretánského pokladu 
se stala součástí stálé expozice – Loretánský poklad tak zůstává 
trvale vystaven v celé své bohatosti.

LORETÁNSKÁ ZVONOHRA SLAVÍ VÝROČÍ
V říjnu 2017 uplynulo 322 let od okamžiku, kdy Pražané poprvé 
uslyšeli tóny pražské zvonohry. K této příležitosti byla otevřena 
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nová multimediální část expozice, přibližující návštěvní-
kům historii nástroje. Přijďte se podívat zblízka, jak zvonohra 
funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny, 
program najdete na webu Lorety.

VÝSTAVA
Loreta Dientzenhoferů   Příběh loretánského průčelí, výsta-
va byla prodloužena do konce roku 2017. Těšit se můžete na 
tři architektonické modely jednotlivých stavebních fází Lorety, 
dobové grafiky s pohledy na Loretu, haptický model, originály 
soch z balustrády – torza andílků, rukopisy slavných architektů 
a sochařů i prezentaci zajímavých momentů z právě dokončené 
rekonstrukce hlavního průčelí. 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Kostel Narození Páně – neděle v 18.00
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat 
e-mailem.

AKCE
01. 11. | 19.00 | Večery u kapucínů. 75. benefiční koncert. Bě-
hem večera vystoupí Doležalovo kvarteto s programem nazvaným 
„Barevné podzimní strunohranní“. Zazní skladby F. Schuberta, 
A. Dvořáka či M. Ravela. Výtěžek benefice podpoří Školu Jaro-
slava Ježka, která zajišťuje všestrannou péči pro děti a mládež 
s postižením zraku.
03. 11. | 18.00 | Festival Brikcius 2017. Koncert v rámci festi-
valu v kostele Narození Páně v Loretě. Zazní varhanní skladby J. S. 
Bacha a D. Buxtehudeho v podání Ireny Kosíkové (Fr).

  STRAHOVSKÝ KLÁŠTER – STRAHOVSKÁ 
OBRAZÁRNA
Královská kanonie premonstrátů na 
Strahově

Strahovské nádv. 1/132, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 233 107 730 
www.strahovskyklaster.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec
  otevřeno: denně 9.30–11.30 a 12.00–17.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 200 Kč, skupinové 
20 Kč (pro školní a seniorské skupiny nad 20 osob po předchozím 
ohlášení)

  prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu

STÁLÁ EXPOZICE
Klenotnice Strahovského kláštera   Klenotnici tvoří soubor děl 
uměleckého řemesla, které dokumentují rozmanitost předmětů 
liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se 
do majetku kanonie dostaly koupí či darem.
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
Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakla-
dateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi

VÝSTAVA
Miroslav Troup – Sakrální témata | Křížová chodba kláštera 
| od 10. 11. 2017 do 1. 1. 2018 

  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

  vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč

PROHLÍDKY
Prohlídka s průvodcem po přemyslovském hradišti a kos-
tele sv. Klimenta

  prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvod-
ce: Marcel Ramdan – mobil +420 776 651 596

  možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných 
suvenýrů
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� TECHNICKÉ PAMÁTKY

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Kotevní bod Evropské cesty průmyslového 
dědictví

Papírenská 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
e-mail: prohlidky.info@gmail.com
www.staracistirna.cz

  spojení: z metra A – Hradčanská busem 131 do zastávky Goetheho 
nebo z metra A – Bořislavka busem 131 do zastávky Nemocnice 
Bubeneč; projděte pod železničním viaduktem a pokračujte vlevo 
do Papírenské ulice 6; tram 8, 20 nebo vlakem do zastávky Nádraží 
Podbaba, dále pod mostem za benzínovou stanicí doprava do 
Papírenské ulice

  prohlídky: pracovní dny 11.00 a 14.00; soboty, neděle a svátky 10.00, 
11.30, 13.00, 15.00 a 16.30

  kavárna: Café Továrna otevřena: denně 10.30–17.30
  vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, stu-
denti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 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) 620 Kč; skupinové 
vstupné: dospělí 200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 
18 žáků) à 95 Kč

  dále nabízíme: jištěné výstupy na komín,  plavby na Převoz-
níkově prámu v podzemní usazovací nádrži, narozeninové 
prohlídky atd.; více na www.staracistirna.cz; dotazy na e-mail: 
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 systema-
tické 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 historic-
kými fotografiemi z výstavby čistírny. 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.).
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Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma
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 zmuzea
�NÁRODNÍ MUZEUM

  HISTORICKÁ BUDOVA NM
Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1
www.nm.cz

  Historická budova Národního muzea uzavřena z důvodu rekonstrukce

  NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA
Budova bývalého Federálního shromáždění
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 111
e-mail: nm@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  z důvodu částečné rekonstrukce není prozatím možný přístup 
do expozice Archa Noemova pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace

  otevřeno: po–út a čt–ne 10.00–18.00; středa 9.00–18.00; 1. středa 
v měsíci 10.00–20.00

  vstupné celý objekt: základní 200 Kč; snížené 140 Kč; rodinné 340 Kč; 
děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 70 Kč

  vstupné na výstavy: základní 100/120 Kč; snížené 70/80 Kč; rodinné 
170/200 Kč; děti do 6 let zdarma; školní výpravy a 30/40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 500 Kč; cizí jazyk 
1000 Kč

VÝSTAVY
Archa Noemova   Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí 
návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, 
kteří obývají nebo obývali naši planetu.
Světlo a život   Výstava představí návštěvníkům život v jeho 
nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla 
v různých biotopech | do 31. 12. 2018

Fenomén Masaryk   Výstava připomene mimořádnou osobnost 
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka přesně 80 let 
od jeho smrti v roce 1937 | do 31. 1. 2018

AKCE
01. 11. | 18.00 | Jindřich Forejt: Rozloučení se s prvním 
občanem republiky aneb největší státní pohřeb v dějinách 
Československa | přednáška | vstup volný
03. a 04. 11. | 18.00 | Noc v muzeu: Halloweenské noč-
ní prohlídky expozice Archa Noemova | nutná rezervace 
na www.rezervace.nm.cz | vstupné 30 Kč + cena běžné vstu-
penky do muzea
05. 11. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda | přednáš-
kový sál „H“
06. 11. | 17.30 | Milan Borůvka: Mincovní památky řím-
ských legií | přednáška | vstup volný
08. 11. | 18.00 | Michal Stehlík: Fenomén Masaryk | před-
náška | vstup volný
15. 11. | 18.00 | Petr Zídek, Michal Stehlík: Oldra Sedlmaye-
rová – T. G. Masaryk | přednáška | vstup volný
18. 11. | 11.00, 13.00, 15.00 | Komentované prohlídky 
expozice Archa Noemova pro rodiny s dětmi (Zvířata nad 
propastí) – komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova 
určená především dětem. | vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky 
do muzea
18. 11. | 16.30 | Komentované prohlídky expozice Archa 
Noemova pro dospělé (Zvířata nad propastí) – komentovaná 
prohlídka expozice Archa Noemova určená především dospělým. 
| vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
20. 11. | 17.30 | Vojtěch Wertich: Orogenní pásmo jiho-
amerických And versus Československá Avie | přednáška 
| vstup volný
22. 11. | 18.00 | Michal Stehlík: Fenomén Masaryk | před-
náška | vstup volný
29. 11. | 18.00 | Marek Junek: Masaryk a Slováci | přednáška 
| vstup volný
30. 11. | 18.00 | Jiří Moravec: Výzkum a ochrana druho-
vého bohatství obojživelníků a plazů mlžných lesů And | 
přednáška | vstupné 50 Kč

  NÁRODOPISNÉ MUZEUM  
NÁRODNÍHO MUZEA

Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 214 806
e-mail: narodopis@nm.cz

  otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00
  vstupné: základní 70 Kč; snížené 40 Kč; rodinné 110 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč
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Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma
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VÝSTAVY
Venkov   Výstava seznamuje s každodenností českého, morav-
ského a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku 
20. století | do 31. 1. 2018
Svatba   Výstava je zaměřena na všechny důležité součásti, kte-
ré předcházely svatbě na venkově v Čechách a na Moravě v 19. 
a 20. století | do 7. 1. 2018
Za poznáním i odpočinkem   Český svaz muzeí v přírodě připra-
vil výstavu propagující fenomén muzeí v přírodě, jejich historii, 
vnímání a odborné a prezentační poslání | od 1. 11.

AKCE
02. 11. | 18.00–19.30 | Aida Mujacić: „Oj, Moravo, što bi bez 
Srbina“ – po stopách Ludvíka Kuby na slovanský Jih – přednáška 
z cyklu Slovo, tradice a kontext | vstupné 30 Kč
11. a  12. 11. | 10.00–17.00 | Vyřezávání a  polychro-
mie kralických dřevěných figurek – workshop pro do-
spělé z  cyklu Tradiční řemeslné dílny | nutná rezervace na   
kristyna_hlavata@nm.cz nebo 257 325 766, 773 793 412 | 
vstupné 700 Kč
11. 11. | 14.00–16.00 | Bylinková dílna – workshop pro nej-
menší z cyklu Tradiční řemeslné dílny pro děti | nutná rezervace 
na kristyna_hlavata@nm.cz nebo 257 325 766, 773 793 412 | 
vstupné 150 Kč
11. 11. | 17.00–20.00 | Folklorní regiony Čech, Moravy 
a Slezska: Plzeňsko
17.00 | Přednáška Michala Chmelenského | vstupné v ceně 
běžné vstupenky do muzea
19.00 | Vystoupení Souboru písní a tanců Jiskra Plzeň | 
vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea

25. 11. | 17.00–20.00 | Mongolské tradice a život v ČR – 
přednáška, ochutnávky mongolských specialit a hudební vystou-
pení skupiny Dunjingarav z cyklu Cizinci v České republice a jejich 
kultura | vstup volný

  LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Výstaviště 422, 170 00 Praha 7 – Holešovice
mobil: +420 734 263 269
e-mail: lapidarium@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–út zavřeno, st 10.00–16.00, čt–ne 12.00–18.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 80 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 10 Kč

EXPOZICE
Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století   
Expozice prezentuje v chronologickém sledu od konce 11. do kon-
ce 19. století památky pocházející z rukou obyčejných i vynikají-
cích kameníků a průměrných i nejlepších sochařů.

  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 781 676
e-mail: oncd@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  spojení: od Ohrady (tram; bus) parkem 1 400 m; od Muzea AČR; 
z Tachovského nám. (bus 207; 133)

  otevřeno: čt–ne 10.00–18.00; vyhlídka otevřena čt–ne 10.30–16.00 
(poslední vstup v 15.30)

  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

EXPOZICE
Křižovatky české a  československé státnosti   Expozice 
zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy 
se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.
Laboratoř moci   Expozice připomíná nejen samotnou osobu 
Klementa Gottwalda, deformaci Památníku na jeho mauzoleum, 
ale i komunistickou propagandu a období režimu 50. let.

VÝSTAVY
Sport za Velké války   Výstava připomene osudy sportovních 
nadšenců, amatérů i počínajících profesionálů jak na bojištích 
prvního celosvětového válečného konfliktu moderních dějin, tak 
v jeho zázemí | do 28. 2. 2018
Anabase bezejmenných brášků   Výstava vychází ze stejno-
jmenného cyklu linorytů a dřevořezů Otty Matouška, vytvoře-
ného na základě prožitých válečných útrap. Toto dílo zobrazuje 
osudy prostých českých vojáků během první světové války | 
do 31. 12.
Zborov – 100. výročí bitvy   Drobná panelová výstava sezna-
muje s významnou bitvou u Zborova | do 31. 12.
Zpět ve staré vlasti – 70 let od návratu volyňských Čechů 
do ČSR   Drobná panelová výstava | do 31. 12.
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Pavel Tigrid   Národní muzeum připravilo ve spolupráci s Národ-
ním archivem výstavu o Pavlu Tigridovi u příležitosti 100. výročí 
jeho narození | do 31. 3. 2018

  PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO 
A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA

Palackého 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 193
e-mail: 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

  Památník bude otevřen od 2. května 2018. Vstup je možný po před-
běžné objednávce na pamatnik_palackeho@nm.cz nebo na tel. 
224 497 193

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 náro-
dopisná sbírka Libuše Bráfové.

  NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, 
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 500
e-mail: naprstek@nm.cz

  otevřeno: út a čt–ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
  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 představuje materiál-
ní a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie, 
osídlených zemědělci a rybáři.
Vojta Náprstek   Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo 
zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora 
ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.

VÝSTAVY
Václav Stejskal (1851–1934): Lodí do Číny   Malá výstavka 
představuje cestu Václava Stejskala do Číny a některé předměty, 
které si při té příležitosti přivezl | od 1. 11.
Indiáni   Výstava umožňuje návštěvníkům nahlédnout do světa 
původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky a seznámit se s jejich 
minulými i současnými tradicemi | od 8. 12.

AKCE
09. 11. | 18.00 | Lubomír Vacek: Barma (Myanmar) – Země 
zlatých pagod – přednáška | vstupné 30 Kč
25. 11. | 14.00 | Dětský Etnoklub – Indiánské korálkování. Dílna 
pro rodiny s dětmi. Přijďte si vyzkoušet, co všechno obnáší výroba 
indiánských korálkových ozdob a zkusíme si spolu vyšít vybraný 

šperk. | nutná rezervace na emailu: jana_novakova@nm.cz nebo 
na tel. 224 497 511 | vstupné 80 Kč | vstupné na program je zdarma
30. 11. | 18.00 | Zdeněk Štipl: Barvy jižní Indie – přednáška 
| vstupné 30 Kč

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 707
e-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo út 10.00–18.00
  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 hu-
debních nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový kla-
vír, na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první návštěvě 
Prahy v lednu 1787, housle Niccolo Amatiho (z doby kolem roku 
1650), skleněná harmonika, niněra s řezbou „Zvěstování“ a další.

VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
Ondřej Horník (1864–1917)    České muzeum hudby připomene 
sté výročí úmrtí Ondřeje Horníka (1864–1917), profesora Praž-
ské konzervatoře a významného sběratele hudebních památek 
| do 15. 11.
Skladatel, dirigent a pedagog Karel Bendl (1838–1897)   
V  letošním roce si drobnou výstavkou připomínáme 120  let 
od úmrtí tohoto významného českého hudebníka, který byl dů-
věrným přítelem Antonína Dvořáka. Vystaveny budou dobové 
fotografie, notové rukopisy a tisky a korespondence | do 15. 11.
Arnošt Košťál (1889–1857)   Pestré obálky a  ilustrace 
ke skladbám Arnošta Košťála vás jistě potěší a možná i rozesmějí 
ve výstavce připomínající tohoto skladatele, dirigenta a hudeb-
ního pedagoga | od 15. 11.

VÝSTAVA
Hudba a pohádka   Výstava se zaměří na představení známé 
české pohádkové hudby. Návštěvníci si tak připomenou nejen 
velké autory hudby k pohádkám a večerníčkům, ale také popu-
lární rozhlasové, filmové či televizní skladatele | do 28. 2. 2018

AKCE
25. 11. | 13.00–17.00 | Aspoň na víkend vstupte do říše 
pohádek – v rámci doprovodného programu k výstavě Hudba 
a pohádka nebude o dobrodružství a nevšední setkání s pohád-
kovými bytostmi nouze. Při putování z pohádky do pohádky se 
seznámíte s příběhy našich národních pohádek, jak je známe 
z  vyprávění Boženy Němcové nebo Karla Jaromíra Erbena. 
Na památku vaší návštěvy kouzelného světa pohádek si budete 
moci odnést výrobky z výtvarných dílen | vstupné v ceně běžné 
vstupenky do muzea
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 MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 220 082
e-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz

  otevřeno: denně mimo út 10.00–17.00
  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. objed-
návku předem): 200 Kč (v češtině); 500 Kč (v cizím jazyce)

EXPOZICE
V expozici o životě a díle Bedřicha Smetany jsou k vidění ukáz-
ky autografů jeho skladeb, korespondence, deníků a dalších doku-
mentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje i jeho klavír.

AKCE
21. 11. | 16.30 | Beseda s Libuší Márovou – beseda s emeritní 
sólistkou Národního divadla Libuší Márovou. Od roku 1966 je 
členkou opery Národního divadla v Praze a patří mezi nejlepší 
české operní pěvkyně 2. poloviny 20. století. Ve spolupráci se 
Společností B. Smetany | vstup volný

 MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 918 013
e-mail: a_dvorak_museum@nm.cz

  otevřeno: denně mimo po 10.00–13.30 a 14.00–17.00
  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

EXPOZICE
V expozici Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův kla-
vír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je 
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna.

VÝSTAVA
Antonín Dvořák a zbožnost   Výstava představí skladatele 
jako upřímného křesťana, poukáže na jeho vztah ke kostelům 
a na jeho pravidelnou účast na nedělních mších, při kterých hrával 
na varhany | do 2. 4. 2018

AKCE
21. 11. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Anto-
nín Dvořák a zbožnost | vstupné v ceně běžné vstupenky 
do muzea
02., 09., 22., 30. 11. | 17.30 | Cyklus přednášek k výstavě 
Antonín Dvořák a zbožnost – cyklus přednášek předních dvo-
řákovských muzikologů, kteří blíže představí Dvořákova oratoria 
Stabat Mater a Svatá Ludmila nebo Mši D dur „Lužanskou“. Při 
této příležitosti si návštěvníci budou moci výjimečně prohlédnout 
originální rukopisy těchto skladeb | vstupné 30 Kč
02. 11. | 17.30 | David Beveridge: Oratorium Svatá Lud-
mila: Vznik, podstata a osudy jednoho z největších děl 
A. Dvořáka
09. 11. | 17.30 | Haig Utidjian: Dvořákova „Lužanská“ 
známá i neznámá
22. 11. | 17.30 | Markéta Hallová: Ke vzniku Dvořákova 
oratoria Stabat Mater
30. 11. | 17.30 | Jan Kachlík: Raná historie provozování 
Dvořákova Stabat Mater

  PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA
Kaprova 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 739
e-mail: museum_musicale@nm.cz

  otevřeno: pouze út 13.00–18.00 
  vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč; rodinné 40 Kč;  
školní výpravy à 10 Kč

  poplatek za fotografování a filmování 20 Kč

EXPOZICE
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.

�NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
tel.: +420 220 399 111
e-mail: info@ntm.cz
www.ntm.cz

  spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská dále tram 1, 
8, 12, 25, 26 st. Letenské nám.

  otevřeno: po zavřeno; út–pá 9.00–17.30; so+ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 190 Kč; snížené 90 Kč; rodinné 420 Kč; školní 
skupiny 50 Kč/dítě

  informace o aktuálním programu a doprovodných programech 
najdete na www.ntm.cz

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největ-
ší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty 
technického charakteru.
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Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již 
Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslo-
vého 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 vy-
soké 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 okupač-
ní 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.

STÁLÉ EXPOZICE
Architektura, stavitelství a  design   Expozice dokumen-
tuje 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 Josefa Schulze, zajímavým 
exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na do-
stavbu 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 astrono-
mie 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 pří-
stupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 
5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho 
sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponá-
tem 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 lo-
komotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou 
válkou.
Fotografický ateliér   V expozici je představen za pomoci vy-
stavených 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 fo-
tografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ate-
liéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval 
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. Ex-
pozice 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 Machine-
ry 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, nej-
obsáhlejší 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 návštěv-
níkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází 
po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj obo-
ru 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.
Historie kontaktních čoček   Nová malá expozice je věnovaná 
historii kontaktních čoček. Nachází se v expozici Chemie kolem 
nás. Vývoj měkkých kontaktních čoček je spojen se jménem vy-
nikajícího českého vědce Otto Wichterleho, který byl tvůrcem 
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„čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na odlévání kontaktních 
čoček. Čočky se používají nejen pro terapeutické účely, ale také 
jako kosmetický módní doplněk | od 4. 10.
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 po-
hybu 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 pří-
stroje 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 ko-
vových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický 
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audio-
vizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je re-
zervován 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.
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 polo-
viny 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 zpravodaj-
ství 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 do-
kládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik 

a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly 
k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vyná-
lezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husní-
ka 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 Uhelný 
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní sou-
bor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. 
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné 
prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po za-
koupení 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.
Herna Merkur   V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově 
otevřena Herna Mekur, které je určena malým i velkým návštěv-
níkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny 
exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou 
tematikou - rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací 
pro práci návštěvníků s touto stavebnicí.

VÝSTAVY
Člověk v náhradách   Národní technické muzeum ve spolupráci 
s Univerzitou Karlovou a  Zdravotnickým muzeem NLK připravilo 
velkou výstavu se zaměřením na lékařsko-technický obor prote-
tika. Výstava umožní nahlédnout nejen do současnosti, ale také 
do historie vývoje oboru. Návštěvníci se seznámí se zajímavou 
realitou současných možností medicíny, tedy s tím, co a jak je 
možné plnohodnotně či částečně nahradit v lidském těle a jak 
technika pomáhá člověku. Samostatná část výstavy je věnovaná 
tématu materiálů v medicíně. Výstavu doprovodí řada programů 
a přednášek | do 31. 3. 2018
Klamárium   Snahou výstavy je na příkladu optických klamů 
ukázat a vysvětlit některé obecné principy lidského zrakového 
vnímání. Výstava je rozdělena do  pěti samostatných pokojů. 
v každém z nich se návštěvník seznámí s vybranou oblastí lid-
ského vnímání.  Autoři z Psychologického ústavu Akademie věd 
České republiky věří, že výstava návštěvníkům přinese zábavu 
i poučení a vzbudí zvídavost a touhu dozvědět se o tajích lidské 
mysli víc | do 31. 12.
Plachetnice Niké a její osudy   Návštěvníci dopravní haly mu-
zea mohou obdivovat jachtu Niké, kterou postavil slavný český 
mořeplavec Richard Konkolski a v polovině 70. let s ní obeplul svět. 
Ve své době byla Niké druhou nejmenší lodí, která cestu kolem 
světa zdolala a pan Konkolski první Čech, který ji samostatně 
uskutečnil.  Na sedmimetrové Niké urazil vzdálenost 41,000 ná-
mořních mil s denním průměrem 100 mil. Plul přes bezvětrná 
pásma, podél Velké korálové bariery a přes bezvětrnou oblast 
Indonésie. Později Konkolski plachetnici vylepšil a přeplul s ní 
v rekordním čase Atlantik. Vystavenou loď doprovází projekce 
dokumentárních filmů | do 31. 12.
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Nejkrásnější zámky, hrady a zahrady v Sasku   Malá výstava, 
která přestavuje historické skvosty Saska, vznikla ve spolupráci 
se Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen | do 4. 2. 2018
Umění a  řemeslo. Současné české medailérské umění 
2008-2017   Výstava bude k vidění v Malé galerii expozice Ar-
chitektura, stavitelství a design | od 25. 10. do 1. 2. 2018

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendo-
vých akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nej-
širší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou 
koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou 
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy 
Kids‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší 
žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budouc-
nost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje 
expozice Národního technického muzea žákům základních 
škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné 
workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším 
dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy 
můžete nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM 
také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezer-
vace na www.ntm.cz.

KNIHOVNA NTM
  otevřeno: út a st 9.00–17.00

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 9.00–17.00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrze-
né připravení archivního materiálu pro studium)

�MUZEUM HL. M. PRAHY
Ředitelství
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 012 911
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

  HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
tel.: +420 224 816 772–3
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

  otevřeno: denně kromě po 9.00–18.00; poslední středa v měsíci 
do 20.00; 17. 11. 9.00–18.00

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Praha barokní (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 pro-
stor pro malé i velké
Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice určená 
pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu 
a gotice

VÝSTAVY
Vladimír Boudník (1924–1968)   Prezentace díla významného 
českého grafika a malíře, představitele aktivní a strukturální grafi-
ky, „Něžného barbara“, bytostně spjatého svým životem i tvorbou 
s pražskou Libní a Vysočany. Práce jsou zapůjčeny ze soukromé 
sbírky Jana Placáka | do 19. 11.
„Rozhlédněte se kolem sebe! Na špinavou zeď, mramor, lé-
ta dřeva..., co vidíte, je vaše nitro.“   Tvorba vlastní strukturální 
grafiky. Objednávejte se na e-mailu: gausova@muzeumprahy.cz  
a v září prostřednictvím rezervačního systému.

VENKOVNÍ VÝSTAVA
První světová válka v životě Pražanů   Venkovní výstava při-
bližuje obraz života obyvatel Prahy v období první světové války. 
Prostřednictvím dobové fotodokumentace a vybraných tisků ze 
sbírek Muzea hl. m. Prahy mají návštěvníci možnost si na dva-
nácti panelech připomenout nejen odvrácenou stranu událostí 
na frontě, ale i poslední léta pozvolného pádu rakousko-uherské 
monarchie | do 29. 12.
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PŘEDMĚT SEZÓNY
Směle ber hračku Směr   Název výstavy odkazuje na heslo, které 
se zapsalo do paměti mnoha generací československých dětí a je 
neodmyslitelně spojeno se jménem výrobního družstva Směr 
Praha. Jedná se o předního českého výrobce hraček a výrobků 
z plastických hmot před rokem 1989, který si své místo na trhu 
uhájil až do současnosti. Návštěvník má možnost si prohlédnout 
jeho ikonické hračky a modely | do 8. 1. 2018

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PROGRAMY V EXPOZICÍCH
Praha v pravěku, Středověká Praha, Langweilův model 
Prahy, Praha v raném novověku, Barokní Praha

TEMATICKÉ PROGRAMY
Vyber si řemeslo, Královská cesta, Kalendář, Vladimír 
Boudník

DIVADLO VE VÝCHOVĚ
Karlovo Nové Město – pro 1. stupeň ZŠ

MULTIKULTURNÍ PROGRAMY
01. 11. | Neslyšící pro slyšící

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
21. – 24. 11. | S archeologií do středověku

STREET ART
29. 11. | 09.15 | Přednášky pro školy – vede fotografka Jitka 
Kopejtková | objednávky na suska@muzeumprahy.cz

ZIMNÍ RADOVÁNKY – VÝSTAVA SLOVENSKÝCH 
ILUSTRACÍ | OD 8. 11. DO 31. 12.

  doprovodné programy k výstavě jsou v přednáškovém sále v 1. patře 
muzea

  objednávky: suska@muzeumprahy.cz

07. 11. | 10.00 | Vánoce z celého světa – literární workshop 
a beseda se spisovatelkou Karolínou Medkovou
21. 11. | 10.00 | Rozprávky jsou pohádky – dvojjazyčné 
loutkové představení pro nejmenší děti
28. 11. | 10.00 | Čítanie a čtení – z knihy M. Černíka České 
Vánoce Josefa Lady, a to v originále i ve slovenském překladu 
L. Feľdeka

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému 
na www.muzeumprahy.cz

25. 11. | 10.00 | S archeologií do středověku

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus Praha neobjevená II:
01. 11. | 16.30 | Letohrádky, altány (skupina C)
02. 11. | 16.30 | Letohrádky, altány (skupina A)
15. 11. | 16.30 | Letohrádky, altány (skupina B)
Cyklus Výtvarné umění v dějinách VI:
09. 11. | Umění kresby 80. a 90. let
Cyklus Pražské hřbitovy:
16. 11. | Pohřbívání na  území Prahy v  období raného 
středověku

WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY
  v přednáškovém sále v 1. patře

29. 11. | 17.30 | Street art
25. 11. | 10.00 a 14.00 | Koláž pro veřejnost

  DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 224 827 022-24

  otevřeno: denně kromě po 9.00–20.00, 17. 11. 9.00–20.00 

1. ETAPA EXPOZICE 
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy | expozice 
do 1. 12. uzavřena z důvodu budování 2. etapy expozice

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Praha Karla IV. – tematický program v dětské herně Po stopách 
Karla IV., MŠ a 1.–3. tř. ZŠ. Žáci se formou hry seznámí s různými 
oblastmi života pražských měšťanů v době Karla IV.

VÝSTAVA
Od  nitě ke  košili / Středověké textilnictví a  barvířství 
v  Praze – Výstava seznamuje návštěvníky se středověkým 
textilním a barvířským řemeslem v období 14. až 15. století. 
Vysvětluje proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní postupy, 
přibližuje vybavení tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé 
typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období 
vrcholného středověku. Ústředním exponátem je unikátní soubor 
několika stovek fragmentů středověkého textilu, objevených při 
archeologických výzkumech smetištních vrstev v centru Prahy. 
Součástí výstavy jsou rekonstrukce výrobních zařízení i filmové 
dokumenty pracovních postupů. Nechybí ani hmatová složka 
a místa, kde si návštěvníci sami mohou vyzkoušet některé postupy 
výroby textilu | do 25. 2. 2018
Programy s lektorem pro MŠ, ZŠ, SŠ a SOŠ – objednávejte se 
prostřednictvím rezervačního systému pro školy.
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  PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábř. 412, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 919 833

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00, 17. 11. 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě   Podskalská celnice na Vý-
toni je poslední připomínkou starého Podskalí. Je to renesanční 
budova se srubovým patrem z 16. století, ve které se vybíralo 
clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytínáním klád (odtud 
název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, ledařů dalších „li-
dí od vody“ z Podskalí je představen na dobových fotografiích. 
Návštěvník uvidí také nástroje používané Podskaláky. Další část 
expozice je věnována historii voroplavby a lodní dopravy v okolí 
Prahy – návštěvník ji bude moci sledovat opět prostřednictvím 
dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností 
moderní techniky. V expozici jsou rovněž k vidění modely lodí 
i voru. Celé pojetí expozice je zaměřeno na atraktivitu i pro dětské 
návštěvníky. 

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Plnou parou vpřed!, Jak ploul strejda František, Zaniklé 
Podskalí
Programy s lektorem pro MŠ, ZŠ, SŠ – objednávejte se pro-
střednictvím rezervačního systému.

 MÜLLEROVA VILA
Národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

  otevřeno: út, čt, so, ne; prohlídky v listopadu 10.00, 12.00, 14.00 
a 16.00

  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému  
umístěného na www.muzeumprahy.cz, nebo e-mailem:  
vila.muller@muzeumprahy.cz.

  prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěv-
níků ve skupině je 7 osob.

  možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné 
vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily.

Od 17. 10. je pokladna Müllerovy vily přesunuta do pokladny 
galerie Studijního a  dokumentačního centra Norbertov, Nad 
Hradním vodojemem 53/13, Praha 6.
Světově proslulé dílo avantgardního architekta Adolfa 
Loose (1870–1933)

  ROTHMAYEROVA VILA
Národní kulturní památka

U Páté baterie 896/50, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.rothmayer@muzeumprahy.cz

  spojení: metro A – Hradčanská nebo Petřiny, tram 1 nebo 18 – 
Vojenská nemocnice

  otevřeno: út, čt, so a ne prohlídky v listopadu 10.00, 12.00, 14.00 
a 16.00

  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného 
na www.muzeumprahy.cz

  prohlídky objektu pouze s lektorským výkladem, max. 7 osob 
ve skupině

  možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné 
vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily.

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera (1892–1966), 
žáka a spolupracovníka Jože Plečnika (1872–1957).

  STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM 
NORBERTOV

Nad Hradním vodojemem 53/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 233 323 997

  otevřeno: út, čt, so, ne 10.00–18.00
  badatelna otevřena po předchozím objednání na tel.: 233 323 998, 
nebo e-mailem: vila.studium@muzeumprahy.cz.

VÝSTAVA
Vila Tugendhat. 1928–2013   Putovní výstava Vila Tugendhat. 
1928–2013 pražskému publiku představí jedinečnou brněnskou 
stavbu, kterou navrhl pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovi 
v letech 1929–1930 německý architekt Ludwig Mies van der Rohe 
| do 28. 1. 2018

PŘEDNÁŠKA
09. 11. | 17.00 | Mřížová kaple sv. Norberta – v roce 1627 byly 
do Prahy přeneseny tělesné ostatky sv. Norberta, zakladatele řádu 
premonstrátů. Ostatky byly slavnostně uloženy do mřížové kaple 
ve strahovském klášterním kostele, jejíž torzo je dnes součástí 
sbírek Muzea hl. m. Prahy. Přednáška osvětlí okolnosti vzniku 
řádu premonstrátů a jeho další historii. Přednášející: Mgr. Jana 
Bělová, Ph.D. Rezervace míst pomocí rezervačního formuláře 
na www.muzeumprahy.cz.

  ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1, 190 00 Praha 9 – Vinoř
tel.:+420 286 001 366
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

  spojení: metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany; bus 185 (směr 
Vinořský hřbitov) a 302 (směr Přezletice – Kocanda)

  otevřeno: od 1. 11. út–pá 10.00–16.00; so–ne 10.00–18.00; park je 
otevřen denně 8.00–18.00, 17. 11. 10.00–16.00

STÁLÉ EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v  pořádku / Historie profesního sdružování 
řemeslníků od středověku po současnost   Stálá expozice, 
seznamující s dějinami řemesel a cechovního sdružování, která 
je umístěna v hlavních reprezentativních sálech I. patra zámku, 
představuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek 
na světě. Sbírku čítající více než 600 předmětů.

STÁLÉ EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova   Expo-
zice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství 
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od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezen-
tovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004.
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století   Expozice 
vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř seznamuje 
návštěvníky s historií obce Vinoř.

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Praha v čase vánočním / Tradice a řemesla od adventu 
do Hromnic   Advent je na zámku ve Ctěnicích přivítán výstavou 
vztahující se k oslavám vánočních svátků v pražských rodinách 
z přelomu 19. a 20. století. Prostřednictvím sbírkových předmětů, 
vánočně naladěného měšťanského pokoje a vůní prostoupené 
kuchyně se návštěvníci mohou seznámit s historií slavení Vánoc 
na  území Prahy od  adventu po  Hromnice, jejichž oslavou se 
Vánoce zakončovaly. Instalace měšťanského pokoje a kuchyně 
navíc umožňuje poznat Vánoce našich předků zblízka, pohrát si 
s dobovými hračkami či se zapojit do pečení vánočního cukroví | 
od 26. 11. do 4. 2. 2018

STÁLÁ EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Nová expozice 
představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. 
Modelové kolejiště v měřítku 1 : 87 nabízí návštěvníkovi mož-
nost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější 
nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech 1872–1875 coby 
reprezentativní železniční stavba významné společnosti Rakouské 
severozápadní dráhy. Model budovy, zahrnující i pozoruhodnou 
sochařskou výzdobu vznikl dle původních technických výkresů 
metodou 3D tisku.

ROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  objednávejte se předem na tel.: 601 555 080, nebo na e-mailu: 
samanova@muzeumprahy.cz.

Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice se-
známí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování 
v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku 
po současnost s důrazem na genezi cechovnictví na území Prahy 
| vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Tovaryšova cesta na  zkušenou – program je koncipován 
jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. 
Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní 
prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici | vhodné pro: 
od 3. tříd ZŠ

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
v sále Kočárovna

14. 11. | 14.00 | Zdenka Procházková a Jan Rosák – rozhlaso-
vý a televizní moderátor Jan Rosák je divákům dobře znám z pořa-
dů Videostop, Studio Rosa, Magion, Bingo nebo Riskuj. Na vlnách 
Českého rozhlasu Region – střední Čechy uvádí svou talkshow 
Tandem, posluchačům Dvojky je známý z pořadu Šťastnou cestu.

  PRAŽSKÉ VĚŽE
  věže a bludiště otevřeny v listopadu denně 10.00–18.00

INTERAKTIVNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRAŽSKÝCH 
VĚŽÍ

  pro MŠ a ZŠ, součástí programů jsou pracovní listy

Procházky Prahou pro děti
Pražský hrad, ten mám rád; Karlův most, příběhů dost; 
Staroměstské náměstí, známe nejen z pověstí; V královské 
zahradě, tulipánů habaděj; Královská cesta II.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY
Klíče k Pražským věžím – hledejte společně s námi klíče k Praž-
ským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objek-
tech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! 
Více informací na: muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/

  PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

  ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 

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.
Dioráma je do konce roku 2017 v péči restaurátorů.

  STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže   Po stránce architektonické i umělecké patří 
Staroměstská mostecká věž k nejkvalitnějším projevům vrcholně 
gotického stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to nejen 
v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy. Věž je unikátní množstvím 
autentických detailů (např. kamenických značek), uměleckou 
výzdobou i svojí urbanistickou podobou. Expozice popisuje jak 
nezpochybnitelná fakta, tak různé hypotézy. Ve sklepení je ma-
lá prezentace předmětů vylovených z Vltavy, včetně posledních 
nálezů z unikátního plošného průzkumu dna řeky.

  PRAŠNÁ BRÁNA
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

  SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Malostranské nám. 556/29, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
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STÁLÁ EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města   Expozice seznámí návštěvníky 
s náročným životem věžníků – strážců města, s historií objektu, 
fenoménem městských zvonic i se zneužitím památky totalitními 
režimy. Návštěvníci si mohou prohlédnout byt věžníka z období 
druhé poloviny 18. století, jehož součástí je i unikátní černá ku-
chyně – jediná přístupná v Praze. Na tuto část navazuje hlásovna 
– místo, kde věžník vykonával svou funkci. Druhý byt věžníka je 
z roku 1891, kdy byla hlásná funkce zrušena a hlásný se pak staral 
pouze o věžní hodiny. Součástí expozice je i pohled do barokního 
kanalizačního systému a za návštěvu určitě stojí i zvonové patro 
se zvonovou stolicí a zvonem sv. Mikuláše z roku 1576. Věž je 
jedinečná i existencí tzv. Kajky – pozorovatelny StB na samém 
vrcholu zvonice, která fungovala až do roku 1990.

 MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

  NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ 
Nové mlýny 827/3A, 110 00 Praha 1 – Nové Město

  otevřeno: út–ne 9.00–12.00 a 12.30–18.00, 17. 11. 9.00–12.00 
a 12.30–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Praha hoří   Expozice představuje nebezpečí požárů pro Prahu 
v dobách před řadou staletí i v časech jen nedávno minulých, 
stejně jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili proti 
ničivému živlu. Expozice je založena na využití digitálních repro-
dukcí vyobrazení Prahy, významných pražských požárů i pražských 
hasičů a jejich výstroje a výzbroje. Vedle konkrétních zachycení 
tématiky ohně a boje s ním je návštěvníkovi nabídnuta možnost 
zažít hrozivou situaci při požárech středověké nebo raně novo-
věké Prahy. Pomocí smyslových iluzí je vytvořen dojem ohrožení 
Pražanů při požárech, které zachvátily celé čtvrti.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST
07. 11. | 17.30 | Speciální komentovaná prohlídka expozice 
Praha hoří – objednávejte se na: oltova@muzeumprahy.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY
  na programy se objednávejte minimálně týden předem, prostřednic-
tvím rezervačního systému na www.muzeumprahy.cz

Požár v dějinách Prahy – požár Národního divadla – pro 
1. a 2. st. ZŠ a nižší gymnázia, pro SŠ a vyšší gymnázia 

�MUZEA A–Z

  DIAMOND MUSEUM PRAGUE
Široká 4, 110 00 Praha 1 - Staré Město
e-mail: info@diamondmuseum.cz
www.facebook.com/DSMPrague
www.diamondmuseum.cz

  otevřeno: denně 10.00-19.00

Jediné muzeum diamantů v Česku.
Přímo v srdci staré Prahy najdete unikátní muzeum diamantů. 
Pro všechny obdivovatele krále drahých kamenů jsme připravili 
jedinečnou expozici, která o nich prozrazuje téměř vše.Čeká vás 
úžasná cesta dávnou minulostí diamantů, jejichž stáří se odhaduje 
na 3,5 miliardy let. Dozvíte se, jak diamanty vznikají, popíšeme 
vám dlouhou cestu začínající jejich těžbou, opracováním, brouše-
ním, tříděním a konečným ohodnocením. A nechybí samozřejmě 
ani expozice úchvatných šperků. Muzeum je vhodné jak pro 
individuální návštěvu, tak pro skupiny.

  FRANZ KAFKA MUSEUM 
Cihelná 2b, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 257 535 373 
e-mail: office@kafkamuseum.cz
www.kafkamuseum.cz 

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč/os.

  prohlídky s průvodcem 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.

EXPOZICE
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ na-
bízí 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 prosto-
rách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy v Praze.
Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existen-
ciální 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 
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Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický ob-
raz. Na výstavě ožívají fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy 
v důmyslně koncipovaných instalacích s využitím nejmoder-
nější audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo a hudba tu 
vytvářejí symfonický celek.

  GRÉVIN PRAHA
Nejzábavnější muzeum voskových figurín

Celetná 15, 110 00, Praha 1
tel.: +420 226 776 776
e-mail: info.praha@grevin.com
www.grevin.com

  Musée Grévin Praha je pro veřejnost otevřeno v říjnu: po–čt a ne 
10.00–19.00; pá–so 9.30–21.00

  vstupné viz www.grevin–praha.com/cenik
  kavárna přístupná i zvenčí
  obchod se suvenýry

Vydejte se do muzea Grévin Praha na vzrušující cestu historií až 
po současnost. Opusťte realitu a vstupte do našich sedmi legen-
dami opředených interaktivních světů, kde si skutečnost podává 
ruku s fantazií. V Grévin vypadají voskové figuríny českých 

a světoznámých osobností jak živé a jsou zasazeny do boha-
tých scénografií plných vizuálních a zvukových efektů.
Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfie s Bra-
dem 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. Užijte si nový rozměr 
zážitku z muzea a stáhněte si zdarma našeho digitálního průvodce 
pro chytré telefony. 
Využijte naší novou Fotolaboratoř a vytvořte si originální 
suvenýr s Vaší fotkou.

AKCE
03. – 05. 11. | Halloween s Drákulou – objevte tajemství 
hraběte Drákuly a setkejte se nejen s ním, ale i s jeho děsivou 
upíří bandou.
25 – 26. 11. | Víkend plný kinematografie – zapózujte 
hledáčku kamer Francouzského filmového festivalu pořádané-
ho Francouzským institutem v Praze. Seznamte se s legendami 
jako je Belmondo, Funès, Depardieu či Edith Piaf. Proměňte se 
v režiséry a vytvořte si vlastní animovaný film

  CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády

Celetná 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 242 953
e-mail: info@choco-story–praha.cz
www.choco-story-praha.cz

  otevřeno: denně 9.30–19.00
  vstupné: dospělí 270 Kč; senioři 65+, studenti a 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
V Choco-Story muzeu se ponoříte do vzrušujícího světa čo-
kolády a za pomoci všech smyslů se vydáte na cestu časem. 
Bude to požitek nejen pro Vaše chuťové pohárky, ale i oči a nos. 
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.
Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů 
a dobových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokolá-
dová fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné 
zajímavosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpo-
mínky, v průběhu návštěvy zde každý může sníst tolik čokolády, 
lanýžů a pralinek, kolik jen bude chtít! 

foto © Franz Kafka Museum 2017
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V čokoládové dílně návštěvníci odhalí tajemství výroby pra-
vých 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 cí-
lem 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 uve-
dených kontaktech nejméně tři dny předem
All you can eat – v rámci vstupného neomezená konzumace 
čokolády

 MUCHOVO MUZEUM 
Panská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 415
e-mail: office@mucha.cz
www.mucha.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 240 Kč; děti, studenti a senioři nad 65 let 160 Kč; 
české školy 30 Kč/os

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře 
a diáře, zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.). Unikátní 
dárky a plakáty k zakoupení na shop.mucha.cz

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, olejoma-
leb, kreseb, pastelů, fotografií a  osobních předmětů podává 
souhrnný 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 charak-
teristických 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 vitrí-
nách. 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

 MUZEUM ČESKÉHO GRANÁTU PRAHA
Karlova 186/8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 211 561
e-mail: info@mcgp.cz
www.facebook.com/muzeumceskehogranatupraha
www.instagram.com/museumofbohemiangarnet
www.mcgp.cz

  otevřeno: denně 10.00-21.00
  vstupné: dospělí 250 Kč, senior/student 185 Kč, rodinné (2+2) 
560 Kč, děti 125 Kč, české školy à 90 Kč (po předchozí rezervaci)

  fotografování povoleno + wifi připojení zdarma
  v ceně vstupného je zahrnuto: naučné video o těžbě a zpracování 
s následnou tvorbou českého granátu do šperků, zapůjčení tabletů 
s popisky. Vše v jazykových mutacích.

foto © Mucha Trust 2017
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Ochutnávka čisté vody obohacené o  energii granátu. 
S každým douškem vstoupí do vašeho života síla pro zvládnutí 
každodenního shonu a stresu.

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum českého granátu je jedinečnou expozicí, kde se 
můžete setkat s unikátními šperky a předměty, které jsou 
zdobené výhradně českým granátem. Kolekce je uceleným 
průřezem šperkařství od raných dob, kdy se granát začal ve šper-
kařství používat, až do počátku dvacátého století. Dozvíte se vše 
o historii těžby granátů v českých zemích, technologii 
broušení a  lokalitách výskytu. K  vidění je nejstarší brus 
z poloviny 18. století. Dále se dozvíte o energii a léčebné síle 
českého granátu.
Historie českého granátu je v podstatě stejně stará jako histo-
rie granátu obecného, avšak s tím rozdílem, že český granát byl 
nazýván pouze carbunculem. Osobní lékař Rudolfa II. Anselmus 
Boetius de Boot ve spise Gemmarum et lapidum historia popisuje 
práci sběračů a brusičů drahokamů a pojednává právě o léčebné 
síle českého granátů.
Zároveň si u nás můžete zakoupit i originální dobový šperk 
včetně certifikátu jeho původu a pravosti. Na památku si můžete 
odnést i některý z drobných tematických předmětů.

 MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 503/2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 286 147
www.museumkampa.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  restaurace a kavárna Sovovy mlýny v přízemí hlavní budovy 
s jedinečným výhledem na Vltavu a Karlův most nabízí tradiční české 
speciality, domácí uzeniny, pečená masa, špízy na jehle ale i oblíbená 
jídla mezinárodní kuchyně. Otevřeno denně 10.00–23.30 h, 
www.sovovy-mlyny.cz

VÝSTAVY
Manolo Blahnik: The Art of Shoes   Museum Kampa připravuje 
na léto výstavu kouzelníka mezi obuvníky, pana Manolo Blahnika. 
Blahnik, známý ze seriálu Sex ve městě a díky filmu Marie An-
toinetta Sophie Coppoly, vyrostl na Kanárských ostrovech, žije 
v Británii, ale má české kořeny | do 12. 11., v listopadu je výstava 
Manolo Blahnika pro velký zájem diváků otevřena každý den 
od 10.00 do 20.00
Ateliérová setkání: Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-
-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další   Museum 
Kampa připravilo ve spolupráci s Musée National d‘Art Moderne 
– Centre Pompidou Paris výstavu Ateliérová sousedství, která 
představuje vůbec poprvé v  České republice, volné uskupení 

umělců, kteří se postupně usazovali na pařížském předměstí 
Puteaux a významně zasáhli do vývoje moderního umění vy-
tvořením jakési druhé, nepicassovsko-braqueovké cesty, dávající 
velký význam barvě a zákonitostem vycházejícím z univerzálních 
principů přítomných v přírodě a univerzu vůbec. V rámci výstavy 
bude představen i model tzv. Kubistického domu, architektonic-
ká instalace vytvořená pro Podzimní salon v roce 1912 v Paříži, 
který představil kubistickou vizi architektury a designu. Výstavu 
Ateliérová sousedství, která je součástí cyklu výstav prezentujících 
tvorbu Františka Kupky, a její slavnostní zahájení připravilo Muse-
um Kampa u příležitosti narozenin zakladatelky muzea a nadace 
paní Medy Mládkové.
Muž s hořící hřívou! – Emil Filla a Surrealismus 1931–
1939   Výstava věnovaná dílu a osobnosti Emila Filly a auto-
rům, kteří tvořili v počátečních letech surrealismu, mj. Emil 
Filla, František Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc Makovský, 
František Muzika, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Toyen, Fran-
tišek Vobecký, Alois Wachsman. Kurátor výstavy: Dr. Karel Srp 
| do 11. 2. 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM
09. 11. | 18.30 | Večerní dílna pro dospělé ve výstavě Ate-
liérová sousedství – rezervace nutná
25. 11. | 15.00 | Lektorská komentovaná prohlídka výstavy 
Muž s hořící hřívou! – prohlídka zdarma k platné vstupence

DALŠÍ PROGRAMY
Komentované prohlídky   V českém, anglickém, německém 
nebo italském jazyce. Rezervace na výše uvedených kontaktech, 
u pokladny nebo v kanceláři muzea.
Workshopy a animační programy   Tyto programy na ob-
jednávku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny 

archive of Manolo Blahnik International Ltd. – Architectural
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s dětmi i skupiny dospělých. Vedle široké nabídky animačních 
programů a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám na-
bízíme nové programy ke všem probíhajícím krátkodobým 
výstavám.
Další informace na www.museumkampa.cz/programy

 WERICHOVA VILA
U Sovových mlýnů 501/7, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 251 511 669
www.werichovavila.cz

  otevřeno denně 10.00–18.00

Werichova vila v domě čp. 501 na ostrově Kampa, v centru 
historické Prahy je jako málokterá pražská budova opředena 
tajuplnou historií a skrývá osudy mnoha významných osob-
ností. V minulosti byla svědkem mnoha návštěv, slavností či 
přátelských setkání a naším cílem i přáním je, aby se do jejich 
zdí zase vrátil život a povznášející atmosféra. Přijďte se sami 
přesvědčit, jak se nám to povedlo. Věříme, že pro každého ná-
vštěvníka budou chvíle strávené ve vile inspirativní a vždy si 
najde důvod se sem vracet.

 MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 (200 m od stanice tram Sparta)
tel.: +420 233 383 745
www.muzeumkavy.cz

  otevřeno: po zavřeno; út–pá 12.00–18.00; so–ne 11.00–18.00; 
út-pá od 9.00–12.00 po předchozí tel. dohodě nebo mailem, 
komentované prohlídky, případně výtvarné dílny loutek pro 
školy a skupiny nad 6 osob. Součástí prohlídky je i expozice Muzea 
kávy Alchymista. Objednání komentovaných prohlídek a dílen: 
scarabeus@galeriescarabeus.cz, +420 603 552 758

STÁLÁ EXPOZICE
Káva a kávoviny v proměnách času a kultur   Expozice se-
znamuje návštěvníky nejen s historií kávy a kávových náhražek, 
s jejich pěstováním, sklizní, zpracováním a přípravou nápojů. 
Unikátní sbírkové předměty dokumentují vývoj historických 
pražiček, kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na  kávu 
a kávoviny, ale také předmětů a přístrojů spojených s přípravou 
a servírováním kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafiky 
jsou prvorepublikové reklamní tiskoviny a faktury jednotlivých 
firem. Výstavu doplňují odborné texty v českém a anglickém 
jazyce a krátký film věnovaný fenoménu kávy.

  GALERIE SCARABEUS
Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.

 MUZEUM KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920

Valdštejnská 150/4, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
mobil: +420 723 960 308
e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com
www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: út–pá 10.00–17.00; so–ne 10.00–18.00;  
17. 11. otevřeno 10.00–18.00

  vstupné: dospělí 190 Kč, senioři, studenti a děti 150 Kč,  
rodinné 490 Kč, skupinové (6–10 osob) 150 Kč 

EXPOZICE
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardián-
ských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850–1920.
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část rozsáhlé 
sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších společen-
ských vrstev, které dokumentují výjimečnost a um ručních prací 
předešlých generací. Vystavené exponáty jsou volně koncipovány 
do obrazů, aby návštěvník mohl vstoupit do děje a vnímat atmo-
sféru příběhů, které vyprávějí. Ojedinělá sbírka, která vznikala 
desítky let, obsahuje několik set kusů kompletních oděvů, prádla, 
textilu, ale i stříbrných předmětů viktoriánského a edwardiánské-
ho období, pocházejících z celého světa. Část sbírek tvoří porcelán 
z českých a německých porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
Lesk viktoriánských salonů   Expozice mapuje společenský 
život londýnské smetánky na konci 19. století. Vystaveny jsou 
nové a unikátní kusy | do 30. 12.

AKCE
11. – 12. 11. a 18. – 19. 11. | 10.00–18.00 | Život pod scho-
dy – mimořádné ukázky z povinností komorných – oblékání paní.
28. 10. – 20. 12. a 26. 12. – 30. 12. | Zimní romance – 
prodejní výstava romantických vánočních dekorací, adventních 
vazeb a dárků | otevřeno út-pá 10.00–17.00, so-ne 10.00-18.00
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 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství 
a úpravny vody Podolí

Podolská 15, 140 00 Praha 4
tel.:+420 272 172 345
www.pvk.cz

  v rámci zážitkové turistiky: prohlídky pro jednotlivce 
i skupiny (max. 20 osob): každý čt 13.00, 15.00 a 17.00,  
druhou so v měsíci 11.00 a 13.00

  cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč, slevy pro skupiny 
od 10 osob.

  vstupenky si můžete objednat přes www.nfveolia.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 PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skle-
něnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný 
výhled do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice za-
chovává 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 před-
měty doplňuje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného 
archivního materiálu a množství historických fotografií. Velmi 
cenné jsou sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích ele-
mentů a dalších historických přístrojů a nástrojů. Samostatně 
je prezentována unikátní sbírka vodoměrů.

Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyk-
lého stanoviště

 MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

 
 MUZEUM ALCHYMISTŮ  
A MÁGŮ STARÉ PRAHY

Jánský vršek 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 224 508
www.muzeumalchymistu.cz

  muzeum Alchymistů opět otevřeno

 MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ 
A STRAŠIDEL

Mostecká 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 221 289
www.muzeumpovesti.cz

  otevřeno: denně 10.00–22.00; skupiny po tel. dohodě i dříve

EXPOZICE
Projděte si podzemní uličku s atmosférou staré Prahy a se-
tkejte 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
Pravidelné víkendové pohádky v Divadélku Al-Iksír:

  sledujte web muzea

01. 11. | 18.00 | Průvod pražských strašidel – začátek 
u Prašné brány
03. 11. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
04. 11. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
04. 11. | 18.00 | Tajuplné průchody Starého Města
07. 11. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
10. 11. | 19.00 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou
11. 11. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
11. 11. | 18.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
12. 11. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
15. 11. | 18.30 | Tajuplné průchody Starého Města
17. 11. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad

  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 po-
stupem úpravy surové vody
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18. 11. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
18. 11. | 16.00 | Karlův most ze tří stran
18. 11. | 18.30 | Tajuplné průchody Starého Města
19. 11. | 10.00 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou
23. 11. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
24. 11. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
24. 11. | 20.00 | Nefaust (divadlo)
25. 11. | 17.00 | Za čerty k bráně pekelné
26. 11. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
27. 11. | 20.00 | Nefaust (divadlo)
29. 11. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany

  NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM 
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

  NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM
Valdštejnská 18, 110 00 Praha 1 - Malá Strana
tel.: +420 257 533 455
e-mail: pedagog@npmk.cz
www.npmk.cz

  vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 
100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS zdarma

  vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; 
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS zdarma

  vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí 
i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti 
Evropě. 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, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. 
let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, 
díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond 
školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
Hurá do školy s Marií Terezií!   Výstava především pro školáky 
k 300. výročí narození Marie Terezie | do 31. 12.
Jsem Jehuda Bacon  Holocaust a poválečná doba očima izra-
elského malíře českého původu | do 28. 12.

AKCE
02. 11. | 17.00 | Návraty ke kořenům vzdělanosti ve spo-
lupráci s Vráťou Ebrem – nestárnoucí písničky Karla Hašlera. 
Účinkují V. Vomáčka, P. Ježková, A. Janoušková, V. Ebr
30. 11. | 17.00 | Návraty ke kořenům vzdělanosti ve spolu-
práci s agenturou AMOS – Lysá hora zase svádí – O životních 
pokušeních Petra Bezruče. Připraveno ke 150.výročí jeho narození. 
Účinkují: Alfréd Strejček, Štěpán Rak

  PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO

Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 966 411, 415
e-mail: pedknihovna@npmk.cz
www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz

  knihovna je přístupná pro veřejnost po–pá 9.00–18.00
  fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání 
a školství.

„Prostorem a časem 1. světové války“ prostřednictvím učeb-
nic dějepisu, odborné a populárně naučné literatury a dobových 
školních výročních zpráv z fondu Pedagogické knihovny J. A. Ko-
menského. Online multimediální výstava z vybraného knižního 
fondu PK a školních obrazů s interaktivními prvky – digitální 
kopie, vysvědčení apod.
Volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem 
nebo aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card.

AKCE
22. 11. | 17.00 | Autorské čtení PhDr. Běly Janoštíkové – 
v rámci celorepublikového Dne poezie 2017 se uskuteční v zase-
dací místnosti PK pod názvem Labyrintem světa

  NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 308 200
e-mail: nzm.praha@nzm.cz
www.facebook Národní zemědělské muzeum Praha
www.nzm.cz/praha

  spojení: tram 1, 8, 12, 25, 26, st. Letenské náměstí a pak ulicí Nad 
Štolou nebo Oveneckou k budovám NZM a NTM

  otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
  vstupné: základní 110 Kč; děti a mládež do 18 let zdarma; snížené 
70 Kč; rodinné 200 Kč; skupinové slevy – min. 8 osob (70 Kč). Více viz 
www.nzm.cz/praha

AKCE
05. 11. | 09.00–17.00 | Resortní den v NZM – první neděli 
v měsíci mají všichni, jejichž pracovní náplní je zemědělství, vstup 
do NZM zdarma.
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11. 11. | 10.00–17.00 | Letenská husa a Košt svatomar-
tinského vína – XI. ročník tradiční slavnosti spojené s řízenou 
degustací svatomartinských a mladých vín předních moravských 
a českých producentů, prezentacemi, ochutnávkami a prodejem 
vína a různých gastronomických specialit. K dobré náladě a poho-
dě návštěvníků muzea jistě přispěje cimbálová muzika Alexandra 
Vrábela. Snížené vstupné 50 Kč na akci platí v tento den do všech 
prostor NZM v Praze.

EXPOZICE
Dětská gastronomická herna   Dětská gastronomická herna 
je letos v pořadí už čtvrtou nově otevřenou expozic, tentokrát 
s tématem potraviny a jídlo – jídlo jako nezbytnost, radost i hra.

Voda v krajině   Voda jako základ života, voda jako krajinotvor-
ný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i ta zkrocená, 
sloužící lidem, tvoří dějové okruhy a vrstevnaté obrazy v expozi-
ci vyprávěné tak, aby oslovily široké návštěvnické spektrum. 
Expozice zahrnuje velmi širokou škálu sdělení, souvisejících 
s významem a rolí vody v našem životě.
Objevovna   Objevovna nemá charakter typicky expoziční a blíží 
se spíše studovně – badatelně. Jejím posláním je nabídnout všem 
zvídavým návštěvníkům “objevovat“ nové poznatky a informace 
k tematickým expozicím a zemědělským oborům zastoupených 
v Národním zemědělském muzeu.
Živá zahrada   Otevřená střecha Národního zemědělského muzea 
s Živou zahradou vyhlídek – výjimečným pohledem na Prahu.
Myslivost   Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, 
postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, kde 
role člověka byla vždy zásadní.
recykLES – příběhy lesních světů   Nová unikátní zážitková 
expozice s lesní tématikou navazující na úspěšnou expozici LES 
– příběhy stromů a lidí | 3. patro.
Laboratoř ticha   Jedinečná audiovizuální instalace z českého 
pavilonu Světové výstavy EXPO Milano 2015, živý les vsazený 
do futuristické laboratoře, která umožňuje návštěvníkům nahléd-
nout do buněčné úrovně lesního biotopu | 1. patro

Jede traktor   Sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní 
historické traktory a stroje, interaktivní program pro děti i pro 
dospělé | snížené přízemí
Rybářství   Moderní a interaktivní expozice věnovaná historii 
i současnosti českého rybářství a rybníkářství, práci rybářů a cho-
vu ryb | 1. patro
Malá naučná lesní stezka   Venkovní expozice „O stromech 
a lese“ – poznávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed, 
dětská prolézačka atd. | muzejní dvůr; vstup volný
Malý selský dvorek   Ukázky chovu živých drobných domácích 
zvířat (kozičky, králíci, kachny, slepice, kohout, holubi) | muzejní 
dvůr; vstup volný

VÝSTAVY
Šrobárova sbírka   Výstava si klade za cíl přiblížit mimořádnou 
a současně téměř neznámou „Šrobárovu sbírku“, doposud ne-
právem opomíjenou část sbírky NZM. Díky tomuto souboru se 
návštěvníci mohou seznámit s unikátními malbami realisticky 
orientovaných malířů od 16. do 19. stol. Výstava je součástí pro-
jektu 100 let NZM | do 30. 6. 2018
Z fotoarchivu NZM III. – Lidé a technika   Historické snímky 
zemědělské techniky, strojů a mechanizace pocházejí z rozsáhlé 
podsbírky Fotoarchiv | do 26. 11.
Dělat les   Les zachycený ve všech jeho podobách, ročních ob-
dobích. Stromy, těžká i lehká lesnická technika. Les jako dárce 
kyslíku, života, les ohrožený a chráněný. Fotografická výstava 
zpracovaná renomovaným grafickým studiem Boysplaynice | 
do 31. 1. 2018
Více než laboratoř   Občanská věda aneb vědec v každém 
z nás. Výstava mapuje rostoucí počet technických inovací a vě-
deckých objevů v oblasti věd o živé přírodě a zdraví, které místo 
profesionálních vědců a techniků realizují obyčejní občané | 
do 7. 1. 2018
Krása stáří   Výstava fotografií zachycujících mizející svět ven-
kovských tradic oblékání do kroje – dříve běžné součásti života 
na vesnici | do 30. 11.
Papírový svět   Výstava papírových modelů vztahujících se 
(nejen) k zemědělským oborům | do 31. 12.

LEKTORSKÝ PROGRAM PRAHA PRO ŠKOLY
  Prohlídky stálých expozic a výstav s výkladem po předchozí domluvě 
na lektor@nzm.cz nebo tel.: +420 220 308 329.

 MIMOPRAŽSKÉ POBOČKY NZM PRAHA

  MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA
Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 571 170
e-mail: nzm.kacina@nzm.cz
www.facebook Kačina Zámek
www.nzm.cz
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  MUZEUM LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI 
A RYBÁŘSTVÍ

Lovecký zámek Ohrada, Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: +420 387 965 340
e-mail: nzm.ohrada@nzm.cz
www.facebook Zámek Ohrada
www.nzm.cz

  MUZEUM VINAŘSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ 
A KRAJINY 

nám. Svobody 8, 691 42 Valtice
tel.: +420 519 352 144
e-mail: nzm.valtice@nzm.cz
www.facebook Muzeum Valtice
www.nzm.cz

  MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav
tel.: +420 327 311 146; mobil: +420 604 236 611 
e-mail: nzm.caslav@nzm.cz
www.facebook Traktory Čáslav
www.nzm.cz

  PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 220 516 695
e-mail: post@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec

PNP nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, 
SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná pracoviště 
PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou na objednání 
a termín konání je po dohodě. Aktuální nabídku pořadů najdete 
na webu PNP, pro další informace pište na arndt@pamatnik-np.cz 

  LETOHRÁDEK HVĚZDA
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

  spojení: stanice metra Petřiny; tram 1, st. Sídliště Petřiny
  vstupné: plné 75 Kč; snížené: 45 Kč; rodinné: 150 Kč

V termínu od 30. 10. do 1. 4. 2018 je letohrádek Hvězda uzavřen.

 MALÁ VILA PNP
Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

  spojení: 5 minut chůze od stanice metra A – Hradčanská
  otevřeno v rámci pořadů PNP, dalším zájemcům po telefonické 
domluvě 

  vstupné: plné 40 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč

EXPOZICE
Pracovna Ladislava Mňačka je instalována autenticky podle 
dobových fotografií spisovatelova bytu. Pracovna je přístupná 
v rámci literárních čtení či diskuzí nebo na objednávku na tel. 
273 132 553.

  PIVOVARSKÉ MUZEUM U FLEKŮ
Křemencova 11, 110 00 Praha 1
tel: +420 224 934 019–20
www.ufleku.cz

Pivovar a restaurace U Fleků nabízí dva prohlídkové okru-
hy – pivovarské muzeum a exkurzi pivovaru.

  muzeum otevřeno: po–so 10.00–16.00, prohlídky jsou doprovázeny 
odborným výkladem, prodej vstupenek končí 60 min. před ukonče-
ním provozní doby

  vstupné do muzea 100 Kč/os., školní skupiny 50 Kč/os., délka prohlíd-
ky cca 30 min.; výklad v českém, anglickém, německém, španělském, 
ruském, švédském a italském jazyce.

  prohlídka pivovaru pouze na objednávku, o víkendech je prohlídka 
podmíněna konzumací v restauraci.

  vstupné do pivovaru: 200 Kč/os., školní skupiny 100 Kč/os., délka pro-
hlídky cca 45 min.; výklad v českém, anglickém a německém jazyce; 
součástí prohlídky je ochutnávka piva a sklenička jako suvenýr.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Historie výroby piva v Praze   Zájemcům o pivovarskou pro-
blematiku 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. Pivo-
varské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která sloužila 
svému účelu od doby renesance do 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 opra-
cování, plnička lahví, váha na slad, hustoměry a další pivovarské 
a sladovnické náčiní.

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes   Sou-
částí exkurze je videoprojekce a prohlídka sklepa a varny. 
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Jedinečné jsou především prostory varny, kde se pivo stále 
vyrábí pod původními středověkými trámy z jedlového dře-
va 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.

  POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby

Bělohorská 150, 160 00 Praha 6
mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286
e-mail: info@popmuseum.cz
www.popmuseum.cz

  spojení: metra A – Malostranská; tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
  otevřeno st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00 nebo po telefonické 
domluvě

  vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka 
(všemi smysly) 100 Kč/h

EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, 
karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin českoslo-
venské populární hudby, časopisy, knihy.

VÝSTAVY
V takový krásný společnosti aneb Padesát let Jonáš klubu   
Výstava k 50. výročí činnosti Jonáš klubu, dříve Klubu spřízněných 
duší při divadle Semafor
Československé beatové festivaly 1967, 1968 a 1971   Vze-
stup a počátek pádu tuzemské beatové scény | od 23. 11. 
22. 11. | 18.30 | Vernisáž výstavy

  HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVY
Vladimír Mišík 70.   Výstava o tvůrčí dráze rockera s duší básníka 
| do 30. 11.
Rok bez Radima Hladíka   Výstava o tvůrčí dráze mistra elek-
trické kytary | od 4. 12.

  POŠTOVNÍ MUZEUM
Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 954 400 394
www.postovnimuzeum.cz 

  otevřeno: denně mimo po a svátků 9.00–17.00
  vstupné: základní a doprovodné akce PM 50 Kč; snížené 10 Kč
  knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9.00–16.00
  muzejní prodejna: otevřena út–ne 9.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Poštovní známky České republiky a Československa včet-
ně obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů 
a padělků, nejstarší známky evropských i mimoevrop-
ských zemí, známky OSN, specializované sbírky znám-
kové 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
„200 let poštovní schránky“   Poštovní schránky se v hlavním 
městě rakouského mocnářství Vídni sice objevily již roku 1785, ale 
určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, 
které nemusely platit poštovné. Všeobecně a nastálo byly s vý-
jimkou Lombardsko-benátského království zavedeny dekretem 
dvorské komory z 10. dubna 1817. A právě toto významné výročí 
si Poštovní muzeum letos připomíná rozsáhlou výstavou, která 
se věnuje všem známým i méně známým typům schránek, které 
se za těch 200 let používaly v českých zemích. Návštěvníci tak 
mohou očekávat nejen atraktivní obrazový materiál doprovo-
zený zajímavými a vzájemně provázanými texty, ale i množství 
jedinečných trojrozměrných exponátů ze sbírky Poštovního muzea 
| do 25. 2. 2018
17. 11. | 10.00–17.00 | Výtvarná dílna „Klíče ke schránkám“ 
| vstupné 50 Kč /za osobu

  UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE

  HISTORICKÁ BUDOVA 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA 
V PRAZE

ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
mobil: +420 778 543 901
www.upm.cz

  otevřeno od 15. 11. út–ne 10.00–18.00
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VÝSTAVA
Director’s Choice – výběr ze sbírek   Výstava Director’s Choice 
umožní nahlédnout do bohatého sbírkového fondu Umělec-
koprůmyslového musea v Praze a představí mistrovská díla ze 
všech oborů uměleckého řemesla, užitého umění a designu. 
Její osu tvoří reprezentativní výběr ředitelky muzea Heleny 
Koenigsmarkové určený pro publikaci vydanou londýnským 
nakladatelstvím Scala Arts & Heritage Publishers v edici Direc-
tor’s Choice, která ukazuje významná muzea a galerie pohledem 
jejich ředitelů. Prostřednictvím příběhů těchto výjimečných 
předmětů výstava přibližuje osudy sbírek v dobách společen-
ských proměn. V třiceti tematických celcích je zachycen vývoj 
uměleckého řemesla od gotiky a renesance až do první poloviny 
20. století, zastoupené díly Alfonse Muchy, Františka Drtikola, 
Pavla Janáka, Ladislava Sutnara a mnoha dalších. Unikátní díla 
“s příběhem” doplňuje téměř tři sta dalších exponátů ze všech 
muzejních sbírek, od nábytku a skla až po oděvní módu, šperk, 
hračku či fotografii.

Rovníkové prstencové sluneční hodiny, kolem roku 1600

  DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
Ovocný trh 19, 110 00 Praha 1
www.czkubismus.cz

  otevřeno út 10.00–19.00; st–pá 10.00–18.00
  vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč

EXPOZICE
Expozice Český kubismus představuje kubismus jako směr 
ideově propojující volné i užité umění a architekturu. 
V domě U Černé Matky Boží jsou vystaveny nábytkové soubory, 
samostatné kusy nábytku, dobové obrazy a grafiky, plastiky či 
doplňky z keramiky, skla a kovů.

  GALERIE JOSEFA SUDKA
Úvoz 24, 110 00 Praha 1
www.upm.cz

  otevřeno út–ne 11.00–19.00
  vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Galerie Josefa Sudka je umístěna v bytě, kde žil od roku 
1959 až do své smrti v roce 1976.

VÝSTAVA
Miroslav Hák: Fotografie z 30. – 40. let   Miroslav Hák 
(1911 Nová Paka – 1978 Praha) je dnes považován za klasika 
moderní české fotografie. Komorní výstava se vrací ke kořenům 
jeho tvorby, kdy se sochařem Ladislavem Zívrem a malířem 
Františkem Grossem tvořili v rodném městě základ pozdější 
Skupiny 42. Její členové (malíři, básníci, teoretici, sochař a fo-
tograf ) se pak ve 40. letech snažili zachytit každodenní tíživou 
ale i přeludnou realitu. Programovou statí byl text Jindřicha 
Chalupeckého Svět, v němž žijeme, publikovaný na jaře 1940. 
Nejslavnější Hákovy práce (Ve dvoře, Holešovice, Okraj Prahy) 
jsou z pražské periferie, v jeho odkazu ale nalézáme i četné 
experimenty, akty, civilní zátiší a další fotografie obdařené 
velice osobitou poetikou.

  UNIVERZITA KARLOVA

 MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum, Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 491 111
www.muzeum.cuni.cz

  otevřeno denně po dobu konání výstav 10.00–18.00, vstup 
z Ovocného trhu 3

  pokud výstavy neprobíhají je vstup o víkendech ze Železné ulice 
od 10.00–18.00

  prohlídku s průvodcem vždy poslední středu v měsíci je nutné 
domluvit e-mailem: petr.svoboda@ruk.cuni.cz
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EXPOZICE
Stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší středoevrop-
ské univerzity   Je umístěna v gotických sklepeních historické 
budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje 
historii Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až po sou-
časnost, včetně významných osobností, které jsou s ní spojeny. 
Výstava také nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé 
jsou pro veřejnost zpřístupněny zcela poprvé – např. kapitulní 
exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané Karlem IV., 
pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století, notářský opis tzv. 
Dekretu kutnohorského z roku 1409, unikátní kovová renesanční 
univerzitní pokladnice z přelomu 16. a 17. století nebo např. unijní 
dekret císaře Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo-
-Ferdinandova univerzita. K vidění je také originál žezla rektora 
Univerzity Karlovy z roku 1883, soubor autentických zbraní po-
užitých pražskými vysokoškolskými studenty v revolučním roce 
1848 nebo diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii 
Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

  VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
U Památníku 2, 130 05 Praha 3
tel.: +420 973 204 900
e-mail: museum@army.cz
www.vhu.cz

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, 
Národní památník hrdinů heydrichiády a další externí výstavní 
prostory.

  ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2, 130 05 Praha 3

  UPOZORNĚNÍ: Kvůli plánované rekonstrukci je muzeum zcela 
uzavřeno.

  LETECKÉ MUZEUM KBELY
Mladoboleslavská 425/9, 190 00 Praha 9
tel.: +420 973 207 500

  otevřeno: květen – říjen denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstup zdarma

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu his-
torického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké 
základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Ex-
pozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii českosloven-
ského 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 letou-
nů, 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. 
Zpřístupněn je také letňanský areál Staré Aerovky, díky němuž 
se kbelská expozice rozšířila o další výstavní prostory.

  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ 
HEYDRICHIÁDY

Resslova 9a, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 916 100

  otevřeno: denně mimo pondělí 09.00–17.00
  vstup zdarma

Místo úkrytu a  posledního boje skupiny příslušníků 
československého zahraničního odboje, kteří se podíleli 
na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha.

EXPOZICE
Expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID – atentátu na Re-
inharda Heydricha v květnu 1942.

  VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY
Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 okres Benešov
tel.: +420 973 296 161

  otevřeno: červenec a srpen denně mimo pondělí 9.30–17.30; červen 
a září so+ne 9.30–17.30

  vstup zdarma

EXPOZICE
Vojenské technické muzeum Lešany se nachází v prostoru bý-
valých 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 sou-
časnosti. 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.
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  CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Hradčanské nám. 2, 110 00 Praha 1

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 předmě-
tů, které pocházejí především z období, kdy České země patřily 
k habsburskému císařskému trůnu.

 MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Pražský hrad, 110 00 Praha 1

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj 
českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad 
od nejstarších dob do současnosti.

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

  otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9.00–18.00

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
A) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská 
synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, 
Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna)
B) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Sta-
ronová synagoga)
C) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách na-
leznete na www.jewishmuseum.cz.

  GALERIE ROBERTA GUTTMANNA
U Staré školy 3,110 00 Praha 1 (zadní trakt Španělské synagogy)

VÝSTAVA
Labyrintem normalizace   Židovská obec jako zrcadlo většinové 
společnosti – na výstavě budou představeny fotografie zachy-
cující každodennost židovského života, snahy o jeho zachování 
navzdory koordinovaným snahám státních orgánů o utlumení 
jakýchkoliv smysluplných aktivit, zejména předávání tradic dalším 
generacím | od 6. 4.

KULTURNÍ POŘADY PRO VEŘEJNOST

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (dílna v přízemí)

12. 11. | 14.00 | Lvíček Arje na palubě archy – jak to asi vypa-
dalo na palubě archy? Co si Noe počal s tolika zvířaty pohromadě? 

O tom bude vyprávět jeden z přímých účastníku této veliké plavby 
lvíček Arje | vstupné 50 Kč

 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

POŘADY
01. 11. | 19.00 | Duše a tělo / Komorní smíšený sbor Subi-
to – koncert Komorního smíšeného sboru Subito pod vedením 
sbormistryň Moniky Václové a Michaely Králové. Během koncertu 
zazní díla Ofera Ben-Amotse (*1955), Erica Whitacrea (*1970), 
Davida Ludwiga (*1974) a Clauda Debussyho (1862–1918). 
Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově 
synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 
15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP, kde 
naleznete i kompletní program koncertu. Koncert se koná s pod-
porou hlavního města Prahy | vstupné 230 / 150 Kč
08. 11. | 18.00 | Německo: laskavý přítel, nebo nebez-
pečný soused? – spolková republika Německo má po volbách. 
Nadchází čas, kdy se máme Německa opět bát? Jako Češi, jako 
Židé nebo prostě jako sousedé? Jak vypadá německá demo-
kracie v roce 2017? Je německá veřejná debata příkladem pro 
mladé demokracie, nebo mají pravdu ti, kdo tvrdí, že se v sou-
časném Německu jinak smýšlející hlasy umlčují? Je integrace 
muslimů úspěšná a co si o tom myslí sami Němci? O těchto 
tématech pohovoří publicista Jan Fingerland se svými hosty 
Bárou Procházkovou, Zuzanou Lizcovou a Danielem Kaiserem, 
novináři a analytiky, kteří se německou politikou a společností 
dlouhodobě zabývají. Pořad probíhá ve spolupráci s projektem 
Diskuze v Maislovce | vstup volný
27. 11. | 18.00 | Alexandr Galič – Kadiš – večer s písněmi 
a verši ruského sovětského židovského básníka, písničkáře a di-
sidenta Alexandra Galiče (1918-1977), od jehož úmrtí uplyne 
letos v prosinci čtyřicet let. Večerem slovem i hudbou provázejí 
Alena Hanusová a Milan Dvořák, který je předním překladate-
lem Galičova díla do češtiny a dlouhodobě usiluje o to, aby Galič 
v českém povědomí získal své oprávněné místo vedle Vladimíra 
Vysockého nebo Bulata Okudžavy. Součástí pořadu je písňový 
a veršový cyklus Kadiš věnovaný polskému lékaři, spisovateli 
a pedagogovi Januszi Korczakovi, který se dobrovolně připojil 
k dětem ze svého sirotčince, když byly v srpnu 1942 deporto-
vány z varšavského ghetta do vyhlazovacího tábora Treblinka 
| vstup volný

  AUDITORIUM ŽMP
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (3. patro)

02. 11. | 18.00 | Balfourova deklarace: historické souvis-
losti, interpretace, odkaz – Balfourova deklarace (1917) je 
zpravidla vnímána jako jeden z klíčových mezníků v moderních 
dějinách Izraele/Palestiny. Na pohled strohý a místy vágní text 
vzbuzuje badatelský zájem a politické vášně i po 100 letech 
své existence. Jaký je však jeho bezprostřední dobový kontext? 
Můžeme právě tento dokument označit za zlomový okamžik 
v procesu vzniku novodobého židovského státu? Je z pohledu 
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tehdejších reálií významnější bezprostřední dopad na  dění 
na Blízkém východě či přesah směrem do židovské diaspory? 
Na tyto otázky se ve své přednášce pokusí odpovědět historik 
Jan Zouplna z Orientálního ústavu AVČR | vstup volný
15. 11. | 18.00 | Tvorba Ladislava Fukse a jeho modus 
vivendi s normalizační mocí – druhá ze série tří přednášek 
literárního historika Erika Gilka (Univerzita Palackého v Olo-
mouci) se zaměří na prozaické dílo Ladislava Fukse, které je 
neodmyslitelně spjato s uměleckou reflexí šoa, přestože jeho 
texty od  začátku normalizace toto téma provždy opustily. 
Přednáška nastíní důvody, které vedly autora nežidovského 
původu k  zobrazení zla páchaného na  židovských obětech 
za druhé světové války. Zároveň se pokusí načrtnout Fuksovu 
vnitřní charakteristiku, která se do jeho děl promítá a jež úzce 
souvisí s  jeho dvojakým poměrem ke komunistickému esta-
blishmentu | vstup volný
21. 11. | 18.00 | Between Documentary and Provocation 
(Mezi dokumenty a provokací) – vzhledem k historickým 
a kulturním podmínkám hrála v Polsku židovská témata vždy 
výraznou roli. Přednáška slavisty a polonisty Hanse-Christia-
na Trepteho z Univerzity v Lipsku představí důležité tendence 
této židovské tematiky v polské literatuře i ve filmu v kontex-
tu významných kulturně-politických proměn.  Večer se koná 
ve spolupráci s Pražským centrem židovských studií. V angličtině. 
Vstup volný.
23. 11. | 18.00 | Izrael zespoda. Vernisáž výstavy fo-
tografií Lukáše Faltejska – když se mluví o  cestování 
po Izraeli, většina lidí si vybaví historické nebo náboženské 
památky. Pokud se na stejné místo vypraví biolog se zájmem 
o speleologii, najde i jiné druhy stop po dlouhodobém soužití 
lidí s touto poměrně drsnou zemí. To byl také podnět, který 
vedl Lukáše Faltejska k fotografování zdejší krajiny, především 
pozůstatků po historické i současné těžbě nerostných surovin. 
Soustředí se mimo jiné na to, jak využití přírodních zdrojů 
pomohlo zvýšit diverzitu krajiny a někdy vytvořilo neobyčejné 
scenérie | vstup volný

�MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

  HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

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

  HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – 
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, 
Drkolnovský důl, hornický domek

nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út-pá 9.00–16.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice umístěné v historických báňských objektech při-
bližují 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.

VÝSTAVY
Princezna a drak   Historické loutky, divadelní kulisy a rekvizity 
s princeznovskou tematikou ze sbírky Hornického muzea Příbram 
a soukromých sbírek | do 3. 11.
Příbramit a bytízit   Výstava věnovaná objevu nových minerálů 
| do 29. 12.
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Minerály z lomu Těškov u Rokycan   Výstava představí průřez 
vybranými minerály, které pocházejí z jednoho z nejbohatších 
nalezišť v Plzeňském kraji | do 29. 12.

  PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Muzeum obětí komunismu

Lešetice 52,262 31 Lešetice
tel.: +420 326 531 488
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út-pá 9.00–16.00
  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 tota-
lity a dějin uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, 
exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy 
hornickým vláčkem.

VÝSTAVY
Ani gram uranu okupantům   Výstava historických dokumentů 
k událostem z roku 1968 v Příbrami | do 29. 12.
Kresby z vězení   Výběr z grafického díla akademického malíře 
a sochaře Otmara Olivy. Originály těchto děl vznikly během vazby 
ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979 – 1981 | do 29. 12.
Skautská lilie za ostnatým drátem   Výstava přibližuje osudy 
českého skautského hnutí v době komunistické totality, včetně 
osudu skauta Vladivoje Tomka, který byl posledním popraveným 
z politických důvodů u nás | do 29. 12.
Významné osobnosti 1., 2. a 3. Odboje   Vystavené dokumen-
ty a fotografie představují životní osudy hrdinů, kteří se aktivním 
způsobem podíleli na boji proti totalitním režimům | do 29. 12.

AKCE
17. 11. | 17. listopad v Památníku Vojna Lešetice – u pří-
ležitosti Dne boje za svobodu a demokracii bude Památník Vojna 
Lešetice, již tradičně otevřen. Připraven bude také doprovodný 
program, jehož součástí budou mimo jiné tematická divadelní 
vystoupení.

 MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata 
na Novoknínsku

nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420  318 593 015; mobil: +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: pouze při příležitosti výstav
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na No-
voknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, 
místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování 
zlata u nás i v zahraničí.

VÝSTAVY
Vánoční prodejní výstava   Prodejní výstava, z níž si návštěvníci 
vedle typických vánočních propriet odnesou také sváteční náladu 
| od 20. 11. do 3. 12.
Výstava betlémů v Muzeu zlata Nový Knín   Betlémy sou-
časných regionálních tvůrců včetně výjimečného perníkového 
betlému vystavené v budově bývalého purkmistrovského úřadu 
| od 20. 11. do 10. 12.

 MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA
Máslovice 3, 250 69 Vodochody
mobil: +420 724 191 246, 603 431 148
www.maslovice.cz

  otevřeno: so+ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00; mimo tyto dny 
pouze po předběžné objednávce (min. 10 osob); 17. 11. otevřeno 
10.00–12.00 a 13.00–16.00

  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
Sovy | do 26. 11.

AKCE
25. 11. | 10.00–16.00 | Tvoříme betlém z másla – dílna 
je určená všem, kdo si chtějí vyzkoušet tvořit z másla. Všechny 
figurky budou vystaveny v betlému po celý prosinec až do konce 
ledna. Účastnický poplatek 90 Kč. Důchodci, děti a studenti 70 Kč. 
S sebou: prkénko nebo plastovou podložku, jídelní nůž.

PŘIPRAVUJEME
Betlém z másla   Bude vystaven v muzeu | od 3. 12. do 28. 1. 
2018
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 MUZEUM BETLÉMŮ KARLŠTEJN
Karlštejn 11, 267 18 Karlštejn
mobil: +420 607 940 787
e-mail: muzeum@muzeumbetlemu.cz
www.muzeumbetlemu.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–17.00
  vstupné: dospělí 50 Kč, děti, studenti a senioři 40 Kč, školní skupiny 
30 Kč, pedagogický dozor zdarma.

  doprava: vlakem ze Smíchovského nádraží 50 minut, autem – par-
kování na centrálním parkovišti ve vzdálenosti asi 400 m od muzea, 
které se nachází v budově barokní fary na karlštejnském náměstí.

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je koncipována tak, že zaujme jak odbornou veřejnost, 
tak rodiny s dětmi. Ty oceňují zejména pohyblivé betlémy, 
nebo návštěvu strašidelných sklepení, o víkendech nabízíme 
prohlídky sklepení osvětlených svíčkami. K vidění jsou české 
vyřezávané betlémy z 18. – 19. století, ale i unikáty – betlémy 
z chleba nebo cukru, miniaturní betlémky ve skořápce 
lískového, vlašského nebo kokosového ořechu. Všechny 
exponáty jsou umístěny ve stylově zařízených interiérech ba-
rokního domu. 

VÝSTAVA
Karlštejnský královský betlém   Největší český loutkový 
betlém (80 m2) je divácky nejvděčnějším objektem muzea. 
Kulisa hradu Karlštejna a  jeho podhradí je osazena dobově 
oblečenými loutkami, které spolu s 10 českými panovníky (sv. 
Václav, Karel IV., Rudolf II.) přinášejí Ježíškovi dary. Ve vzácné 
shodě se zde prolínají historické události, pověsti i smyšlené 
příběhy, výjimečná podívaná je doplněna působivým vyprá-
věním Karlštejnské pohádky, úryvky ze Smetanovy Mé vlasti 
a českou hymnou.
Betlémy k nakousnutí – tradiční výstava perníkových betlémů.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Hravé dílničky od 25. 11. a dále pak v době adventních 
víkendů – návštěvníci si budou moci vyzkoušet různé kreativní 
techniky, omalovat si skleněné ozdoby a vyrobit si vlastní vánoční 
přání, svíčky, ozdobit si perníčky... Podrobný program je k vidění 
na www.muzeumbetlemu.cz

26. 11. | Karlštejnský advent – před budovou muzea se bude 
odehrávat celodenní pestrý program složený z koled, tanců, 
šermu a divadelních představení. Součástí adventu bude 
průvod královny Elišky na hrad.

  PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ
262 02 Stará Huť u Dobříše 125
tel.: +420 318 522 265
www.facebook Památník Karla Čapka
www.capek-karel-pamatnik.cz

  otevřeno celoročně; duben – říjen mimo po 9.00–17.00; listopad – 
březen po–pá 9.00–16.00 (so+ne na tel. objednávku pro skupiny 
o minimálním počtu 10 osob)

  vstupné: základní 40 Kč; studenti a senioři 20 Kč; rodinné vstupné 
100 Kč; fotografování 10 Kč

      
STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 

  PAMÁTNÍK TEREZÍN
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
www.pamatnik-terezin.cz

  otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–16.30; Muzeum ghetta a Mag-
deburská kasárna: denně 9.00–17.30; Krematorium: denně kromě 
soboty 10.00–16.00; Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední 
márnice: denně 9.00–17.00; Modlitebna a replika mansardy z doby 
terezínského ghetta: denně 9.00–17.30
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VÝSTAVY
Přírůstky sbírek Památníku Terezín   Výtvarná výstava | 
předsálí kina Malé pevnosti | do 31. 12.
Francine Mayran – obrazy, sochy   Výtvarná výstava | předsálí 
kina Muzea ghetta | od 2. 11. 2017 do 28. 2. 2018
02. 11. | 14.00 | Vernisáž výstavy Francine Mayran

  STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH 
U PRAHY

Zámek 1, 252 63 Roztoky 
tel.: +420 233 029 011; 233 029 060
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz,  
pokladna@muzeum-roztoky.cz
www.muzeum-roztoky.cz 

  otevřeno celoročně: st–ne 10.00–18.00
  knihovna muzea: st 8.00–12.00 a 12.30–16.30; v návštěvní době je 
otevřena kavárnička „Pro Vás“

  vstupné: Zámek – základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné (2 dospělí 
+ max. 4 děti) 130 Kč; výstavy – dospělí 30/20 Kč, děti 20/15 Kč, 
rodinné 80/50 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.

VÝSTAVY
Zámecké imaginárium, hravý divadelní svět bratří For-
manů a jejich přátel   Na své si v ohromné výtvarné dílně při-
jdou milovníci loutek, dekorací, obrázků, kostýmů, hraček, kteří 
chtějí vědět, jak se výtvarné objekty na divadelní scéně uvádějí 
do pohybu. Všechno si mohou sami vyzkoušet a přijít na kloub 

mechanismům. Interaktivita vtahuje velké i malé návštěvníky 
na každém kroku. Školám doporučujeme objednávku času pře-
dem v pokladně zámku | do 11. 2. 2018
Betlémy tentokrát ze Slezska   Výstava, která v návštěvnících 
navodí vánoční náladu a ukáže jim charakteristické rysy betle-
mářské tvorby v této oblasti. Výstava v Malé výstavní síni zámku 
| 30. 11. do února 2018
Očima generací   Vystup ze své ulity, malí i velcí umělci před-
stavují prostřednictvím sama sebe svou generaci | Zámecká půda 
| do 11. 11.

AKCE
  na wwww.muzeum-roztoky.cz najdete nabídku výtvarných dílen 
s letorkou pro děti

02. 11. | 16.00–20.00 | Koncert ZUŠ | Historický sál
04. 11. | 13.00–16.00 | Cesta kolem světa za 80 minut – 
napínavé pohádkové odpoledne pro děti | Zámecký park
16. 11. | 16.00–20.00 | Koncert ZUŠ | Historický sál

  ŠKODA MUZEUM
tř. Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 832 038
e-mail: muzeum@skoda-auto.cz
www.museum.skoda–auto.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: individuální prohlídka: plné 70 Kč; snížené 35 Kč; rodinné 
75 Kč; roční 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
  zdarma: děti do 6 let; ZTP a ZTP/P a 1 doprovodná osoba; AMG;  
řidič bus; 1x doprovod od CK; 2x pedagogický dozor; novináři

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evo-
luce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy 
hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost a Vý-
zvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů 
firmy začíná Evoluce. 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.

VÝSTAVY
30 Let: Fenomén FAVORIT   Od středy 16. září 1987, světové 
výstavní premiéry nové generace automobilů ŠKODA s předním 
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pohonem, urazila mladoboleslavská značka obrovský kus cesty. 
Odrazovým můstkem se stala právě moderní modelová řada 
FAVORIT / FORMAN / PICK–UP s atraktivním designem studia 
Bertone. Dobyla řady úspěchů v motoristickém sportu, ale přede-
vším u více než milionu spokojených zákazníků v desítkách zemí 
světa. ŠKODA Muzeum poutavou formou připomíná napínavý 
příběh vývoje nového automobilu, lemovaný méně známými 
prototypy, trofejemi z prestižních závodů i soutěží a atraktivními 
fotografiemi. Nová výstava přístupná | do 31. 1. 2018
David Černý: Český betlém   Ojedinělá výstava bronzových 
plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy 
českých dějin a kultury. Po předchozí rezervaci na tel. 326 831 135 
nabízíme komentované prohlídky pro školy a veřejnost.

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ 
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea 
a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO s průvod-
cem. Dále zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA Parts Cen-
tra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního závodu ve Vrchla-
bí. Speciální prohlídky pro školní skupiny, technicky zaměřené 
skupiny a nevidomé. Rezervace a další informace na tel. +420 
326 8 31134, 31135, 31137, e-mail: muzeum@skoda–auto.cz.

  RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO 
VE VRATISLAVICÍCH

Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
tel.: + 420 326 832 028
tel.: +420 326 832 038 (info mimo otevírací dobu)
e-mail: Vratislavice@skoda-auto.cz

  otevřeno: pá–ne 9.00–17.00
  využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku Rodný dům 
F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za zvýhodněnou cenu, více informací 
na www.rodnydumporsche.cz

Zveme vás k  prohlídce nově zrekonstruovaného domu, 
ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, auto-
mobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. Na autentickém 
místě jsou představeny zásadní momenty vývoje inženýrského 
a konstrukčního umění, jehož součástí je životní dílo Ferdinanda 
Porscheho. Expozici je možné si prohlédnout individuálně pomo-
cí na místě zapůjčených iPadů. V případě návštěvy skupiny nad 
20 osob doporučujeme nás kontaktovat s předstihem. Návštěvníci 
muzea se mohou před prohlídkou expozice či po ní občerstvit 
v kavárně, k dispozici je i malý obchod.

  CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV 
  otevřeno denně 9.00–17.00 a před každou akcí
  rezervace na tel.: +420 326 831 243

Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/Restaurant VÁCLAV pro-
vozovaný cateringovou společností Zátiší Group. VÁCLAV hostům 
nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru a moderní 
prostředí obklopené historickým okolím.

AKCE
02. 11. | 16.30 | Přednáška PhDr. Pekařové – další ze série 
přednášek přední české psycholožky PhDr.  Lidmily Pekařové 

na téma: „Co nepokazit ve výchově do 7 let“.  Přednášky jsou ur-
čeny nejen rodičům, ale i všem ostatním, kteří přijdou do kontak-
tu s dětmi. Rezervace a podrobnosti na www.kreatina.cz, nebo 
na tel. 777 237 048 | vstupné 200 Kč, sál L&K Forum
08. 11. | 17.30 | Neobyčejné příběhy: Česká šlechta 
a motorismus – další přednáška podzimního cyklu „Neobyčejné 
příběhy z historie automobilky“ bude věnována počáteční fázi vý-
voje motorismu. Zajímavé informace a unikátní obrazový materiál 
si pro svoji přednášku připravil Jiří Křížek, ředitel Severočeského 
muzea v Liberci. Před přednáškou je možné shlédnout expozici 
ŠKODA Muzea | vstupné zdarma, sál Hieronimus II
08. 11. | 19.30 | Koncert Strabivari v Café Václav – skupina 
Strabivari byla založena v roce 2009. Od samého počátku hraje 
vlastní muziku s vlastními texty. Svůj stůl si rezervujte na tel. 
326 831 243 | vstup zdarma, v Café Václav
13. 11. | 15.00–16.30 | Dětské odpoledne „ŠKODA KAROQ“ 
– srdečně zveme všechny děti školního věku na zábavně-naučné 
odpoledne do ŠKODA Muzea Účast rodičů je vítaná, ale není nutná. 
Rezervace na tel. 326 8 32038 | vstupné 50 Kč
19. 11. | 10.30 | Dětské představení Michala Nesvadby – 
narozeninový rok Tour 60 – Michal je kvítko!. Tak se přijďte 
bavit s Michalem! Už nyní se na vás moc těšíme!. Vstupenky 
na www.evstupenka.cz | sál L&K Forum
20. 11. | 19.00 | Anna Mlinariková & Friends – o houslové 
virtuozitě Anny se mohli přesvědčit návštěvníci koncertu ve ŠKO-
DA Muzeu již v roce 2010 v cyklu Čtyři divy jazzu. Vydala dvě alba 
a druhým rokem vystupuje v projektu Pocta filmovým melodi-
ím, které zahraje v jazzových úpravách a přidá také pár známých 
jazzůvek | vstupné 250 Kč, sál L&K Forum
22. 11. | 17.30 | Neobyčejné příběhy: Vývoj bezpečnosti vo-
zů – závěrečná z pětice přednášek podzimního cyklu je věnována 
historii bezpečnosti automobilů. Tomuto tématu se bude věnovat 
expert na slovo vzatý, pan Rudolf Tesárek z crashové laboratoře 
společnosti ŠKODA AUTO | vstupné zdarma, sál L&K Forum
23. 11. | 19.00 | Diashow Martina Loewa – Aljaška – Aljaška 
je vysněným místem všech dobrodruhů a milovníků drsné přírody 
| vstupné 140 Kč, sál L&K Forum
29. 11. | 15.00–18.00 | Tvoření adventních věnců – kreativní 
odpoledne je určeno dětem od 10 let nebo menším s doprovo-
dem rodičů. S sebou adventní svíčky a 2 m stuhy v barvě ladící 
ke svíčkám, event. zahradnické nůžky. Ostatní materiál je zajištěn. 
Nutná rezervace, tel. 326 832 038 | vstupné 100 Kč
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 zvolnočasové 
aktivity

  PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 999 001–3
e-mail: planetarium@planetarium.cz
www.planetarium.cz

  změna programu vyhrazena
  otevírací doba denně kromě pátku; po 8.30–18.00;  
út–čt 8.30–20.00; so 10.30–20.00; ne 10.30–18.00;  
17. 11. otevřeno 10.30–16.00

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU
  speciální nabídka

05. 11. | 11.00 | Povídání pro zvídavé děti – vše co by děti 
měly vědět o vesmíru, živá přednáška – od 6 do 9 let

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU
  projekční systém SkySkanDefiniti

so, ne a pá 17.11, kromě 5. 11. | 11.00 | O zvědavé 
kometě – od 4 let

so a ne | 15.30 | Vesmír kolem nás – od 8 let
pá 17. 11. | 14.00 | Vesmír kolem nás
ne | 17.30 | Mapy cizích světů
čt | 19.00 | Mapy cizích světů
po a so | 17.30 | Noční obloha 8K
st kromě 15. 11 | 19.00 | Noční obloha 8K
út | 17.30 | Nezvaní hosté z vesmíru
so | 19.00 | Nezvaní hosté z vesmíru
út | 19.00 | Tajemný vesmír
čt | 17.30 | Hubble – Oko do vesmíru
st 15. 11. | 19.00 a 20.30 | Biosphere + Initi v Planetáriu 

offline – přijďte si připomenout úžasný zážitek

PROGRAMY V SÁLE STARVID
  projekce filmů v původním znění s titulky

02. 11. | 18.00 | Je těžké být bohem – SSSR, Německo, 
Francie (1989)

07. 11. | 18.00 | Insurrection – USA (1998)
09. 11. | 18.00 | Hlavní – Rusko (2015)
14. 11. | 18.00 | Nemesis – USA (2002)
16. 11. | 18.00 | Papírový voják – Rusko (2008)
21. 11. | 18.00 | Star Trek – USA/Německo (2009)
23. 11. | 18.00 | Přitažlivost – Rusko (2017)
28. 11. | 18.00 | Into Darkness – USA (2013)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
  filmy se promítají v původním znění s titulky

každé út | 18.00 | Cyklus filmů Star Trek v Planetáriu – pro-
mítáme ve spolupráci s Americkým kulturním centrem americkou 
kosmickou sci-fi

každý čt kromě 30. 11. | 18.00 | „Sny a skutečnost – dobý-
vání vesmíru v ruské filmové tvorbě“ – promítáme s Ruským 
střediskem vědy a kultury v Praze a Národním filmovým archívem 
ruské filmové dokumenty o kosmonautice nebo ruské sci-fi filmy

FOYER PLANETÁRIA
Stálá expozice   Vyzkoušet si můžete celou řadu interaktivních 
exponátů (např. model černé díry, planetární váhu, telurium, 
změnu vzhledu měsíčního povrchu v závislosti na měsíčních 
fázích, optiku oka, atd.). 
Prodej astronomických a kosmonautických publikací pro 
návštěvníky Planetária

  ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Strahovská 205, 118 46 Praha 1
tel.: +420 257 320 540
e–mail: informace@observatory.cz
www.observatory.cz

  otevírací doba denně kromě po, út–pá 18.00–20.00; so a ne 
11.00–20.00; 17. 11. otevřeno 11.00–20.00

STÁLÁ VÝSTAVA
Modernizovaná astronomická výstava, jejíž součástí jsou 
interaktivní exponáty, optické pokusy i historické přístroje 
a především počítače s astronomickými informacemi, anima-
cemi a pexesem. 
Nový Sluneční dalekohled v provozu

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

so, ne a 17. 11., kromě 4. 11. | 14.30 | Lety ke hvězdám 
– od 8 do 10 let

POŘADY PRO DOSPĚLÉ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

so, ne a 17. 11., kromě 4. 11. | 16.00 | Time zero

  HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel: +420 283 910 644
e–mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

  otevírací doba po 13.30–15.30 a 18.00–21.00; st 19.00–21.00;  
čt 13.30–15.30 a 19.00–21.00; ne 14.00–16.00; 17. 11. zavřeno

PŘEDNÁŠKY
  astronomické, přírodovědné a cestopisné

13. 11. | 18.30 | Korsika – Mgr. Jiřina Pokorná
20. 11. | 18.30 | Antigravitace – prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.

POŘADY
  filmové večery s pozorováním oblohy

06. a 27. 11. | 18.30 | Země náš kosmický domov, počasí 
a atmosféra
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POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
  za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce

12. 11. | 10.15 | O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici 
– od 3 let

POZOROVÁNÍ OBLOHY NA OBOU HVĚZDÁRNÁCH
  podmínkou pozorování je pokud možno obloha bez mraků, při nepří-
znivém počasí se koná prohlídka přístrojového vybavení hvězdáren.

Měsíc: od 1. do 5. 11. a od 25. 11., nejlépe kolem první čtvrti 26. 11.
Planety: na listopadové obloze chybí
Zajímavé objekty: – např. dvojhvězda Albireo ze souhvězdí 
Labutě, kulová hvězdokupa M 15 v souhvězdí Pegasa, otevřené 
hvězdokupy v souhvězdích Býka a Persea, Prstencová mlhovi-
na v souhvězdí Lyry, galaxie M 31 v Andromedě.
Slunce: na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance.

  BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 234 148 111
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 9.00–16.00, skleník Fata 
Morgana út–ne a státní svátky 9.00–17.00, vinotéka sv. Kláry po–pá 
13.00–17.00, so, ne a svátky 11.00–19.00

  vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice – dospělí 
150 Kč, děti (3–5 let) 40 Kč, děti (5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC 
karta, senioři 75 Kč.

  pouze venkovní expozice – dospělí 85 Kč, děti (3–5 let) 25 Kč, děti 
(5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 45 Kč.

HALLOWEEN
31. 10. | 16.00–19.00 | Venkovní expozice, Stráň – poslední 
říjnový den patří v botanické zahradě již tradičně oslavě svátku 
Halloween. Odpoledne do západu slunce si s dětmi v Ornamen-
tální zahradě užijete spoustu zábavy, her a zejména dlabání dýní. 
Zahřejí a osvěží vás nápoje oblíbené Čajovny U Cesty. Po setmě-
ní projde zahradou průvod s rozsvícenými dýňovými světýlky 
a lampiony, který vykouzlí tajemnou atmosféru, která k tomuto 
svátku patří.

AMERICKÉ POKOJOVKY
04. 11. – 07. 01.2018 | 09.00–16.00 | Fata Morgana – bota-
nická zahrada v letošním roce představuje flóru amerického kon-
tinentu a poslední výstava návštěvníkům prozradí, které rostliny 

připutovaly do našich bytů a kanceláří z tropických lesů Jižní a 
Střední Ameriky. A není jich málo, tropy Ameriky jsou druhově 
nejbohatší oblastí světa.

SVATOMARTINSKÝ PŘÍPITEK
11. 11. | 11.00 | Vinice sv. Kláry – přijďte i letos ochutnat mladá 
vína českých vinařů a poodhalit tak kvalitu nového ročníku. Již 
tradičně vás zveme 11. 11. v 11.00 ke slavnostnímu otevírání 
Svatomartinského vína na Vinici sv. Kláry.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
25. 11. | 10.00–17.00 | Zázemí administrativní budovy – 
Vánoce jsou svátkem klidu a všichni se na ně dlouho připravujeme. 
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace nebo malý dárek pro vaše 
blízké. Podrobnější informace na www.botanicka.cz.

  ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 3/120, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 296 112 230
e-mail: pr@zoopraha.cz
www.zoopraha.cz

  otevřeno denně 9.00–21.00 
  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

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
Komentovaná krmení a setkání – v listopadu o víkendu 
a státním svátku na více jak 12 místech v zoo
Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 do 15 
let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, 
ZTP/P mají vstup za 1 Kč

AKCE
04. 11. | 10.00 | Vyrobte si krmítko – dílny v zoo, vyrobte si 
ptačí krmítko | Vzdělávací centrum
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06. – 09. 11. Dny dětských sponzorů – v zoo se setkají dětské 
kolektivy, které přispěly na zdejší chov zvířat
11. a 12. 11. | 10.00–15.00 | Do zoo se zavřenýma očima 
– ukázka přírodnin a živých zvířat formou hmatové výstavy | 
Vzdělávacím centru
17. 11. | Svátek studentů v Zoo Praha – studenti mají vstup 
do Zoo Praha se slevou
19. 11. | 10.00–15.00 | Den chovatelů želv – cyklus předná-
šek a setkání s želvími chovanci, chovatelská poradna
26. 11. | 11.00–14.00 | Adventní dílny (1. termín) – užijte si 
klidnou předvánoční atmosféru v zoo a vyrobte si vlastní adventní 
věnec. Turnusy každou hodinu. Objednávejte se e-mailem: 
pr@zoopraha.cz, nebo telefonicky na tel. 296 112 230 | cena 
věnce včetně materiálu je 150 Kč

VÝSTAVY
F. X. Procházka | Galerie, Gočárovy domy 
Příběh posledního divokého koně | Jurta

  CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 281 860 130
e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

  otevřeno denně od 9.00–17.00 včetně státních svátků

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do 03. 12. | denně 9.00–17.00 | Šťastný Krtek aneb Krtek 
slaví 60. narozeniny   Víte o tom, že oblíbený Krtek Zdeňka Mi-
lera slaví letos již 60. narozeniny? A kde jinde slavit tak významné 
výročí než na Chvalském zámku, který je zasvěcen dětem, rodinám 
a školám? Pobaví se děti i dospělí, na všechny při narozeninové 
výstavě myslíme! Zámecká kočárovna se proměnila na kino. Ze 
sklepení je velká interaktivní herna, kde mezi panely ve tvaru 
otevřené knihy s replikami ilustrací na děti čekají skládačky, pu-
zzle, kostky, skládací raketa nebo bludiště. Za splněné úkoly si 
děti dávají do katalogu razítka. V 1. patře můžete zde obdivovat 
ilustrace ze společné knihy Zdeňka Milera a Kateřiny Milerové. 
Emilie Milerová, manželka Zdeňka Milera, zde představí své po-
hádkové obrázky Prahy i další volnou tvorbu. Jistě vám neunikne 
ani dokument o Zdeňku Milerovi a rádi se zvěčníte s Krtkem ve 
fotokoutku.

DOPROVODNÉ AKCE
11. 11. | 10.00–17.00 | Pohádková sobota na zámku s vílou 
Meluzínkou a Krtkem
12. 11. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle na zámku se 
skřítkem Matýskem a Krtkem

AKCE PRO VŠECHNY
05. 11. | 17.00 | Počernická světýlka – lampionový průvod 
tajemným chvalským Podskalím. Pojďte s námi na další procházku 
starými Chvaly. Nezapomeňte na lucerničky a lampiony! Čeká vás 
také malé občerstvení zdarma určené pro děti (buchty, koláče 
a čaj), občerstvení pro dospělé za drobný peníz ve prospěch SKP 
HOPO. Akci pro vás připravují: Skauti, Chvalský zámek, ZŠ Stoliň-
ská, Spolek Molechet, RC MUM, DDM Horní Počernice, SKP HOPO 
a skřetí klan RakTaarbami.
11. 11. | 10.00–17.00 | Pohádková sobota na zámku s vílou 
Meluzínkou a Krtkem – nezbedná víla Meluzínka vás provede 
Chvalským zámkem, interaktivní výstavou Šťastný Krtek aneb 
Krtek slaví 60. narozeniny, budete se bavit se a soutěžit. Po 
skončení prohlídky u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete, hrát 
si na výstavě a dívat se na kreslené filmy s Krtkem v zámecké 
kočárovně. Prohlídka trvá 40 min, začíná vždy v celou hodinu 
a je nutné si rezervovat čas na tel. 281 860 130.
12. 11. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle na zámku se 
skřítkem Matýskem a Krtkem – rošťácký skřítek Matýsek. vás 
provede Chvalským zámkem, interaktivní výstavou Šťastný Krtek 
aneb Krtek slaví 60. narozeniny, budete se bavit se a soutěžit. Po 
skončení prohlídky u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete, hrát 
si na výstavě a dívat se na kreslené filmy s Krtkem v zámecké 
kočárovně. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu 
a je nutné si rezervovat čas na tel. 281 860 130

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, 120 00 Praha 2
tel.: +420 241 410 348
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české státnosti.

 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–17.00 
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map.

  STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL
tel.: +420 222 513 842
e-mail: tazlerova@praha-vysehrad.cz, kolenova@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz

  cena vstupenek na dětský program: pohádka: dítě 80 Kč / dospělý 
60 Kč, výtvarná dílna: dítě 60 Kč / dospělý 40 Kč

  předprodej a rezervace vstupenek v pokladně ve Starém purkrabství 
po–pá 9.30–17.00 nebo do začátku představení; tel.: 222 513 842; 
e-mail: pokladna@praha-vysehrad.cz

www.kampocesku.cz  volnočasové aktivity  189



05. 11. | 15.00 | O princi z knížky – pohádek je velká spousta, 
a když lidé přišli na to, že je mohou zapisovat, vznikly pohádko-
vé knížky. A ty máme všichni moc rádi, že ano? Jednu takovou 
pohádku v knížce tu pro vás máme, nemusí se číst, bude trochu 
vyprávěná, trochu hraná loutkami, trochu kouzelná. Dřevěné di-
vadlo, představení vhodné pro děti od 3 let | omezená kapacita, 
vstupenky rezervujte na pokladna@praha-vysehrad.cz
09. a 10. | 10.00 | Konference: SACRUM 2017 – Sakrální 
stavby v dnešním světě – hlavním tématem konference je 
dnešní situace sakrálních staveb v České republice. Stojí za to je 
zachraňovat, obnovovat stavebně, ale i duchovně a hledat nové 
možnosti využití? Nebo se smířit s jejich opouštěním a ponechá-
ním svému osudu?. Pohled církevních organizací a farností. Pohled 
institucí, obcí, měst a spolků. Pohled německých krajanských 
organizací, které řadu sakrálních staveb v minulosti zejména 
v pohraničních oblastech společně s českými partnery opravily. 
Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?. Pořádá Omnium z.s., registrace: 
registrace@omniumos.cz, více informací na omniumos.cz. Program 
konference bude simultánně tlumočen, zahájení v 9.00, registrace 
od 8.30 | vstupné 300 Kč, (studenti do 26 let s kartou ISIC 150 Kč)
12. 11. | 15.00 | Výtvarná dílna Pro radost – Karton ožívá 
– tentokrát nám karton poslouží jako materiál, ze kterého nám 
pod rukama vyrostou sochy zvířat a figurky. Modely se mohou 
rozrůst na celé situace, dvorky statků, les a skály s jeskyněmi, 
botanickou zahradu, zoo, železniční stanici. Dílnu vede Adéla 
Marie Jirků, výtvarná dílna vhodné pro děti od 4 let | omezená 
kapacita, vstupenky rezervujte na pokladna@praha-vysehrad.cz
19. 11. | 15.00 | O Sněhurce – klasická loutková pohádka o Sně-
hurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je 
doplněn písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové 
flétny a rytmických nástrojů. Malé divadélko Praha, představení 
vhodné pro děti od 3 do 9 let | omezená kapacita, vstupenky 
rezervujte na pokladna@praha-vysehrad.cz
23. 11. | 17.00 | Podvečer s osobnostmi zahradní a kraji-
nářské tvorby – setkání profesionálů a fanoušků oboru zahradní 
a krajinářská tvorba. Sekání bude zaměřeno na zvelebování vesnic 
a měst, zkušenosti z domova i ze zahraničí a projekty Entente Flo-
rale Europe a Má vlast cestami proměn. Pořádá Asociace Entente 
Florale CZ – Souznění | vstupné dobrovolné
26. 11. | 15.00 | Výtvarná dílna Staré pověsti české – O Li-
buši a Přemyslovi a městu, jehož sláva hvězd se dotýká. Kněžna 
Libuše byla obdařena zvláštní věšteckou mocí. Jednou takto 
ve svých vidinách předpověděla vznik města Prahy. Na dílně si 
děti vyrobí z krabiček a kartonů svoje městečko či hrad. Dílnu 
vede Kristýna Fialová, výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let 
| omezená kapacita, vstupenky rezervujte na pokladna@praha-
-vysehrad.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU  
NA OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které 
se pojí k Vyšehradu | Během 90 minut navštívíte jeho nej-
zajímavější místa | více informací na www.praha-vysehrad.cz 
| objednávejte na: info@praha-vysehrad.cz , tel. 241 410 348 
nebo přímo v našem Infocentru Špička

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Každou so a ne | 11.00 a 14.00 | Prohlídka kostela Stětí 
svatého Jana křtitele a Martinských kasemat – začátek pro-
hlídky v Infocentru Špička | vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho 
tajemná místa.
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. tř. ZŠ
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. tř. ZŠ
Objednávat můžete na: strnadova@praha-vysehrad.cz

 WORKSHOPY ŠVANDOVA DIVADLA
Štefanikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 318 666 (pokladna)
e-mail: vrbova@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz/o-divadle/workshopy

Během našich workshopů poznáte divadlo blíž, než je pro diváky 
běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte mož-
nost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci 
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
01., 08. a 15. 11. | Scénografický workshop „(Ne)dělej scé-
nu!“ – navrhněte scénu a kostýmy k inscenaci Švandova divadla 
a přijďte porovnat své dílo s reálem v podobě volného vstupu na 
inscenaci. Předmětem scénografie jsou dramatické vlastnosti 
prostoru a tvarování dramatické postavy.
22. a 29. 11. | Herecký-pohybový workshop „Beze slov“ – 
jevištní pohyb dá pěkně zabrat! Pohybová cvičení a etudy pod 
vedením herce nebo herečky Švandova divadla.
10., 17. a 24. 11. | Impro Workshop v angličtině – poznej-
te spolu s námi metody a postupy improvizace a jejich využití 
k rozvoji sociálních a hereckých dovedností, osvědčená cvičení 
z  oblasti improvizační ligy, využití improvizačních metod při 
tvorbě divadelní inscenace.
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 z Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2017

Celkem došlo 413 odpovědí, 245 žen 
a 168 mužů z toho: Praha 33%, Středočeský 
kraj 14% a Jihomoravský kraj 12% 

Soutěž o vstupenky do Studia DVA divadla:
otázka: Ve kterém muzikálu divadla Studio DVA 
nehraje Ivana Chýlková?
odpověď: b) Funny Girl!
soutěžilo: 194 čtenářů; 177 správně; 17 špatně
výherci: Josef Hůlka, Seletice; Jiří Trenčínský,  
Praha 5

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Kostel svatého Antonína
soutěžilo: 141 čtenářů; 138 správně; 3 špatně
výherci: Jaroslava Hrochová, Praha 4; Ilona Křížová, 
Praha 10; Jana Pavlíčková, Praha 5

Křížovka
… výzdobou od mistra Theodorika…..
soutěžilo: 78 čtenářů; 73 správně; 5 špatně
výherci: Daniela Kvapilová, Mělník; Miloš Přibyl, 
Praha 10; Jan Vajz, Trnová

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Odpověď na fotohádanku nám zašlete  do 10. listopadu 2017 z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou  
na adresu redakce. Dva autoři správné odpovědi obdrží knihu věnovanou Vydavatelstvím KAM po Česku.
Výherci si knihy vyzvedávají v redakci!

FOTOHÁDANKA 

Poznáte místo na fotografii?
a) chrám Panny Marie Sněžné           b)  chrám Panny Marie pod řetězem           c) kostel sv. Jiljí

192  soutěž



Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. listopadu 2017 z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou  
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tři výherci obdrží mapy Vydavatelství Kartografie Praha a. s..  

Mapy budou k vyzvednutí na adrese redakce. Výhry není možno zasílat poštou.
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HRAJE PRO DĚTI

Černodivadelní pohyblivé obrazy tančících zvířat plné barev a kouzel střídají dva 
kamarádi mimové, kteří společně nebo sobě navzájem vymýšlejí různé kulišárny. 
Představení je vhodné pro děti od 4 let, ale pobaví se i dospělí. Pro děti hrálo Divadlo 
Image s úspěchem v mnoha zemích světa a nyní se těší na malé české  diváky.

TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ A DALŠÍ INFO:
5. listopadu, 17. prosince, 30. prosince 2017
www.imagetheatre.cz/prodeti

ADRESA DIVADLA: 
Divadlo Image, Národní 25, Praha 1, 110 00

REZERVACE VSTUPENEK:  
gsm: (+420) 732 156 343
tel: (+420) 222 314 448 
e-mail: image@imagetheatre.cz
jednotné vstupné 150 Kč
děti do 3 let zdarma




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

