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Milí čtenáři, 

poslední dny roku většinou vybí-
zejí k zamyšlení nad uplynulým 
časem. Doufám, že vaše ohléd-

nutí za letošním rokem bude plné příjemných 
vzpomínek a zážitků, negativní emoce prý má 
stejně mozek tendenci potlačit a zapomenout. 
Myslím, že to příroda dobře zařídila. A pokud 
budete mít potřebu v adventní a vánoční době 
zvolnit svoje kroky, dovolím si doporučit, kam by 
měly vést.
Nová výstava ve Valdštejnské jízdárně na Malé 
Straně o Ferdinandu II. Habsburském vás zajisté 
potěší. Osvícený vladař a mecenáš umění obohatil 
naše životy o mnohé a není od věci si jeho dílo 
připomenout. Expozice potrvá až do 25. února 
příštího roku.
Dobré skutky se počítají, a jestli máte chuť ně-
jaký udělat, navštivte některou z akcí v Domově 
sv. Karla Boromejského v Praze Řepích. Konkrétní 
program najdete v rubrice Kulturní domy.
K vánočnímu období patří i výlety a tak jsme pro 
vás připravili speciální rubriku s pozvánkami do 
mimopražských lokalit, kde můžete načerpat 
mnoho podnětných zážitků.
Přeji klidně prožité sváteční dny a úspěšný nový 
rok.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  VĚDEC A REVOLUCIONÁŘ (230 let)

I tak by se dala nazvat osobnost Jana Evangelisty Purkyně 
(18. 12. 1787 – 28. 7. 1869). Rodák z Libochovic byl fyzio-
log, anatom, biolog a také básník. Jeho objevy byly revo-
luční a mnozí jeho následovatelé na jeho teoriích stavěli. 

Narodil se do rodiny správce libochovického zámku. Již jako 
chlapec se však musel potýkat s krutými ranami osudu. Jeho 
otec zemřel, když bylo Janovi šest let. Přitom vztah k přírodě 
a lidem získal právě od svého otce, po matce ale zdědil praco-
vitost a disciplínu. V jedenácti vstoupil do semináře piaristů. 
Během středoškolských studií si však začal uvědomovat, že jeho 
životní poslání je jiné. Zahájil studia na filozofické a přírodově-
decké fakultě a později na lékařské fakultě. Jako nadaný vědec 
získal prestižní místo profesora na tehdy pruské univerzitě ve 
Vratislavi. Zde se oženil s Julií Rudolphi, s níž měl celkem čtyři 

děti. Bohužel řada tragédií ho provázela i nadále, stejně jako 
v dětství. Na choleru mu zemřela žena a dvě dcery. Oba syny 
(přírodovědec a malíř) nakonec také přežil. Plně se oddal vědě a 
jako první objevil stěžejní význam buněk pro život člověka. Tak 
spatřila světlo světa jeho „buněčná teorie“. Svůj nejvýznamnější 
objev prezentoval na sjezdu německých přírodovědců a lékařů 
v Praze v Karolinu (1837). Ve zralém věku vstoupil do veřejného 
a kulturního života, neboť své znalosti chtěl předávat dál. Založil 
mimo jiné časopis Živa (1853), jenž vychází dodnes. Na pravdu 
boží se odebral v úctyhodných 82 letech a pochován je na praž-
ském Slavíně na Vyšehradě.

-mirea-

  NEJSTARŠÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (160 let)

Zřízení Pražského dobrovolného sboru ochranného dne 
8. prosince 1857 je považováno de facto za počátek vzniku 
záchranné služby u nás. Zpočátku se jednalo pouze o sdru-
žení dobrovolníků.

Spolek poskytoval jistou a spolehlivou pomoc při požárech, 
živelních pohromách a jiných nehodách. Vznikl na doporučení 
tehdejšího ředitele c. k. Policie pražské barona Antona von Päu-
manna. Přihlásilo se 36 dobrovolníků různých profesí, z nichž 

pouze tři byli zdravotníci. Cílem tohoto sboru bylo „ochrániti co 
jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak 
životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě 
a nezištně“. Členové byli označeni červenobílou stuhou na levé 
paži, později sborovým odznakem. Sbor svou pomocí při požárech 
Šítkovských mlýnů v roce 1858 i během povodní v 19. století získal 
obrovský věhlas a byl vzorem při zakládání obdobných organizací 
např. v Opavě, Olomouci, Lvově a dalších městech. 22. října 1890 
získal první oficiální sídlo, které se nacházelo na Václavském ná-

městí. Tímto byla také zavedena nepřetržitá služba, čímž vznikla 
v podstatě obdoba dnešní záchranné služby. 19. prosince 1949 
byla začleněna pod správu Ústředního národního výboru v Praze 
a stala se samostatnou organizací. V tomto období se Záchranná 
služba Praha stává průkopníkem přednemocniční neodkladné 
péče v naší zemi.

-aba-
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  ILUSTRACE BABIČKY ZACHRÁNILA 
STUDENTA (140 let)

Český malíř, grafik a ilustrátor Adolf Kašpar se narodil v Blu-
dově 27. prosince 1887. Znám je především jako ilustrátor 
literárních děl Aloise Jiráska, Karla Václava Raise, Boženy 
Němcové nebo Adama Mickiewicze. 

Adolf Kašpar zdědil výtvarný talent pravděpodobně po svém 
otci, který velmi rád maloval. Během studií na německém 
učitelském ústavu si Kašpar přivydělával kreslením ilustrací 

k  národním pís-
ním pro časopis 
Náš domov a také 
pro olomoucké 
nakladatelství Ro-
mualda Promber-
gera. V roce 1899 
úspěšně složil 
přijímací zkoušky 
na AVU. Přestože 
byl Kašpar velmi 
talentovaný, měl 
problémy s do-
cházkou. Proto mu 
v roce 1902 hrozi-
lo vyloučení. Před 
touto skutečností 

ho uchránila semestrální práce – ilustrace Babičky Boženy Něm-
cové. Díky těmto kresbám se z Kašpara stal nejvyhledávanější 
český ilustrátor. V roce 1922 vydal oficiálním prohlášení v tisku, 
že ilustrování 
knih zanechá 
a nadále se 
bude věnovat 
pouze mal-
bě a grafice. 
Na nátlak 
nakladatelů, 
s p i s o v a t e l ů 
i  veřejnosti 
vzal své roz-
hodnutí zpět. 
V roce 1932 se s manželkou Jitkou přestěhovali z Loštic do malé 
valašské obce Rusava. Tady chtěl Kašpar čerpat inspiraci a pře-
devším odpočívat. Jeho přání však nebylo vyslyšeno. Zemřel 
na mrtvici při jedné ze svých studijních cest u Čertova jezera 
29. června 1934 ve věku 57 let. 

TreBl

Jedna z ilustrací k Babičce od Boženy Němcové (kol. 1903)

Adolf Kašpar

  KAM NA VÝLET S DAVIDEM DRÁBKEM

Dramatik a režisér v jedné osobě David Drábek pochází z ma-
lého východočeského města Týniště nad Orlicí. Vystudoval 
obor Filmová a divadelní věda na Filozofické fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci. Během studií založil s Darkem 
Králem Studio Hořící žirafy. Později začal režírovat a psát 
také pro profesionální divadelní scény, rozhlas a televizi. 
V současné době lze jeho inscenace vidět v Klicperově divadle 
v Hradci Králové, v pražském Divadle Kalich a na Nové scéně 
Národního divadla.

Kam byste pozval naše čtenáře na výlet po České republice? 
Je to pět let, co jsem se stal patriotem Prahy-západ a zároveň 
hrdým obyvatelem Dobřichovic, a právě sem bych chtěl vaše 

čtenáře pozvat. Už za 
dob Rakouska-Uher-
ska sloužily Dobři-
chovice jako výletní 
místo za Prahou. Díky 
specifickému klima-
tu si tady připadáte 
jako v  románském 
kraji vín Toskánsku 
či Bordeaux. V  Mid-
someru u  Berounky, 
jak Dobřichovicím 
přezdívám, je k vidě-

ní barokní zámek či architektonicky velmi pestré vily na vrchu 
Brunšov. V okolí se navíc nachází hrad Karlštejn, lom Velká Ame-
rika, opojné berounské skály a brdské svahy. Lze se k nám dostat 
nejen vyhlídkovým patrovým vlakem, ale také po cyklostezce či 
lodí po Berounce. 

Děkuji Vám za milé pozvání a přeji hodně úspěchů v profesním 
i osobním životě. 

Tereza Blažková
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PROSINEC 1117 (900 let)
Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usilo-
val o vládu nad českým knížectvím. Jeho mladší bratr 
Vladislav I. mu jej po dohodě s Přemyslovci postoupil roku 
1117. Pouhé tři roky poté jej opět přenechal mladšímu 
bratrovi Vladislavovi a odešel do Uher, kde po několika 
letech zemřel.

1. 12. 1847 (170 let)
Narodil se český krajinář 19. století Antonín Chittussi. 
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, dále 
ve Vídni a v Mnichově. Byl žákem J. M. Trenkwalda 
a Jana Swertse, nástupcem Adolfa Kosárka a předchůd-
cem Antonína Slavíčka. Roku 1891 zemřel v Praze na 
tuberkulózu.

3. 12. 1892 (125 let)
Plzeň se stala místem narození jednoho z našich nejúspěš-
nějších gymnastů. Robert Pražák byl československý 
gymnasta a olympionik. Za svou kariéru získal tři medaile 
z olympijských her. Roku 1924 získal v Paříži tři stříbrné 
medaile. Zemřel 16. května 1966 v Plzni.

5. 12. 1392 (625 let)
V prosinci roku 1392 zachvátily celou zemi povodně. 
Situace byla nejkritičtější v Praze. Voda zde dosahovala 
výšky několika metrů. Zatopené bylo i Staroměstské 
náměstí, kde pro přepravu lidí a zvířat uvězněných v této 
oblasti sloužily lodě.

6. 12. 1197 (820 let)
Přemysl Otakar I. podruhé usedá na český trůn. Jako 
český panovník je pak velmi úspěšný. S podporou Filipa 
Švábského získává 15. srpna 1198 pro české země králov-
skou korunu. Zároveň získává i další výsady – pouze římský 
císař v budoucnu bude potvrzovat v Čechách zvoleného 
krále.

 z KALENDÁRIUM

1777
(240 let) 

Biskupství 
olomoucké
5. 12. 1777

z popudu Marie 
Terezie bylo povýšeno 

na arcibiskupství

1617
(400 let)

Hrob u Duchcova 
12. 12. 1617

stržen evangelický 
kostel německých 

nekatolíků 

1882
(135 let)

Jiří Mahen
* 12. 12. 1882
† 22. 5. 1939

(Antonín Vančura) 
český básník, 

spisovatel, novinář

  JAN JIŘÍ KRNOVSKÝ (440 let)

Vyvrhel nebo udatný vojevůdce? Máte-li „nepružné“ názory, 
zato vždy pevná stanoviska, asi moc přátel mít nebudete. 
Když se navíc škorpíte s jedinou možnou uznávanou vírou, 
je na problémy zaděláno dvojnásob.

Janu Jiřímu, který se narodil 16. prosince 1577 ve Wolmirstedtu 
(dnešní Sasko-Anhaltsko), byla původně předurčena církevní 
dráha protestantského duchovního. Od svých rodičů ale získává 
v roce 1607 krnovské panství a postupně se zařadil mezi výrazné 
osobnosti nekatolické šlechty u nás. Byl to charismatický rebel. 
Muž pevných zásad, zastánce kalvinismu (protestanský směr 

křesťanství) a odpůrce Habsburků. Když roku 1618 vypuklo 
stavovské povstání, účastnil se jej jako vůdce slezských sborů 
proti císaři. Po hrůzné popravě českých pánů na Staroměst-
ském náměstí (1621) se staví na Moravě do čela vojska, které 
postupně ovládá Opavu, Nový Jičín a celou východní Moravu. 
Letní úspěchy ale netrvají dlouho a s podzimem přichází obrat, 
který završuje Albrecht z Valdštejna vítěznou bitvou o Olomouc 
(12. 11. 1621). Následnou zradou uherského spojence, kníže 
Sedmihradska Gábora Bethlena, jsou zlomeny poslední proti-
habsburské pokusy na Moravě. Jan Jiří Krnovský přichází o svůj 
majetek, prchá do Košic a umírá ve věku 46 let coby bezzemek 
v Levoči 2. 3. 1624. 

-babok-

6  kalendárium, j. j. krnovský
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6. 12. 1897 (120 let)
Narodil se František Malkovský, první český vojenský 
akrobatický pilot. Přezdívalo se mu také Král vzduchu. 
Akrobacie se mu bohužel stala osudnou. Roku 1930 tragic-
ky zahynul na leteckém dni v Karlových Varech, kde se jeho 
letoun Avia BH-21 zřítil. Bylo mu pouhých 32 let.

15. 12. 1837 (180 let)
V Čejkovicích se narodil český novinář Josef Svatopluk 
Wurm, jeden ze zakladatelů časopisu „Hvězda“, prvního 
beletristického časopisu na Moravě. Byl také zakladatelem 
Hospodářské jednoty olomoucké (první spolek toho druhu 
na Moravě). Podporoval zakládání záložen.

21. 12. 1867 (150 let)
V reakci na rakousko-uherské vyrovnání byla vydána 
prosincová ústava. Tento soubor zákonů vymezoval zá-
konodárnou pravomoc říšské rady, základní práva občana, 
zřízení říšského soudu, nezávislost soudů, postavení císaře 
a vlastní vyrovnávací zákon.

23. 12. 1882 (135 let)
Narodil se český malíř a sochař Jakub Obrovský. 
Portrétoval významné osobnosti české kultury, dochovaly 
se vesměs busty v životní velikosti. Vojtěch Hynais, Josef 
Mánes nebo Božena Němcová. Podílel se také na ilustracích 
pohádek a tvorbě prvních československých poštovních 
známek.

31. 12. 1942 (75 let)
Narodil se český herec Vladimír Bejval, známý zejména 
díky svým dětským rolím. Ztvárnil například roli Ivánka ve 
filmu Pyšná princezna, Frantíka ve filmu Konec strašidel 
a malého Jirky ve filmu Cesta do pravěku. Na studia na 
DAMU se však nedostal, a proto pracoval jako nástrojař 
u soustruhu. Později se odstěhoval do Ameriky.

1932
(85 let)

Jaroslav Velinský – 
Kapitán Kid
* 18. 12. 1932
† 19. 2. 2012

český spisovatel, 
trampský písničkář

1867
(150 let)

František Xaver 
Šalda

* 22. 12. 1867
† 4. 4. 1937

český literární kritik, 
spisovatel

1877
(140 let)

Viktor Dyk
* 31. 12. 1877
† 14. 5. 1931

český básník, prozaik, 
dramatik, publicista

  SLAVATA VŽDY S VĚTREM V ZÁDECH 
(445 let)

Loajalita k  Habsburkům a katolické víře, cílevědomost, 
znalost cizích jazyků, stejně jako zákulisního jednání či vy-
soké politiky. To byl Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka 
(1. 12. 1572 – 19. 1. 1652), kterého však zná většina z nás 
jen jako oběť neúspěšné defenestrace.

Budoucí významný český politik a aristokrat první třetiny 17. sto-
letí se narodil v Čestíně a vychováván byl částečně i v protestant-
ském duchu jednoty bratrské. Ve svých 25 letech, po svých cestách 
Evropou a díky vlivu jezuitů definitivně „konvertoval“ a stal se 

z něho horlivý katolík, reprezentant Habsburků v Čechách. Díky 
tomu se také nejvíce proslavil coby oběť květnové defenestrace 
1618, kdy byl spolu s Martinicem a písařem Filipem Fabriciem 
vyhozeni z oken svých kanceláří. Po vyléčení relativně vážných 
poranění se uchyluje do pasovského exilu, kde se věnuje autorské 
činnosti. Po porážce českých stavů na Bílé Hoře (1620) a složitých 
vyjednáváních s císařem ve Vídni, se vrací v plném lesku zpět do 
Prahy v roce 1622. Navzdory vysoce loajální práci pro císařský dvůr 
není štědře odměněn konfiskovaným majetkem, ale postupem let 
získává nejvyšší funkce, pocty a politický vliv. Prakticky se stává 
„místokrálem“ v Čechách. Od roku 1637 žije ve Vídni a jeho vliv 
v Čechách postupně slábne. Umírá ve věku nedožitých osmdesáti 
let ve vídeňské jezuitské koleji. 

-babok-

Vilém Slavata v pozdním věku, rytina
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  JIŘÍ KLEM: MALOVÁNÍ JE MŮJ KONÍČEK, 
DIVADLO MŮJ OSUD

Divadlo za branou, Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, 
Divadlo Komedie – to jsou divadelní scény, na kterých jste 
mohli vidět herce Jiřího Klema. Také v televizi a ve filmu 

ztvárnil celou řadu 
rolí, za všechny 
lze jmenovat Osud 
jménem Kamila, 
Sokolovo, Evropa 
tančila valčík, Malý 
pitaval z velkého 
města, Hraběnky, 
Ordinace v  růžové 
zahradě 2 a mnoho 
dalších. Kromě toho 
mohou diváci jeho 
hlas znát z  dabin-
gu nebo rozhlasu. 
Jiří Klem působil 
také třináct let jako 

profesor herectví na DAMU. V současné době jej můžete vi-
dět v Divadle ABC, kde hraje hned v několika inscenacích, 
například Bedřich Smetana: The Greatest Hits, Proč muži 
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, Macbeth nebo 
Pan Kaplan má třídu rád.

Jako mladík či chlapec jste měl nakročeno spíše k výtvar-
nému umění. Proč jste se nestal malířem?
Maminka výtečně malovala a kreslila. Tam nějak vznikl můj „ná-
krok“ věnovat se výtvarničině. Pak přišlo gymnázium v Úpici, na 
kterém jsem potkal dobré kantory, a hlavně jsem tam také začal 
spolupracovat s úpickými ochotníky – a ten „nákrok“ k divadlu byl 
delší a silnější. A tím byl „nákrok“ „dokročen“. Ale láska k výtvar-
nému umění mi zůstala celoživotním koníčkem.

Diváci znají Váš hlas z dabingu. Jak jste se k této práci, 
a především namlouvání upoutávek v televizi dostal?
Jako herec považuji dabing za součást herecké práce. Věnuji se mu 
už od dob studií na divadelní fakultě. A co se týče role speakera? 
Jednoho dne jsem byl osloven, zda nemám zájem o tu práci – a já 
jsem přisvědčil. Je to trochu jiná forma práce se slovem, podobně 
jako dabing. V něčem jsou si obě profese velmi podobné a zkuše-
nosti z obou mohu vzájemně využívat.

Co je podle Vás nejtěžší na dabingu a rozhlasovém he-
rectví?
Jak jsem už řekl, dabing společně s rozhlasovým herectvím vní-
mám jako součást herecké práce. Na rozdíl od divadla, kde si 
člověk může pomoci výrazem, gestem, pohledem, celým tělem, 
tohle logicky za mikrofonem použít nemůžete. Proto jsou u da-
bingu i rozhlasového herectví nejdůležitější dvě věci – autenticita 
a mluvní technika. Techniku mluvení se může herec díky zkoušení 
naučit a zkušenostmi vypilovat; s autenticitou mu zase může 
poradit režisér hry. Jedno rčení praví: „Mluv tak, abys byl viděn.“ 
A toho se celý svůj profesní život snažím držet.

V Divadle ABC hrajete v několik inscenacích, například 
v  Pan Kaplan má třídu rád, která bude mít v  prosinci 
250. reprízu. Jak se Vám v této inscenaci hraje? Je těžké 
si tak dlouho pamatovat text? Musíte si ho pravidelně 
opakovat?
Hru Pan Kaplan má třídu rád máme moc rádi. Sešla se kolem 
téhle inscenace skvělá parta lidí, nejen na jevišti, ale i těch, kteří 
nejsou vidět, v zákulisí. Jsem moc rád, že se hra divákům líbí. 
Jak říkáte, v prosinci ji budeme hrát už po 250té, což je, myslím, 
úctyhodné číslo. Co se týče textů, které je potřeba si u jednotlivých 
her pamatovat, musím to zaklepat. Zatím si mne nezve doktor 
Alzheimer na pravidelné kontroly. Ale je dobré předpokládat, že 
se časem ozve, takže lehce trénovat je vždy dobré. Ale je pravdou, 
že texty mi u her, které se takto dlouho hrají, naštěstí „naskakují“ 
samy, když přijdu na jeviště.

Zuzana Vernerová
Jiří Klem v roli Normana Blooma v inscenaci Pan Kaplan má třídu rád

Pan Kaplan má třídu rád

8  rozhovor



fot
o ©

 Di
va

dlo
 v 

Ry
tíř

sk
é; 

pla
ká

t f
ot

o ©
 Pe

tr 
Na

šic

 zredakce zve
 MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

Už sám název hry je nadsázkou. Opravdových kamarádů 
totiž bývá jako šafránu. Hra postavená na tomto paradoxu 
je příslibem banálních životních situací, které znáte, které 
jste zažili, případně o nich alespoň četli, nebo slyšeli o nich 
vyprávět. 

Mohlo by se tedy zdát, že půjde o předvídatelnou situační kome-
dii, ale opak je pravdou. Příběh o nerovném přátelství autora Erica 
Assouse z roku 2011 přeložil Alexander Jerie a v Divadle v Rytířské 
nastudoval režisér Jakub Nvota. 
Bernard (Aleš Háma), pracuje ve vysoké pozici v rodinné firmě 
manželky Nelly (Nela Boudová) a řeší svůj románek se stážistkou 
(Michaela Sejnová / Lucie Okonová). Na první pohled klasická 
komedie se však jeví úplně jinak. Divák je od samého počátku 
atakován přívalem nečekaných situací, pramenících z Bernardova 
sukničkářství a schopnosti za všech okolností se vykroutit z každé 
i bezvýchodné situace s neuvěřitelnou lehkostí. Naproti tomu jeho 
„nejlepší kamarád“ Phillippe (Petr Motloch) je empatický dobrák, 
žijící spořádaným životem se svou přítelkyní Alicí (Tereza Kost-
ková). Bernard však musí řešit nečekanou situaci. Jeho milenka 
se nečekaně odstěhuje od rodičů a nemá kde bydlet. Vědom si 
svého nejistého postavení v manželčině firmě i pod nátlakem 
milenky, požádá o pomoc kamaráda Philipea. Divák do samého 
konce netuší, zda Bernardovy lži budou opět slavit úspěch i za 
cenu rozpadu vztahu jeho nejlepšího kamaráda Phillippea s Alicí, 
nebo tomu bude jinak?

Návštěvu představení pokládám za vydařený únik z každodenní 
reality, kdy mi byla dána možnost vidět svět lepší skrze slzy bez-
starostného smíchu. Délka představení je 120 minut a českou 
premiéru mělo 4. listopadu 2017. 

-lgs-

Můj Nejlepší Kamarád
Aleš Háma • Nela Boudová • Petr Motloch • Tereza Kostková • Michaela Sejnová/Lucie Okonová

režie Jakub Nvota • scéna Karel Čapek • kostýmy Miroslav Král • hudba L‘ubica Čekovská

Eric 
Assous

www.divadlovrytirske.cz

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ

fotografie Petr Našic 2017 • design Martin Taller

www.kampocesku.cz redakce zve  9
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  NADČASOVÝ JAKUB JAN RYBA 

Každý, dokonce i ti nejmenší skotačící špunti u vánočního 
stromku, zná Rybovu Českou mši vánoční, která se stala 
neoddělitelnou součástí českých Vánoc. Málokdo ale ví, že 
Jakub Jan Ryba (26. 10. 1765 – 8. 4. 1815) odešel z tohoto 
světa dobrovolně vlastní rukou. Tento čin připomíná jiho-
západně od Rožmitálu, v tajemném lese nad obcí Voltuš, 
kamenná mohyla, která je umístěna v místě, kde skonal. 
Proč geniální hudebník, nadaný student, a dokonce sedmi-
násobný otec spáchal sebevraždu?

Již v  raném věku dovedl 
mistrně hrát na tři hudeb-
ní nástroje. Nebylo to pře-
kvapením vzhledem k jeho 
záviděníhodnému hudeb-
nímu nadání. S podporou 
svého strýce, který odhalil 
chlapcův talent, měl Jakub 
možnost dále ho rozvíjet 
na pražském gymnáziu. 
Okouzlen velkoměstem 
s  takřka nedozírnými 
možnostmi rozhodl se stu-
dovat paralelně s hudbou 

také filozofii. Ze studentského světa ho ale brzy vytrhl jeho otec, 
který už si nemohl dovolit studia nadále financovat. 
Ryba se s nevolí vrátil zpět na venkov, kde po absolvování učitel-
ského kurzu získal 
místo jako kantor 
v  Rožmitálu pod 
Třemšínem. Přes-
tože chtěl v  životě 
dělat pouze hudbu, 
přistoupil ke svému 
novému učitelské-
mu poslání zodpo-
vědně a  moderně. 
Leč tehdejší kon-
zervativní a zaosta-
lá společnost jeho 
moderní metody 
výuky nedokázala 
přijmout. V  této 
době se Jakub oženil, ale z celkem třinácti jeho dětí se dospě-
losti dožilo jen sedm. 

Snad z vlastní zkušenosti, snad ze ztráty šesti dětí si umínil, že 
alespoň svým synům dopřeje takové vzdělání, které on nemohl 
nikdy dokončit. Jeho příjmy však nestačily ani na obživu rodiny. 
Finanční nouze se podepsala na Rybově psychickém i fyzickém 
stavu. Pronásledovaly ho náklady na studia synů, nepochopení 
veřejnosti, a především neustálá touha po hudbě. Ta jediná ho 
držela nad vodou v těžkých chvílích. Den před smrtí se rozhádal 
s místním farářem, který odmítl opravit rozladěné varhany, na 
něž Ryba hrával. Pro jeho absolutní sluch i psychiku to byla patrně 
poslední kapka do přetékajícího poháru. 

Není sice přesně jisté, co stálo za jeho konečným rozhodnutím, 
ale zoufalství nad životní situací a deprese, umocněné četbou 
Senecovy filozofie, pravděpodobně zvítězily nad neutuchající 
láskou k hudbě. Jakub Jan Ryba si vzal život 8. dubna 1815 a jako 
sebevrah byl bez církevnho obřadu pohřben na bývalém morovém 
hřbitově. Teprve po čtyřiceti letech směl být pochován na kato-
lickém hřbitově rožmitálském. Nadčasového skladatele a místo 
jeho smrti dnes připomíná kamenná mohyla z roku 1933, která 
rozhodně stojí za návštěvu.

Simona Wieserová

Fiktivní portrét Jakuba Jana Ryby

Mohyla u obce Voltuš
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 zknižní tipy
  SLÁVA A PÁD PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ
Jan Bauer

Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II. a konečně 
Václav III., to jsou jména nejslavnějších králů přemyslovské dynas-

tie, kteří byli faktickými 
budovateli českého státu. 
Zatímco jejich předchůdci 
počínaje prvním pokřtě-
ným českým knížetem 
Bořivojem se rozdílnou 
mírou zasloužili o jeho 
základy, vyjmenovaní 
dědiční králové rozhod-
ným způsobem vstoupili 
do evropské historie a vý-
znamně se na ní podíleli. 
Jejich životní osudy byly 
často velmi dramatické, 

okamžiky slávy a moci se střídaly s osudovými pády. Zkušený 
autor literatury faktu Jan Bauer se při líčení královských osudů 
nevyhýbá ani soukromí panovníků a představuje je jako muže 
s masa a kosti, plné často protichůdných vášní, a odhaluje jejich 
nepříliš známé třinácté komnaty.
cena: 249 Kč
www.brana-knihy.cz

  ZLATÁ KNIHA ČESKÝCH POHÁDEK
říkadel, básniček a hádanek
Marta Knauerová

V téhle knížce pohádek, kdo by to byl děti řek, potkali se mezi 
listy rytíř, král i Kašpárek. Nechybí v ní Otesánek, co má břicho 

jako džbánek, slepička, co 
s trochou vody, spěchá po-
moct kohoutkovi. V téhle 
knížce, to se ví, nechybí 
drak trojhlavý! Neobyčejně 
pohádková, bohatě ilustro-
vaná kniha plná příběhů 
a fantazie obsahuje krátké 
i delší pohádky, básničky, 
hádanky i říkadla, které se 
v mnoha podobách vyprá-
vějí v našich domovech už 

od nepaměti. Přináší nám krásné chvilky, kdy se můžeme za-
chumlat pod peřinu, poslouchat vyprávění, číst si nebo si jen tak 
knihu stránku po stránce prohlížet a pohádkově snít.
cena: 590 Kč
www.albatrosmedia.cz

  PODIVUHODNÁ ODHALENÍ  
ARTURA PEPPERA
Patricková Phaedra

Devětašedesátiletý Artur Pepper vede jednotvárný život. Vstává 
přesně v 7.30, docela stejně jako v dobách, kdy ještě žila jeho 

manželka Miriam. Ob-
lékne si vždy tytéž šedé 
kalhoty a pletenou vestu 
barvy hořčice, zalije kap-
radinu Frederiku a zamíří 
na zahrádku. Jenže v den 
prvního výročí Miriami-
ny smrti se cosi změní. 
Při třídění jejích věcí 
Artur nachází nápadný 
zlatý náramek s přívěs-
ky, který nikdy neviděl. 
Následuje překvapivá 
a nezapomenutelná 
od sea, která ho zavádí 

přes Londýn do Paříže a daleké Indie. Podniká epickou výpravu 
za pravdou o utajovaném životě vlastní ženy v dobách, než se 
poznali – cestu, při níž na těch nejméně očekávaných místech 
nalézá naději, útěchu i poznání sebe sama.
cena: 299 Kč
www.kniha.cz

  NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA
Jan Hocek, 2. vydání

Prostřednictvím této knihy vás zveme do nejhezčích oblastí celého 
světa, které lze projít pěšky. Spolu s autorem budete prožívat 

dobrodružství v kraji pl-
ném medvědů, stoupat 
k nejvyšší hoře světa, 
putovat tropickými pra-
lesy, či zdolávat aktivní 
vulkány. Na více než třech 
stovkách profesionálních 
fotografií můžete obdivo-
vat pestrost a krásu nej-
zapadlejších koutů naší 
planety, které civilizace 
dosud nestačila zničit. 
Kromě autentických zá-
žitků se dozvíte spoustu 

informací o přírodě, historii a místních zajímavostech. Pro ty, kteří 
by se chtěli nechat inspirovat k podobným cestám, nechybí ani 
praktické rady či stručné popisy jednotlivých tras.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz
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guide
Pojďte s námi ukázat 
turistům Prahu! 
Staňte se průvodcem/kyní!
Prague City Tourism otevírá kurzy pro průvodce 
Prahou a průvodce cestovního ruchu. 
Počet míst je omezen, tak neváhejte a přihlaste se. 
Začínáme v lednu 2018. 

Pro více informací pište 
na adresu studijni@prague.eu 
nebo volejte na +420 221 714 125.

Praguecitytourism.cz



 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 PROSINCI 2017

2. 12. / SO
PRAŽSKÉ ŠPITÁLY A JAK SE DŘÍVE LÉČILO I.   Z různých ty-
pů zařízení, ve kterých od příchodu křesťanství do našich zemí 
nacházeli útulek také nemocní, hrály až do josefínských refo-
rem nejdůležitější roli takzvané špitály. Právě špitály, zřizované 
především při klášterech, byly předchůdci dnešních nemocnic 
a původně poskytovaly všeobecnou péči cestujícím, později pout-
níkům ke svatým místům křesťanstva. Na vycházce bude naším 
cílem seznámit se s historií těchto institucí, s jejich fungováním 
i se způsoby léčby, které v nich byly uplatňovány. Během cesty 
si budeme povídat o špitále týnském nebo špitále křížovníků. 
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 
(%). PharmDr. Lucie Kotlářová
PRAŽSKÉ ŠPITÁLY A JAK SE DŘÍVE LÉČILO II.   V odpolední 
vycházce se zaměříme tentokrát na prostředí Malé Strany. PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu 
do kostela sv. Mikuláše v horní části Malostranského náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). PharmDr. Lucie Kotlářová
CLAM-GALLASŮV PALÁC.   Prohlídka jednoho z nejkrásnějších 
pražských barokních paláců, který byl vybudován pro neapolského 
místokrále Jana Václava Gallase, a od roku 1747 se stal hlavní 
rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. Během prohlídky vstoupíme 
nejen na nádvoří, ale vystoupáme i do vyšších pater a prohléd-
neme si reprezentační sály. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 před vchodem do paláce (z ulice Husova 20/158, 
Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

ADVENT V DOLNÍCH POČERNICÍCH.   Během vycházky Dolní-
mi Počernicemi zavítáme na hráz Velkého počernického rybníka 
a dozvíme se, čemu se říká „broukárna“. Necháme se okouzlit 
vánoční atmosférou v době adventu a zájemci budou následně 
moci využít bohatý program v zámeckém parku v rámci akce 
„Mikulášská nadílka“ (vánoční jarmark, zabíjačkové hody, živý 
betlém a pivovarské ledové sklepy). Začátek akce ve 14:00 na že-
lezniční zastávce „Praha-Dolní Počernice“ po příjezdu vlaku, který 
odjíždí z „Prahy-Masarykova nádraží“ ve 13:38. Cena 120/80 Kč 
(%). Bc. Monika Koblihová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. 
Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středo-
věké síně i novodobé reprezentační sály radnice a nakoukneme 
i do útrob mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme figury 
apoštolů. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakon-
číme pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém ro-
mánsko-gotického podzemí. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

3. 12. / NE
ARCHITEKT IGNÁC ULLMANN A ČESKÁ NOVORENESANCE. 
Při projektování reprezentativních budov kulturních, finančních 
i školních institucí ve 2. polovině 19. století převládl v Praze no-
vorenesanční sloh a jeho počátky jsou v hlavním městě spjaty 
právě s osobností I. Ullmanna. Při vycházce se zastavíme u budov 
v historickém centru, které jsou dílem tohoto architekta, od je-
hož úmrtí letos uplynulo 120 let - bývalé Prozatímní divadlo, 
Lažanského palác, Česká spořitelna (ČAV), Vyšší dívčí škola, Čes-
ká technika. Začátek akce v 10:00 před vchodem do historické 
budovy Národního divadla z Národní třídy. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová
STAROMĚSTSKÝ UNGELT.   Vycházka s výkladem o historic-
kém objektu, nacházejícím se mezi Týnskou a Štupartskou ulici 
na Starém Městě pražském. Poznáme zajímavou historii původně 
opevněného kupeckého dvora, který se ve středověku stal praž-
ským střediskem mezinárodního obchodu. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před kostelem Sv. Jakuba v ulici 
Malá Štupartská. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
ŽIŽKOVEM PO STEZCE PŘI ÚPATÍ VÍTKOVA.   Do nejstarší části 
Žižkova nevstoupíme Husitskou ulicí, ale budeme toto území 
poznávat ze stezky vybudované místo bývalé jednokolejové 
Vítkovské železniční trati, díky které se nám naskytnou pohledy 
na Žižkov z neobvyklých stran chátrajících pavlačí, zřícenin dvorků 
i zahrad, ale i pohledy na novou výstavbu nebo původní zrekon-
struovanou zástavbu. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. 
č. 5, 9, 15, 26 „Husinecká“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
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a obchodní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Společ-
nost obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena 
obvykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti všichni zde zanechali 
nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující 
tuto část pražské památkové rezervace doposud. Tentokrát si bu-
deme povídat o prastarém kostele sv. Klimenta, neopomeneme 
ani na zdejší pověsti a na dobrodružství Vontů. Připomeneme si 
významné vodní stavby a proměnu pravého břehu Vltavy. Vycház-
ku zakončíme u historické budovy bývalého Vávrova mlýna (dnes 
Poštovní muzeum) a sousední zrekonstruované Novomlýnské 
vodárenské věže, kde se nyní nachází nová expozice věnovaná 
pražským požárům a historii hasičů. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Petrském náměstí. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka 
ŠROBÁROVA SBÍRKA V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU. 
Zrekonstruovaná budova muzea s několika novými expozicemi 
nabízí v současné době také výstavu mimořádné a dosud téměř 
neznámé obrazové sbírky jednoho z mužů 28. října, dr. Vavro Šro-
bára. Jedná se o soubor obrazů starých mistrů 16. - 18. století 
a malířů 19. a počátku 20. století. Po komentované prohlídce 
sbírky si povíme také o stavební historii NZM a pokud počasí do-
volí, vyjedeme na střechu budovy, kde je nově upravená střešní 
zahrada, nabízející jedinečný výhled na Prahu. Prohlídka odbor-
ných expozic NZM bude možná individuálně po skončení výkladu. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do NZM, Kostelní 44, Praha 7 - Holešovice. Cena 120/80 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno jednotné vstupné do všech prostor muzea 
70 Kč (důchodci nad 70 let zdarma). Eva Sokolová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
Mgr. Daniel Rejman

10. 12. / NE
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.   Akce pro děti. 
Více informací na konci programu!
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budo-
vy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme 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
PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU PO DVOŘÁKOVO 
NÁBŘEŽÍ.   Opakování zrušené říjnové vycházky! Vycházka nás 
provede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných 
budov a památek, o jejichž pestré historii si budeme vyprávět. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 14 „Těšnov“. Cena 
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

4. 12. / PO
STRAHOVSKÁ KNIHOVNA.   Prohlídka historických sálů Stra-
hovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů 
Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Strahovskou 
knihovnou na Strahovském nádvoří. Jednotné vstupné 200 Kč/
za osobu. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 
ZIKMUND LUCEMBURSKÝ, CÍSAŘ SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ - PŘED-
NÁŠKA. V povědomí mnoha Čechů je Zikmund Lucemburský stále 
ještě „liška ryšavá“, avšak někteří již tuší, že je oprávněně řazen 
mezi nejvýznamnější panovníky, kteří stáli v  čele Svaté říše 
římské. Připomeneme si životní osudy krále Zikmunda i některé 
významné události doby jeho vlády. 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

7. 12. / ČT
LUCIE, AMBROŽ, BARBORA A TI DRUZÍ VE VÁNOČNÍ PRAZE. 
Vánoce nejsou jen jesličky, ale také mnoho světců, kteří jsou 
tradičně spojováni s adventním časem: sv. Mikuláš, sv. Barbora, 
sv. Dorota a jiní. Pojďte se projít adventními ulicemi, vstupte 
do zšeřelých kostelů a udělejte si čas na zastavení u objektů, soch 
či maleb, které tyto světce připomínají nebo zobrazují. Objevíme 
některé zajímavé souvislosti mezi lidovou tradicí a domnělými 
či skutečnými osudy těchto světců zmiňovanými v křesťanských 
legendách, seznámíme se s jejich ikonografií, postojíme před díly 
velkých umělců. Začátek akce v 17:00 před kostelem sv. Mikuláše 
na horním Malostranském náměstí (Praha 1, Malá Strana). Cena 
120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová

9. 12. / SO
NÁRODNÍ DIVADLO.   Komentovaná prohlídka vybraných pro-
stor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, 
do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
prohlídky v 9:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Milada Racková
NORDIC WALKING: Z ĎÁBLIC DO ZIMNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY 
V TROJI.   Ďáblický háj je vyhledávaným sportovním a výletním 
místem. Na obhlídku vyrazíme od pahorku u hvězdárny, který je 
místem s mimořádným výhledem. Cesta do Botanické zahrady 
vede přes Čimický háj a přes přírodní památku Velká skála. Ce-
loročně je velkým lákadlem sbírka zimovzdorných kaktusů v ex-
pozici Severoamerická polopoušť. Nejkrásnější výhled na celou 
Prahu a Trojský zámek se zahradou se nám naskytne z kamenné 
terasy u kaple sv. Kláry. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu 
č. 103, č. 348 „Ďáblický hřbitov“ (autobusy jedou od stanice metra 
C „Ládví“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ II.   Na vycházce si představíme druhou 
část jedné z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes od-
ráží průběh událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou 
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15. 12. / PÁ
ADVENTNÍ SETKÁNÍ U JEZULÁTKA.   Kostel P. Marie Vítězné je 
pozoruhodný nejen jako první barokní sakrální stavba v Praze, ale 
i okolnostmi svého druhého zasvěcení či obrazy Petra Brandla. 
Především však světově proslulou soškou malého Ježíška, na níž 
se v předvánočním čase zvláště zaměříme - zmíníme její historii, 
pověsti, rituál jejího oblékání a navštívíme její malé muzeum. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do kostela (ul. Karmelitská, zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Hellicho-
va“). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

16. 12. / SO
ZA TAJEMSTVÍM PRAŽSKÉ ČERTOVKY.   Akce pro děti. Více 
informací najdete na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO.   Komentovaná prohlídka vybraných pro-
stor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, 
do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
prohlídky v 9:00 (český jazyk), 9:30 (prohlídka v anglickém jazyce) 
a v 10:00 (český jazyk) ve slavnostním vestibulu historické bu-
dovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky 
v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
BRANICKÝ INDUSTRIÁL.   Opakování zrušené říjnové vycházky! 
Na vycházce se podíváme k čerpací stanici pro vodárnu města 
Vršovice, kterou v Braníku navrhl Jan Kotěra. Prohlédneme si 
dva pivovary i smutnou trosku branických ledáren. Začátek akce 
v 10:00 na zastávce tramvají „Nádraží Braník“ (ve směru do Mod-
řan). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ.   Poznejte s námi tuto městskou 
čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných 
památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, 
které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového světa a neo-
pomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová 
POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Prohlídka areálu (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 Lo-
retánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Ale-
xandra Škrlandová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana 
Taimrová

17. 12. / NE
MUZEUM BEDŘICHA SMETANY.   Pojďte s námi strávit část zim-
ního dopoledne do zajímavé expozice Muzea Bedřicha Smetany, 

11. 12. / PO
SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS.   Výstava Světlo 
v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené v Jíz-
dárně Pražského hradu představí 520 obrazů od 78 autorů, zapůj-
čených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně 
Národní galerie v Praze. Vystavená díla reprezentují impresionis-
mus v jeho různých vývojových fázích. Cílem výstavy je ukázat čes-
ký impresionismus v celé jeho velikosti a rozmanitosti. Návštěvníci 
uvidí například díla Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Joži 
Uprky, Maxe Švabinského, Jana Preislera či Václava Radimského. 
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 PROHLÍD-
KU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce 
v 15:00 u pokladny Jízdárny Pražského hradu (ulice U Prašného 
mostu, nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Jednotná 
cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová
PO STOPÁCH DAVIDA ČERNÉHO.   Praha je nejen městem mnoha 
zajímavých staveb, ale také krásných soch. S některými z nich se 
však část obyvatel města dosud úplně nesžila. Patří k nim bezpo-
chyby i odvážné sochařské realizace Davida Černého. Na několik 
z nich se podíváme při procházce Prahou. Začátek v 15:30 před 
Lobkovickým palácem ve Vlašské ulici, Praha 1 (budova velvy-
slanectví Spolkové republiky Německo). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

12. 12. / ÚT
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV.   Zuřivý reportér E. E. Kisch 
hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Sta-
rého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, 
měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce 
zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat další staroměst-
ské průchody. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
na Malém náměstí před domem č. 11. Cena 120/80 Kč (%). Pavla 
Lešovská

14. 12. / ČT
LETEM SVĚTEM ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ ARCHITEKTU-
RY II. V MODERNÍM PROUDU – PŘEDNÁŠKA.   (architektura 
meziválečného období). Po vzniku samostatného státu prochází 
architektura vývojem od národního dekorativismu přes moderní 
klasicismus, až se zařazuje do moderního evropského proudu kon-
struktivismu a funkcionalismu. Připomeneme si nejvýznamnější 
realizace Josefa Gočára a Pavla Janáka. Ukážeme si díla Ladisla-
va Žáka, Ludvíka Kysely, Františka Zelenky a dalších architektů. 
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. Sta-
nislava Micková
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POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na náměstí 
Republiky před OD Kotva. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kra-
tochvílová

22. 12. / PÁ
ZA PRAŽSKÝMI STRAŠIDLY.   Akce vhodná pro rodiny s dětmi. 
Více informací na konci programu! 

23. 12. / SO
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlíd-
ka v  anglickém jazyce. Začátek akce ve  20:00 před věží 
objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
250 Kč. Josefina Jelínková

27. 12. / ST
KOSTEL SV. MATĚJE A VILOVÁ OSADA NA BABĚ.   Na vycházce 
si budeme povídat o kostelu sv. Matěje, který se nachází v maleb-
né poloze na okraji ostrohu vysoko nad Šáreckým údolím. Jeho 
dnešní barokní podoba pochází z r. 1771. Tradice poutí zde však 
vznikla již v roce 1595 a tradice známých perníkových betlémů 
vystavovaných v době Vánoc se datuje od roku 1972. Ukážeme si 
zdejší originální jesličky a následně vyrazíme k funkcionalistické 
vilové kolonii na Babě. Podnětem pro její výstavbu byla plánova-
ná výstava moderního umění, která se měla uskutečnit v Praze 
v roce 1932. Soubor 33 domů postavených v jednotném stylu, 
za velmi krátký čas a na atraktivním místě s výhledem na Prahu 
u nás nemá obdoby. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu 
„U Matěje“ (autobus č. 131 jede od stanice metra A „Hradčanská“). 
Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová 

28. 12. / ČT
ZE ZADNÍ TŘEBANĚ NA KARLŠTEJN.   Vánoční vycházka nás 
povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce 
Karlštejn. Otevře se nám malebný výhled na krajinu, kudy projíž-
děly královské průvody i nepřátelská vojska, a hrad Karlštejn se 
před námi vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhra-
dí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme 
nejen betlémy pečené, tepané ale i mechanické. Pěší trasa cca 
4 km. Začátek akce v 11:00 na železniční stanici „Zadní Třebaň“ 
po příjezdu vlaku (jede ze stanice „Prahy-Hl. nádraží“ v 10:07). 
Cena 120/80 Kč (%) + pro zájemce vstupné do Muzea betlémů 
50/30 Kč. Pavla Lešovská
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 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

s výkladem o významu, tvorbě i pohnutém osobním životě tohoto 
hudebního génia. Začátek akce v 10:00 před vchodem do mu-
zea na Novotného lávce. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 
120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do muzea 
50/30 Kč. Eva Sokolová
NÁRODNÍ DIVADLO.   Komentovaná prohlídka vybraných pro-
stor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, 
do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
prohlídky ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, 
vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Milada Racková
KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM.   Za-
jímavá barokní stavba kostela, zdobícího Staroměstské náměstí, 
má neméně zajímavou historii. O minulosti, architektonických 
detailech a umělecké výzdobě si budeme vyprávět při návštěvě 
interiéru jedné z nejvýznamnějších pražských svatyní. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela 
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková
VÁNOČNÍ KONCERT NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI.   Přijměte 
vánoční dárek od Prague City Tourism a zpříjemněte si sváteční 
čas poslechem tradičních i méně známých vánočních skladeb 
v kouzelné atmosféře Jiříkovy síně Staroměstské radnice v Pra-
ze. Repertoár v podání profesionálního smyčcového kvarteta 
Unique Quartet v doprovodu klavíru a pěveckého dua navodí 
tu pravou sváteční náladu. Účastníkům koncertu bude před 
zahájením vystoupení umožněn volný vstup do všech 
reprezentačních sálů historické radnice (sály budou 
otevřeny vždy 30 minut před začátkem koncertu). PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 70 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek koncertů v 17:00 a 19:00 
ve druhém patře radnice. Jednotná cena 190 Kč.

18. 12. / PO
SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS.   Opakování 
vycházky z 11. 12. 2017! POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZER-
VU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU 
PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 15:00 u pokladny Jízdárny 
Pražského hradu (ulice U Prašného mostu, nejbližší zastávka 
tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Jednotná cena 160 Kč. Monika 
Švec Sybolová

19. 12. / ÚT
SALÓNY LÁSKY STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.   Na vycházce 
projdeme uličkami Starého Města a ukážeme si, kde se nachá-
zely slavné nevěstince a místní „špeluňky“. Dozvíme se, kde byly 
v Praze podniky Batalión, Tunel, U Lojzíčka nebo Žbluňk. Povíme 
si, která nevěstka obloudila samotného arcivévodu Karla, kam 
chodívával voják Švejk nebo kdo vyučoval nesmělé studenty lásce. 
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hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč.
STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ.   Tradiční sil-
vestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se 
podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. 
Vhodné pro rodiny s dětmi! POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. 
č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Mo-
nika Koblihová

  VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V PROSINCI 2017

10. 12. / 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 vě-
domostní 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 Turistické-
ho informačního centra PCT na  Staroměstské radnici. Cena 
120/80 Kč (%). (průvodci PCT) 

16. 12. / SO
ZA TAJEMSTVÍM PRAŽSKÉ ČERTOVKY.   Pojďte s námi brouzdat 
předvánoční Kampou! Povíme si, odkud se vůbec vzal název dří-
vějšího ostrova, i odkud má své jméno slavná Čertovka. Ukážeme 
si, co zbylo ze zdejších mlýnských kol, i kde bychom hledali sídlo 
Řádu maltézských rytířů. Neopomene ani na zdejší vodnické his-
torky! 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 u Malostran-
ské mostecké věže (ze strany Mostecké ulice). Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

22. 12. / PÁ
ZA PRAŽSKÝMI STRAŠIDLY.   Pojďte se trochu bát a trochu smát 
při procházce za strašidly, která se prý objevovala v centru Prahy. 
A že jich nebylo málo na cestě od Karlova mostu až ke kostelu sv. 
Jakuba! Kromě strašidel si budeme povídat také o tom, z čeho 
vlastně je postavený Karlův most, že nám přečkal bez úhony mno-
hé povodně. Dále jak Terezka prošustrovala jmění, proč mistr Ha-
nuš zastavil pražský orloj, co se stalo s nafrněnými sestrami, a jak 
skončil zloděj, který chtěl okrást Pannu Marii v kostele. Vhodné 
pro rodiny s dětmi! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, 
Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

29. 12. / PÁ
SLOVANSKÝ BETLÉM V  KOSTELE SV. ANTONÍNA V  HOLE-
ŠOVICÍCH.   Neogotický kostel sv. Antonína Paduánského 
na Strossmayerově náměstí jistě každý alespoň od pohledu zná. 
Ne každý ale ví, že o Vánocích ho krášlí i Slovanský betlém, který 
byl ve 20. letech zakoupený právě pro tento chrám. Přijďte si po-
slechnout příběh jesliček a pokochat se jejich krásou! Začátek akce 
ve 14:00 před vchodem do kostela na Strossmayerově náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 

30. 12. / SO
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 diva-
dla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Bc. Dagmar 
Vávrová Čermáková
OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ.   Vydejte se s námi 
poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné 
ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto 
budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného krá-
lovství Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených 
států amerických. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč 
(%). Marcela Smrčinová
VYŠEHRADSKÁ VÁNOČNÍ VYCHÁZKA.   Pojďte s námi poznávat 
nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme 
si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyše-
hradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! 
- omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány 
(první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). 
Marcela Smrčinová
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

31. 12. / NE
SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Akce pro děti. 
Více informací na konci programu!
SILVESTROVSKÁ PROHLÍDKA ZLATÉ KAPLIČKY.   Pojďte s ná-
mi strávit silvestrovské dopoledne v Národním divadle! Celková 
prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k je-
ho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek prohlídky v českém jazyce v 9:00 
(JUDr.  Hana Barešová), v  anglickém jazyce v  9:30 (Ing.  Jitka 
Honsigová) ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
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31. 12. / NE
STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ.   Tradiční sil-
vestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se 
podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. 
Vhodné pro rodiny s dětmi! POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. 
č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). (prů-
vodce PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve  skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo 
neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti  

31. 12 / NE
SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Na dě-
ti 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 his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
(průvodce PCT) 
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  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí
  denně 10:00 - 18:00
  24. – 26. 12. (zavřeno), 31. 12. (zavřeno), 1. 1. 2018 (zavřeno)

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1

Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00
  24. 12. (8:00 – 16:00), 25. 12. (8:00 – 17:00), 26. 12. (8:00 – 
19:00), 31. 12. 8:00 – 16:00, 1. 1. 2018 10:00 – 20:00

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2

Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00
  24. 12. - 26. 12 ZAVŘENO, 31. 12. ZAVŘENO, 1. 1. 2018 
ZAVŘENO

  RECEPCE PCT 
ARBESOVO NÁMĚSTÍ

Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
  23. – 26. 12. ZAVŘENO, 27. 12. – 28. 12. (8:00 – 17:00), 29. 12. 
(8:00 – 16:00), 30. 12. 2017 – 1. 1. 2018 ZAVŘENO

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

�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 775 443 438.

  KURZ PRŮVODCE PRAHOU 
A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce 
o  průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy průvodců Prahou 
i cestovního ruchu.
Kurzy budou otevřeny od 9. ledna 2018. Přihlašování je mož-
né do 20. prosince 2017. Více informací najdete na http://
www.praguecitytourism.cz; studijni@prague.eu nebo na tel.: 
221 714 125

  KOLEDY ZE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
Vánoční čas připomenou i trubači Prague City Tourism na Staro-
městské radnici. Každou předvánoční prosincovou neděli po pře-
hlídce apoštolů od 15:00 do 20:00 hodin zazní z oken radnice 
trojice českých i zahraničních vánočních koled, které v období 
svátků nahradí tradiční radniční fanfáru.

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 zru-
šení 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 
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 prosinec bude zahájen v pondělí 27. 
listopadu 2017 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních 
centrech PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na měsíc leden 2018 bude zahájen v úterý 
19. prosince 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
  24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 26. 12. (11:00 – 
17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00), 1. 1. 2018 (12:00 – 18:00)

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město
  denně 9:00 - 19:00
  24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 26. 12. (11:00 – 
17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00), 1. 1. 2018 (12:00 – 18:00)
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OD / FROM 8. 12. 2017
NÁPRSTKOVO MUZEUM
BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ 1
PRAHA 1 
www.nm.cz

VÝSTAVA / EXHIBITION INDIANSVÝSTATAT VAVA AVAV / EXHIBITION INDIANSINDIANI



 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.

VÝSTAVY
Martin Velíšek | Galerie Toyen | od 4. 12. do 30. 1. 2018, vstup 
zdarma

POŘADY
05., 12. a 19. 12. | 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 9.00 do 12.00. 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.
07., 14. a 21. 12. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro seniory 
– poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, dů-
chodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, 
zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních 
jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.
05. 12. | 18.00 | Žižkovské rozhovory s Martinem Severou – 
dovolujeme si Vás pozvat na další z cyklu komponovaných večerů 
moderovaný panem Martinem Severou. Přivítáme vzácného hosta 
prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc.
07. 12. | 18.00 | Filmová projekce* – Masaryk – prožil život 
bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala 
nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou 
úředníka, diplomata. Dramatický příběh, věnovaný osudům vel-
vyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana 
Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. 
Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kte-
rou tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat světové 
mocnosti na stranu Československa.

12. 12. | 10.00 | Vlastivědná vycházka * – Baroko na Pra-
ze 3 | sraz před kostelem sv. Rocha
13. 12. | 17.00 | Kongo – cestovatelská přednáška – před-
nášející: Tomáš Kubeš. Kongo – extrémní expedice do země, které 
se mnozí bojí, ale to co nabízí je to nejlepší v Africe. Pro mnohé je 
peklem, ale pro jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales, pyg-
mejové, Okapi, zlaté doly, vodopády, sopky, řeka Kongo, tajemní 
obyvatelé, lidské mraveniště a nebezpečná Kinhassa. Jednoduše 
pohled do země obestřené tajemstvím a mnoha protiklady. Jinde 
se již nedá najít taková exotika a extrém, který se v mnohém 
podobá době velkých cestovatel. Skutečná tvář Afriky.
18. 12. | 18.00 | Scénické čtení – „Zastřihávání křídel“ 
– z povídkové knihy Venduly Pačesové, v režii Olgy Struskové 
vystoupí Miluše Bittnerová, hudební doprovod Saša Niklíčková 
(heligonka)
21. 12. | 18.00 | Filmová projekce* – Druhá strana naděje 
– stárnoucí podomní obchodník s košilemi Wikström dělá velké 
rozhodnutí: opustit svoji ženu alkoholičku i uvadající živnost | 
Aerofilms
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 prvního 
pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za 
pochopení.

AKCE MČ PRAHA 3
01. 12. – 30. 1. 2018 bude v prostorách Infocentra vysta-
ven Tradiční ŽIŽKOVSKÝ BETLÉM, který jsme ve spolupráci se 
studenty SUPŠ a profesorem Richardem Peškem rozšířili o další 
figurky a panorama domu

15. 12. | 20.00 | Adventní koncert v Kostele Nejsvětějšího 
srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad – vystoupí Václav 
Hudeček (housle), Markéta Stivínová (flétna), Miroslav Vilímec 
(housle) a ORCHESTR MUSICA LUCIS PRAGA. Program: Bach, 
Vivaldi, Telemann, Corelli, Janáček, Šostakovič
16. 12. | 11.00 | Adventní rybí polévka – sváteční polévku 
nachystá starostka spolu s kuchařkami v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 
a podávat ji bude společně s členy rady městské části | zdarma
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 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

02. 12. | 14.00–16.00 | Benefiční bazárek v Atriu – dob-
ročinný bazar hraček, oblečení a knih. Výtěžkem pomůžeme 
vybavit dětskou hernu Azylového domu v Horních Počernicích 
(www.skphopo.cz). Prodávat se bude zboží, které darovaly děti 
z mateřských škol z Vinohrad a Žižkova. Na tuto akci navazuje 
Mikulášská už od 15.00, kdy dorazí klaun a také varhaník Michal 
Šupák. Od 14.00 do 16.00 bude vstup zdarma. Od 16.00 bude 
program zpoplatněn 150 Kč za dítě včetně mikulášského balíčku, 
maximální kapacita je 25 dětí. Rezervace předem nutná včetně 
zpovědnice hříchů a nahlášení jména a věku dítěte | POZOR! tato 
akce se koná v prostoru Atria na Žižkově v ulici Čajkovského 12
02. 12. | 15.00–18.00 | Mikulášská v Atriu – přijďte k nám 
na veselou Mikulášskou do Atria. Uvítá vás klaun, ale také veselé 
známé melodie z filmů v podání skvělého klavíristy, varhaníka a 
skladatele Michala Šupáka, a to na klavír i na varhany v naší kapli 
(15.00–16.30). V 16.30 přijde Mikuláš spolu s čertem a andělem. 
Maximální kapacita je 25 dětí. Úvodní část s klaunem bude pro-
bíhat ve foyer a v kapli, půjde spíše o volnou zábavu, klaun má 
pro děti připraveno nejedno překvapení! Od 16.30 budou děti 
s doprovodem usazeny v sále | pořádá Za Trojku, vstup 150 Kč za 
dítě včetně mikulášského balíčku. Rezervace předem nutná včetně 
zpovědnice hříchů a nahlášení jména a věku dítěte | POZOR! tato 
akce se koná v prostoru Atria na Žižkově v ulici Čajkovského 12
03. 12. | 15.00–18.00 | Mikulášská ve Vozovně – přijďte 
k nám na veselou Mikulášskou do Vozovny. Uvítá vás klaun 
(15.00–16.30). V 16.30 přijde Mikuláš spolu s čertem a andělem. 
Maximální kapacita 25 dětí. Úvodní část s klaunem bude probíhat 
ve foyer a v dětském koutku, půjde spíše o volnou zábavu, klaun 
má pro děti připraveno nejedno překvapení! Od 16.30 budou 
děti s doprovodem usazeny v sále, kde bude probíhat samotná 
nadílka pro všechny děti | pořádá Za Trojku, vstup 150 Kč za dítě 
včetně mikulášského balíčku. Rezervace předem nutná včetně 
zpovědnice hříchů a nahlášení jména a věku dítěte.
05. 12. | 15.00–18.00 | Mikulášská ve Vozovně – přijďte 
k nám na veselou Mikulášskou do Vozovny. Uvítá vás klaun 
(15.00–16.30). V 16.30 přijde Mikuláš spolu s čertem a andělem. 
Maximální kapacita 25 dětí. Úvodní část s klaunem bude probíhat 
ve foyer a v dětském koutku, půjde spíše o volnou zábavu, klaun 
má pro děti připraveno nejedno překvapení! Od 16.30 budou děti 
s doprovodem usazeny v sále | pořádá Za Trojku, vstup 150 Kč za 
dítě včetně Mikulášského balíčku. Rezervace předem nutná včetně 
zpovědnice hříchů a nahlášení jména a věku dítěte.

06. 12. | 10.30 | Princezna na hrášku – LouDkové divadélko. 
Loutkové divadlo pro děti všeho předškolního věku + 1. stupeň 
ZŠ. Představení odehrají členové sdružení Remedium | pořádá 
Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma.
06. 12. | 17.00 | Vánoční harfová princezna s hosty – směs 
vánočních písní a koled. Účinkují: Roxana Stirská na harfu a Josef 
Ťupa na violoncello | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma. Rezervace nutná.
07. 12. | 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.
07. 12. | 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.
09. 12. | 16.00 | Divadlo Toy Machine: Betlém – loutkovo-
-hudební pohádka pro celou rodinu. Každý ten příběh jistě znáte, 
už se tady vypráví přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, 
kdy se ten zázrak stal. Jak to s Ježíškem dopadlo, se můžete po-
dívat v našem hudebně-loutkovém Betlémě. Pohádka je vhodná 
pro děti od 3 let a jejich rodiče | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
10. 12. | 15.00 | Vánoční zvyky a tradice – program urče-
ný pro rodiče s dětmi, vystoupí Smíšený sbor Josefa Vycpálka a 
sólisté. Vánoční říkadla a koledy, interaktivní hudební hra. Pro 
děti od 3 let | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma. 
Rezervace nutná.
11. 12. | 15.00–16.30 a 16.30–18.00 | Dílna se Sofií: Zdo-
bíme vánoční stromeček – děti budou vyrábět kombinovanou 
technikou vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů. Každé dítě 
si odnese jednu ozdobu domů a jednu pověsí na vánoční strom 
ve Vozovně. Vhodné pro děti od 4 let i dospělé | pořádá Za Trojku, 
vstup 80 Kč.
12. 12. | 17.00 | Loutky bez hranic: Vánoční svatba sněhulá-
ka Karla – dobrodružná loutková pohádka s vánočním koncem. 
Co se děje na vánočním stromku dříve, než se rozsvítí, a když se 
nikdo nedívá? Například ozdoba z foukaného skla sněhulák Karel 
se musí oženit, ale nevěsta Evička visí na druhé straně stromku. 
Co s tím? Stihnou to?. Vhodné pro děti od 4 let | pořádá Za Trojku, 
vstup 30/50 Kč
13. 12. | 16.00 | Divadlo Jedeme k vám: Jak nás vidí andě-
lé – hudební adventní program pro děti, doplněný autorskými 
písněmi a koledami. Navazuje výtvarný workshop | pořádá Odbor 
kultury MČ Praha 3, vstup zdarma. Rezervace nutná.
14. 12. | 15.00–16.30 a 16.30–18.00 | Dílna se Sofií: Zdo-
bíme vánoční stromeček – děti budou vyrábět kombinovanou 
technikou vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů. Každé dítě 
si odnese jednu ozdobu domů a jednu pověsí na vánoční strom 
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ve Vozovně. Vhodné pro děti od 4 let i dospělé | pořádá Za Trojku, 
vstup 80 Kč. Rezervace nutná.
15. 12. | 15.00 | Remedium: Adventní kruhové tancování 
– předvedeme ukázky kruhových tanců z celého světa a zveme 
diváky „do kola“ | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma. 
Rezervace nutná.
16. 12. | 16.00 | Divadlo Krasohled: Vánoční hvězda – au-
torská pohádka o Hvězdičce z vánočního stromku a jejím přání 
podívat se na svět z nebe. Hrají dvě herečky, harmonika a xylofon 
| pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
18. 12. | 16.00 | Fresh Senior: Vánoce, jak je známe a ne-
známe – přednáška. Víte, proč se slaví Vánoce? Jak vznikly? Co 
je jejich podstatou a jak byly vnímány v homogenní křesťanské 
společnosti, jak je vnímáme dnes? Vše Vám zodpoví PhDr. Val-
burga Vavřinová, Ph.D., která se specializuje na tradice svátků 
na území Čech, Moravy a Slezska a o tradicích, nejen vánočních, 
vydala několik knih a encyklopedií | pořádá Odbor kultury MČ 
Praha 3, vstup zdarma. Rezervace nutná.
19. 12. | 17.00 | Cirkus Žebřík: Jak Kašpárek zachránil Vá-
noce – Vánoční představení o čertech, andělech a lidech, hrané 
s velkým rodinným loutkovým divadlem s původními marioneta-
mi, kde nechybí vánoční cukroví, stromeček a kapr, koledy naživo 
zpívané a na opravdové nástroje hrané a ani Kašpárek. Vhodné 
pro děti od 3 let | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
20. 12. | 18.00 | Literární večer: Vánoce ať jsou hlavně vese-
lé!!! – Roark Bradford – Černošský Pán Bůh a páni Izraelité, Karel 
Čapek - Apokryf Svatá noc a Tanec sněhových vloček, František 
Skřípek a studenti Mezinárodní konzervatoře Praha Vám rozehřejí 
smíchem tvář a v duši rozsvítí vánoční zář | pořádá Odbor kultury 
MČ Praha 3, vstup zdarma. Rezervace nutná.

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ CHABRY

  CHABERSKÝ DVŮR – KULTURNÍ 
CENTRUM A KNIHOVNA

Hrušovanské náměstí 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
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
06. 12. | 16.00–17.30 a 17.30–19.00 | Adventní svícny – 
dílna | vstupné 30 Kč, rezervace nutná
07. 12. | 18.00 | Koncert Jany Rychterové a spol. | vstupné 
70/90 Kč
12. 12. | 16.00–17.30 a 17.30–19.00 | Adventní korálkování 
– dílna | vstupné 30 Kč, rezervace nutná
13. 12. | 18.00 | Vietnam s vůní koriandru – beseda a křest 
knihy Magdalény Radostové | vstupné 30Kč
14. 12. | 19.30 | Když se zhasne – tak trochu mrazivě laděná 
vánoční komedie divadla DIVOCH | vstupné 120 Kč, Velký sál
16. 12. | 15.00 | Krkonošské pohádky – 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
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02. 12. | 19.30 | Inflagranti s Josefem Vojtkem – charisma-
tické smyčcové trio holek ze skupiny INFLAGRANTI s doprovod-
nou skupinou a s nimi přijede jejich už „tradiční“ host, frontman 
skupiny Kabát – Josef Vojtek | vstupné 590 Kč (balkon 490 Kč)
04. 12. | 19.30 | Deštivé dny – americké drama je hrou o síle 
přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Richard Krajčo byl za 
ztvárnění role Dennyho nominován na cenu Thálie 2012, David 
Švehlík se umístil v nominaci širší | vstupné 500 Kč (balkon 450 Kč)
05. 12. | 19.30 | Hrdý Budžes – hrdinka příběhu, Helenka žáky-
ně druhé třídy základní devítileté školy. Barbora Hrzánová – cena 
THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky 
Součkové | vstupné 400 Kč
07. 12. | 19.30 | Růže pro Algernon – tragikomický příběh 
dementního muže, který chce být chytrý. Nejúspěšnější inscenace 
spolku Kašpar | vstupné 390 Kč (balkon 350 Kč)
09. 12. | 10.30 | Indiáni ze šuplíku – napínavý příběh o třech 
dospělých kamarádech, kteří se odváží vrátit do časů dětství 
a stanou se opět statečnými indiány z kmene Apačů. Také jste 
někdy bojovali s luky a šípy, krotili koně, sbírali skalpy, stopovali 
divokou | vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%)
12. 12. | 19.30 | Vlasta Redl a Tichá parta – všechny vás 
srdečně zvu na náš „recitál písničkáře“. Píšu „náš“, protože tam se 
mnou přijede kompletní „Tichá parta“, což je v podstatě celá naše 
kapela bez bicích | vstupné 300 Kč (balkon 270 Kč)

14. 12. | 19.30 | Shirley Valentine – Shirley Valentine je jméno 
dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manžel-
ka počestného občana, už dávno není. Hraje Simona Stašová | 
vstupné 450 Kč
16. 12. | 10.30 | Zimní příhody Včelích medvídků – na oslavu 
posledního sluníčkového dne k nim přichází sousedé – pan Ba-
bočka, paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička 
Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška | vstupné 100 Kč (rodinné 
vstupné 3 a více, sleva 20%)
17. 12. | 19.30 | Žalman a spol. – příznivci Žalmanových pís-
niček se mohou těšit na vloni nové řadové album, nesoucí název 
Cestující muž | vstupné 350 Kč (balkon 300 Kč)
20. 12. | 19.30 | Jazz Q a host Oskar Petr – Oskar Petr 
(16.  května 1952 v Praze) je český hudební skladatel, textař 
a zpěvák, někdejší člen folk rockové hudební skupiny Marsyas 
| vstupné 320 Kč (balkon 260 Kč)

  KINO ÚČKO
Promítá v prostorách Divadla U22 | program na www.ki-
noucko.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 – Richard Pachman | od 4. 12. do 31. 1. 2018

NOVÉ NÁMĚSTÍ
Vánoční trhy s programem – vždy v pátek, sobotu a neděli – 
program na www.praha22.cz
05. 12. | 18.00 | Mikulášská nadílka pro děti
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 zvánoce 2017
  OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

TIC Orlické Záhoří
517 64 Orlické Záhoří 34
tel. +420 494 542 033
mobil: +420 725 081 136
e-mail : tic@orlickezahori.eu 
www.orlickezahori.eu

ADVENT MEZI HORAMI
Obec Orlické Záhoří ve spolupráci s Římskokatolickou farností 
Neratov vás srdečně zvou na I. adventní koncert, který zahájí 
11. ročník cyklu putovních adventních koncertů.
02. 12. | 14.00 | Dětský pěvecký sbor Petrklíč při ZUŠ Leto-
hrad | kostel sv. Jana Křtitele, Orlické Záhoří 

DOPROVODNÝ PROGRAM
13.00 | Jarmark lidových řemesel s vánoční tématikou | 
Obecní úřad
16.00 | Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a dřevěné-
ho betléma v životní velikosti u Obecního úřadu“

ADVENTNÍ KONCERTY
09. 12. | 14.00 | Pěvecký sbor Sta Allegro, Kudowa Zdrój 
| kostel sv. Antonína v polské Lasówce | pořadatel: Klášter fran-
tiškánů Zieleniec 
16. 12. | 14.30 | Pěvecký sbor RÓŻA z Różanki | kostel sv. Máří 
Magdalény v Bartošovicích | pořadatel: Obec Bartošovice; Myrha, 
o. s.; Římskokatolická farnost Neratov
23. 12. | 14.00 | Aneta Ručková – soprán a Josef Kratochvíl 
– klavír | kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově | pořadatel: 
Sdružení Neratov; Římskokatolická farnost Neratov

VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK 
16. 12. | 10.00–17.00 | chráněné dílny Kopeček | pořadatel: 
Chráněné dílny Kopeček Bartošovice; Sdružení Neratov, o.s.
Více o programu na www.bartosvice.eu; www.neratov.cz;  
www.myrha.cz; www.kopecek.neratov.cz

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neratov

 MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Informační centrum města Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
e-mail: ic@muuo.cz
tel.: +420 465 514 271
www.ustinadorlici.cz

ADVENTNÍ AKCE – VÝBĚR
08. 12. | 19.00 | Vánoční koncert orchestru Black Band | 

ZUŠ J. Kociana
11. 12. | 20.00 | Vánoční benefiční koncert Jitky Zelenko-

vé, Hylváty | Měšťanský pivovar
13. 12. | 18.00 | České zpívá koledy | Mírové náměstí

ZAHÁJENÍ ÚSTECKÉHO ADVENTU
03. 12. 2017 | Mírové náměstí
14.00 | jarmark ZŠ a místních neziskových organizací
15.00 | kulturní program (dětské sbory)
17.00 | rozsvěcení vánočního stromu, žehnání advent-

ních věnců
17.15 | koncert skupiny Žalman a spol.

POŠTA PRO JEŽÍŠKA 
Odevzdávání vánočních přání Ježíškovi je možné do schránky 
na Mírovém náměstí, kde budou všechny dopisy před odesláním 
opatřeny razítkem Ježíškovy pošty.
03. 12. | 16.00–18.00, 09. 12. | 09.30–11.30, 12. 12. | 14.30–
16.30, 13. 12. | 15.00–18.00, 14. 12. | 14.30–16.30, 16. 12. 
| 09.30–11.30

VÝSTAVA
V čase adventu je možné v městském muzeu zhlédnout výstavu 
ojedinělých papírových betlémů včetně toho mechanického. 
Zároveň zde budou k vidění výstavy „Zabalme se do kožíšku“ 
a „Hračky šlechtických rodů“.

SILVESTR A NOVÝ ROK
31. 12. | 17.00 | Smokie Forever, revival kapely – koncert, 

Mírové náměstí
31. 12. |18.00 | silvestrovský ohňostroj | Mírové náměstí
01. 01. | 09.00 | Novoroční výstup na Andrlův chlum 
Celý program Ústeckého adventu na www.ustinadorlici.cz.
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  BETLÉM V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA
Březno u Chomutova, Štefánikova 82
tel.:+420 474 692 016
www.obecbrezno.cz |

01. 12. – 02. 01. | 17.00 | Výstava březenského betlému
04. 12. | 17.00 I Rozsvícení vánočního stromu
17. 12. | 17.00 | Adventní koncert v Kostele sv. Petra a Pavla
Krušnohoří a Podkrušnohoří bylo známo, mimo jiné, výrobou 
dřevěných hraček, vánočních ozdob a betlémů. V Březně u Cho-
mutova vznikla před několika lety pro tuto obec nová tradice, 

a to výroba a vystavení 
místního betlému s figurami 
v životní velikosti. Když si při 
cestě z Prahy do Krušných hor 
vyšetříte trochu času k návště-
vě této obce v době adventu, 
nebudete určitě litovat. Na 
náměstí bude od začátku 
prosince místní betlém, čítající 
více než dvacet figur, vystaven 
až do začátku nového roku. 
Hlavním autorem postav je 
pan Zdeněk Vejražka, vyučený 
zámečník, jenž se svému ko-
níčku řezbářství věnuje 16 let. 
Každým rokem se místní bet-
lém rozrůstá o další postavy. 

Při loňském sochařském sympoziu, vznikla například postava 
velblouda od autora Luboše Sládka a také postava kováře, opět 
od pana Vejražky. Autorem objektu chléva je pan Bedřich Hartan. 
Během letošní červencového sympozia byla scenérie doplněna 
zvoničkou. Kromě soch umístěných v betlémě, se na letošním 

sochařském sympoziu tvořily i další, které po svém rozmístění 
oživí v dohledné době veřejný prostor obce a jejích spádových 
osad. V období adventu tedy můžete v obci Březno spatřit sochy 
Ježíška v jesličkách, Panenky Marie, sv. Josefa, Kašpara, Meli-
chara, Baltazara, oveček i známé scenérie připomínající dávný 
biblický příběh. Budete-li chtít zažít opravdovou adventní at-
mosféru, přijeďte 4. prosince na Rozsvěcení vánočního stromu, 
nebo 17. prosince na Adventní koncert Václava Neckáře, který 
proběhne v kostele sv. Petra a Pavla.

Kašpar, Melichar a Baltazar,  
foto © archiv obec Březno 

Osvětlený betlém, foto © archiv obec Březno

 MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
Městské informační centrum
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel. +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz; www.jh.cz

02. – 03. 12. | Jindřichohradecké JINoHRÁtky – II. ročník. 
První adventní víkend bude zahájen odhalením sochy rozevlá-
tého Anděla ve 3D provedení. Svou tvorbu zde představí řezbáři 
i drobní betlémáři.
03. 12. | Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Letošní 
rozsvícení stromu doplní zvuk zvonků, které si příchozí přinesou 
s sebou, a slavnostní atmosféru doplní také Soběslavský žesťový 
kvartet.
07. 12. | Adventní koncert Chvála zpěvu | kostel sv. Jana 
Křtitele
09. – 10. 12. | Adventní dny v Domě gobelínů a v Muzeu 
fotografie
09. – 10. 12. | Vánoční trhy v centru města a Adventní dny 
na zámku. Těšit se opět můžete na tržiště plné originálního zboží 
a sladkých i slaných pochutin a doprovodný program.

10. 12. | Adventní koncerty Jindřichohradeckého symfo-
nického orchestru | kaple sv. Maří Magdaleny
12. 12. | Vánoční koncert Petra Přibyla | Muzeum fotografie 
a moderních obrazových médií
17. 12. | Adventní koncert | kaple sv. Jana Křtitele
21. 12. | Vánoční koncert PS Smetana | kostel sv. Jana Křtitele
24. 12. | Zpívaná mše svatá – Vigilie Božího hodu vánočního 
| proboštský kostel
01. 01. 2018 | Novoroční ohňostroj
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 MĚSTO TRUTNOV
TIC Trutnov
Krakonošovo nám. 72 
541 01 Trutnov 
tel.: +420 499 818 245
e-mail: info@ictrutnov.cz
www.ictrutnov.cz

Výstava betlémů   I v dnešní uspěchané době provází předvá-
noční čas jeden z nejstarších zvyků stavění jesliček a betlémů. 
Proto ti, kteří rádi tvoří, podlehnou touze betlém nějak ztvárnit 
a volí samozřejmě ten materiál či techniku, které se věnují. Takže 
každý rok trochu jiná, vždy však půvabná je výstava betlémů, 
která se koná v prostoru Staré radnice. Zapůjčené betlémy ze 
dřeva, keramiky, textilu, krajky, k snědku, pletené, háčkované, 
vytvářejí jedinečnou atmosféru výstavy. U každého kousku 
návštěvník objevuje něhu a důmyslnost, se kterými autor ke 
zpracování nejznámějšího biblického příběhu přistoupil. Vý-
stava probíhá na Krakonošově nám. 72 v budově Staré radnice 
(přízemí - bezbariérový přístup) | od 24. 11. do 10. 12., denně 
10.00–17.00, vstupné 20 Kč

Vánoční strom   Už skutečně začínají Vánoce s Ježíškovou poštou, 
koledami a vším, co k tomuto času patří. První adventní neděle 
přináší pohodové odpoledne s malým vánočním trhem a Ježíš-
kovou poštou, ale především s rozsvícením vánočního stromu na 
Krakonošově náměstí. V 15.00 můžete sledovat vánoční předsta-
vení divadla Kufr – Vánoční hra, Co andělé zvěstovali a následovat 
bude malý koncert mužského pěveckého uskupení Gentleman 
singers a videomapping na budově Staré radnice. Zájemcům dále 
jako malý vánoční dárek nabízíme koncert Gentleman singers 
ve Společenském centru UFFO. Vánoční strom se rozsvítí 3. 12. 
v 16.45 | celý program bude probíhat 14.00–17.30
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5. 12. – 2. 2. Vánoční výstava betlémů v Schumpete-
rově domě – otevřeno denně od 9.30 do 16.30 hod.  
26. 12. – 2. 2. Betlémská cesta  - návštěvníci města mo-
hou navštívit přímo v domácnostech třešťských betlémářů 
asi dvacítku betlémů. 
24. 11. – 2. 2. Výstava třešťských betlémů v Jindřišské 
věži v Praze 

Letos je v expozici ale jedna veliká zajímavost - Spolku 
přátel betlémů zapůjčila rodina Rendlova fi gurky „Paříkova 
betlému z Mnichova Hradiště“. Figurky byly zhotoveny 
v letech 1942-1953 třešťským rodákem Josefem Liškou, , 
jehož fi gurky najdete ve více třešťských betlémech. Celý 
betlém jen z jeho fi gurek je však pouze tento. Určitě si letos 
nenechte návštěvu v Schumpeterově domě ujít. 

www.trest.cz

Třešť - město betlémů

 MĚSTO CHOCEŇ
Informační centrum města Choceň
Tyršovo náměstí 301, 565 01 Choceň
tel.: 465 461 948-9
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz

05. 12. | 10.00 | Mikulášský jarmark | Tyršovo náměstí – 
drobné vánoční dárky, stánky s medovinou, punčem a vánoč-
ními dobrotami 
05. 12. | 18.00 | Čertovské řádění – Mikuláš s anděly rozdá 
malou vánoční nadílku
23. 12. | 17.00 | Zpívání u vánočního stromu | Tyršovo ná-
městí – zazpívejte si s námi české koledy a písničky
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ADVENTNÍ OLOMOUC 2017
23. 11.–24. 12. VÁNOČNÍ TRHY | Horní a Dolní náměstí

tourism.olomouc.eu

  VÝSTAVA VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI 
ANEB VÁNOČNÍ TĚŠENÍ 

Soubor lidových staveb Vysočina
Příčná 350, 539 01 Hlinsko
tel.: +420 469 326 415 (mimo pondělí)
e-mail: vysocina@npu.cz
www.vesely-kopec.eu
www.betlem-hlinsko.cz

  ve dnech od 2. do 10. 12. je otevřeno 9.00–16.00 
  vstupné 100 a 70 Kč, rodinné vstupné 270 Kč

Přijďte si užít poklidnou atmosféru staročeských Vánoc a odpo-
činout si od předvánočního shonu mezi roubenkami na Veselém 
Kopci. Svátečně vyzdobené roubenky letos přiblíží atmosféru pří-
prav i oslavy Štědrého večera v období od poloviny 19. století do 
poloviny 20. století. Dozvíte se například, jak vypadal Štědrý večer 
bez vánočního stromečku, co nesmělo chybět na štědrovečerním 
stole a na co se dříve děti nejvíce těšily. Ale také si budete moci 
prohlédnout tradiční pečivo, ozdoby, které se od konce 19. století 
věšely na vánoční stromeček. Na každý den trvání výstavy jsme 
připravili s pozvanými lidovými výrobci ukázky zhotovování vá-
nočních předmětů. 

PROGRAM
02. – 03. 12. | malování skleněných vánočních ozdob, perník 
tlačený do forem, pletení ozdob ze slámy, zdobení vykrajovaných 
perníčků
04. – 07. 12. | malování skleněných vánočních ozdob, perník 
tlačený do forem, výroba korálkových ozdob, zhotovování ozdob 
a hraček z přírodnin
08. – 09. 12. | malování skleněných vánočních ozdob, perník 
tlačený do forem, výroba korálkových ozdob, pečení obřadního 
kynutého pečiva
10. 12. | Předvánoční jarmark

PROGRAM O VÍKENDECH
02. 12. | koledy zazpívá mužský pěvecký soubor Bratříčci ze 
Slovácka
3. 12. | mikulášský průvod a koledy zahraje a zazpívá folklorní 
soubor Baldrián z Pardubic
09. 12. | koledy zahraje a zazpívá Přibyslavský dudácký soubor 
Přidus z Přibyslavi
10. 12. | předvánoční jarmark, koledy zahrají a zazpívají Pou-
ličníci z Táborafoto © SLS Vysočina
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  STROMEČKY A JMELÍ OD JINDŘICHA  
A KUNHUTY 

Vánoce bez stromečku a jmelí nejsou žádné Vánoce. Dost 
možná víte, že tuto tradici jmelí jsme převzali od Keltů, pro 
které bylo jednou z nejposvátnějších bylin. Ale také vánoč-
ní stromek měl funkci chránit. Podle tradice i podle první 
zmínky se zavěšoval nad štědrovečerní stůl, špičkou dolů.

Jmelí podle keltských druidů přináší do domu štěstí, odvahu, 
lásku a plodnost. Nejmocnější je jmelí darované. Naši předkové 
je zavěšovali do domů jako ochranu před ohněm, čarodějnicemi 

a zlými duchy. Navíc se říkalo, že jmelí splní jedno přání každému, 
kdo je zašeptá do plamínku první zapálené svíčky na vánočním 
stromečku. K nám se tento zvyk zavěšování jmelí do domu dostal 
z Anglie. Tradice praví, že muž smí políbit na Štědrý den pod 
zavěšeným jmelím kteroukoli ženu. Po polibku utrhnou společně 
jednu bobulku, až na tu poslední a s tou se nechávalo jmelí viset 
až do příštích Vánoc.

Naproti tomu tradice zdobení stromku, jak ji známe, pochází 
z Německa. Zpočátku nebyl zdoben svícemi, první taková zmín-
ka pochází až z brémské kroniky (1570). Nejprve se objevoval 
v cechovních a řemeslnických domech a do domů soukromých 
se dostal až v polovině 17. století. K nám přichází až v 19. století, 
zdomácní nejprve ve městech, poté na venkově a většinou ho 
přijímají dříve protestanté než katolíci. Katolická církev zpočátku 
odsuzovala zdobení stromů za zvyk pohanský a v mnohém měla 
pravdu. Staré germánské kmeny totiž takto o zimním slunovratu 
uctívaly boha Wotana a Keltové ozdobenými stromky či větvemi 
uctívali boha Slunce.

-lgs-

KDE KOUPIT?
Pokud se i letos chystáte koupit v Praze vánoční stromek a jmelí, 
potom doporučuji zastavit se u kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty 
v Jindřišské ulici. Každoročně tu nakoupíte skvěle a se zárukou, že 
se jedná o české stromky i jmelí. Letos jsou stromečky z Vysočina 
a Beskyd, jmelí pak také z Beskyd. 
Prodej se uskuteční od 1. 12. do 24. 12. 2017. 

VÍCE INFORMACÍ
JAN IŠTOK – Realizace zahrad 
Žižkovská 249, 285 71 Vrdy
e-mail: golfova-posta@seznam.cz

Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty
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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
ROCKY   Strhující příběh podle legendárního filmu Sylvestra Sta-
llona o životní šanci a osudové lásce. Ve vzrušující muzikálové 
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 
– 2. 12. Chomutov, 9. 12. Plzeň.
DANIEL LANDA 50   Zpěvák Daniel Landa si přímo na své 
50. narozeniny nadělí opravdu veliký dárek! Po 3 letech, kdy se 
mu podařilo svolat desítky tisíc fanoušků na svůj Velekoncert 

v pražských Letňanech, opět vystoupí před českým a slovenským 
publikem. Připravuje se velkolepá show se speciálním pódiem, 
které se vyrábí pouze pro toto exkluzivní narozeninové turné 2018 
– 27. 10. Brno, 29. 10. Ostrava, 31. 10. Pardubice, 2. 11. České 
Budějovice, 4. 11. Praha.

TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA
Praha 1:
Čedok, Na Příkopě 18, tel.: +420 224 197 632, 224 197 699
TA Centrála, Politických vězňů 9, tel.: +420 222 897 551, 222 897 
552 – 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
Praha 5:
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
Praha 9:
Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel.: +420 284 053 108
Praha 10:
CAL, Práčská 4/40, tel.: +420 251 561 402
Celkem 35 prodejních míst v Praze, 568po celé ČR (seznam 
na www.ticket-art.cz).

UŽIJTE SI ADVENTNÍ ČAS V PÍSKU

www.pisek.eu www.adventvpisku.cz
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 zdivadla
�DIVADELNÍ PREMIÉRY

  Jiří Janků: ČESKÉ VÁNOCE 
Divadlo ABC, 2. 12. 

České Vánoce nejsou vánoční hrou v klasickém slova smyslu, ale 
velmi svéráznou adaptací starého známého příběhu, která je 
inspirována lidovým barokním divadlem, ladovskými jesličkami 
a také dnešní většinově ateistickou společností, která Vánoce již 
dávno nevnímá jen jako svátky slavící Boží narození. 

  Hrají: Hanuš Bor, Vasil Fridrich, Dana Batulková/Eva 
Nádaždyová, Zdeněk Velen, Veronika Janků, Jaroslav Slánský, 
Kateřina Lojdová/Veronika Svojtková a další.

  Režie: Petr Svojtka.

  ŽENY NA POKRAJI NERVOVÉHO 
ZHROUCENÍ

Divadlo Na Fidlovačce, 7. a 9. 12.

Na jeviště Divadla Na Fidlovačce vtrhnou již tuto zimu barvy, tem-
perament, humor a vášeň almodóvarského Madridu v podobě 
muzikálu o ženách a mužích a jejich vzájemném trápení. Ženy 
na pokraji nervového zhroucení nabízejí ženské srdce oloupané 
a uvařené na měkko v rytmu španělského tanga okořeněné smí-
chem a slzami. Neodolatelná kombinace romantiky a humoru, 
silných postav, nádherných melodií a hereckých a pěveckých 
příležitostí. Vaše taxi směr Madrid čeká! 

  Hrají: Iva Pazderková,Petr Stach, Helena Korochová, Lukáš 
Vlček, Pavla Tomicová, Martina Šťastná, Antonie Talacková, 
Natália Drabiščáková a další.

  Režie: Kateřina Dušková.

  Jan Antonín Pitínský: BETLÉM ANEB 
PŘEVELIKÉ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU 
JEZULÁTKU

Divadlo Viola, 10. 12.

Adventní setkání s  betlémským příběhem ve Viole navazuje 
na předchozí dlouholetou tradici uvádění Staročeských vánočních 
her. Pitínského Betlém ostatně sám připomíná původní vánoční 
hry a zve nás k tichému zastavení, ale i k veselému zpívání koled. 
Pojďte si s námi zavzpomínat na časy, kdy se ještě na zasněžené 
cestě před kostelem muzicírovalo a potkejme se společně ve vzpo-
mínce na velké vánoční tajemství.

  Peter Parnell: QED 
Činoherní klub, 11. 12. 

Inscenace hry P. Parnella QED (Kvantová elektrodynamika), která 
je soustředěným a vtipným postižením situací ze závěru života 
geniálního fyzika Richarda Feynmana, nositele Nobelovy ceny. 
Hrají: Vladimír Kratina.

  Režie: Jakub Zindulka

 Miloš Orson Štědroň: DON HRABAL 
Nová scéna, scéna Národního divadla, 14. 12.

Opera Don Hrabal zpodobňuje poslední léta slavného česk(oslo-
vensk)ého spisovatele. Rozhodně ale není jen portrétem „umělce 
jako starého muže“. Představuje Hrabala jako osamělého mohy-
kána, pábitele, velkého vypravěče i vtipného glosátora. Prostřed-
nictvím tří zásadních žen svého života zároveň Hrabal odhaluje 
své niterné stránky a volně nás jimi provází na pozadí dějin druhé 
poloviny 20. století. V tom vydatně pomáhá i sbor milovaných 
koček a hejno holubů, kteří byli svědky jeho posledních chvil při 
pádu z okna Nemocnice na Bulovce. 

  Režie: Linda Keprtová

 Michael Frayn: BER ROUCHA
Městské divadlo Mladá Boleslav, 15. 12.

Jak se zkouší divadlo? Co se stane, když si herci zapomenou na vý-
stup přinést rekvizitu? A co když jim vypadne text? Má na zkouš-
kách hlavní slovo vždy jen režisér? Existuje mezi herci přátelství? 
Na všechny tyto otázky je odpovědí anglická komedie Bez roucha, 
která je sondou do divadelního zákulisí. Sledujeme zkoušení insce-
nace, poté její premiéru a reprízy. Skutečně je divadlo harmonické 
prostředí nebo se jedná jen o iluzi? Světoznámý dramatik Michael 
Frayn ukazuje divadelní zákulisí humorně, s nadsázkou a divákům 
umožňuje nahlédnout pod pokličku samotného tvůrčího procesu.

  Hrají: Eva Reiterová, Alena Hladká, Martin Hrubý, Hana Marie 
Maroušková, Ivo Theimer, Roman Teprt, Lucie Matoušková, 
Libor Stach, Petr Prokeš.

  Režie: Petr Veselý

  Jan Schmid: KOSTKY JSOU VRŽENY ANEB 
DON JUAN 

Studio Ypsilon, 15. a 17. 12.

Chcete zažít Silvestr? S Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční 
revuální večer, kterým bude seriálovým způsobem probíhat pří-
běh dona Juana a jiné zábavné atrakce, vždy s nejrůznější hudbou 
Jaroslava Ježka. A i na trapasy dojde! Možná i na předsevzetí.

  Hrají: Petr Vršek, Jan Onder, Martin Bohadlo, Kamila Kikinču-
ková nebo Barbora Skočdopolová, Jaroslava Kretschmerová, 
Jiřina Vacková, Lenka Loubalová, Jan Večeřa, Jan Bradáč, 
Miroslav Kořínek, Dominik Renč, Jan Noha, Tomáš Víšek, Petr 
Hasman, Kryštof Mende, Lumíra Přichystalová a Ondřej Zicha

  Režie: Jan Schmid

 MOJE DUŠE HOŘÍ
Činoherní klub, uvádí Studio Citadela – Bohnická divadelní 
společnost, 17. 12.

O (ne-)naplněném životě a díle Silvie Plathové, americké básnířky 
a spisovatelky

  Hrají: Martin Bonne/Zuzana Červenková, Marta Hanousková/
Zdena Klenotová, Petr Korpas, Jaroslav Ortmann, Magda 
Pražáková, Jan Roth, Poppy Šabatová, Pavel Schrank, Josef 
Vrba a Agnes Kutas j.h., Kateřina Štefanová j.h.

  Režie a dramaturgie: Ivana Hessová a Vendula Kodetová 
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Louskáček je rozkošné vánoční představení pro celou rodinu, 
pohádka o holčičce Marušce a jejím kouzelném vánočním dárku 
– louskáčku na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného 
prince. Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je symbolem 
vánoční atmosféry po celém světě.
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

� 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. 12. | 19.00 | Její pastorkyňa – L. Janáček – opera – rež. 
J. Nekvasil
02. 12. | 13.00 | Strakonický dudák – J. K. Tyl – činohra – úč. 
I. Orozovič, F. Kaňkovský, T. Medvecká, M. Borová, O. Pavelka, 

  Donald Doubt: VRAŽDA KRÁLE GONZAGA 
Dejvické divadlo, 19. a 21. 12.

Hřích je hřích, i když nám svědomí namlouvá opak. 
  Hrají: Simova Babčáková, Klára Melíšková, Zdeňka Žádníková, 
Tomáš Jeřábek, Martin Myšička, Ivan Trojan. 

  Režie: Jiří Havelka 

 Michael Parker: ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Divadlo Palace, uvádí Divadelní společnost Háta, 22. 12.

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.

  SMOLÍČEK PACHOLÍČEK 
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, 23. 12.

Za hory, za doly, žijí spokojeně dva jeleni a Smolíček Pacholíček. 
Že je těch jelenů nějak moc? A kterého jelena Smolíček víc po-
slouchá? Možná oba, možná ani jednoho – jezinky Smolíčkovu 
poslušnost určitě řádně prozkouší. Přijďte se podívat, jaké fígle si 
jezinky na Smolíčka připravily a jestli se jelenům podaří malého 
nezbedu z jejich spárů vysvobodit.

  Režie a námět: V. Pecová na motivy K. J. Erbena, scéna 
a loutky: Barbora Burdová , hudba: Miroslav Šlechta 

� PŘENOSY BALETU

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

17. 12. | 15.45 | Louskáček – Již tradičně v čase vánočním 
přinášíme toto rodinné představení Velkého divadla plné oslni-
vých kouzel.
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P. Beretová, M. Zbrožek, R. Havelková, F. Kaňkovský/P. Batěk, 
M. Borová, D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
28. 12. | 15.30 a 19.00 | Louskáček – Vánoční příběh
29. 12. | 19.00 | Její pastorkyňa
30. 12. | 11.00 | Louskáček – Vánoční příběh
30. 12. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová
31. 12. | 15.00 | Louskáček – Vánoční příběh

  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

04. 12. | 19.00 | Orfeus v podsvětí – J. Offenbach – opera – 
rež. M. Caban, Š. Caban 
05. 12. | 19.00 | Orfeus v podsvětí 
25. 12. | 17.00 | Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck – 
opera – rež. M. Forman
26. 12. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška
27. 12. | 19.00 | Netopýr (Die Fledermaus) – J. Strauss ml. 
– opera – rež. M. Otava
28. 12. | 19.00 | Orfeus v podsvětí
29. 12. | 19.00 | La traviata – opera – rež. A. Bernard
30. 12. | 19.00 | Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) 
– G. Rossini – opera – rež. M. Otava
31. 12. | 15.00 | Netopýr (Die Fledermaus)

  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

V. Beneš, L. Juřičková, R. Mácha, J. Tesařová, E. Salzmannová 
ad., rež. J. A. Pitínský
03. 12. | 11.00 | Adventní koncert
03. 12. | 17.00 | Chytračka / Měsíc – C. Orff – opera – rež. 
J. Nekvasil
04. 12. | 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austenová – činohra 
– úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, K. Winterová, 
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
05. 12. | 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
06. 12. | 19.00 | Manon Lescaut – v. Nezval – činohra – úč. 
P. Štorková/J. Pidrmanová, R. Mácha, V. Beneš, V. Polívka/P. Děrgel, 
L. Zbranková, P. Šmíd/M. Řezníček, rež. D. Špinar
07. 12. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
08. 12. | 19.00 | Louskáček – Vánoční příběh – P. I. Čajkov-
skij – balet
09. 12. | 14.00 a 18.00 | Louskáček – Vánoční příběh
10. 12. | 11.00 | Adventní koncert
10. 12. | 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
11. 12. | 19.00 | Louskáček – Vánoční příběh
12. 12. | 15.30 a 19.00 | Louskáček – Vánoční příběh
13. 12. | 19.00 | Tosca – G. Puccini – opera – rež. A. Bernard
14. 12. | 19.00 | Maryša
15. 12. | 19.00 | Její pastorkyňa
16. 12. | 14.00 a 18.00 | Louskáček – Vánoční příběh
17. 12. | 11.00 | Adventní koncert
17. 12. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
18. 12. | 19.00 | Manon Lescaut
19. 12. | 19.00 | Andrea Chénier – U. Giordano – opera – rež. 
M. Dočekal
20. 12. | 19.00 | Pýcha a předsudek
21. 12. | 19.00 | Louskáček – Vánoční příběh
22. 12. | 15.30 a 19.00 | Louskáček – Vánoční příběh
25. 12. | 14.00 a 18.00 | Louskáček – Vánoční příběh
26. 12. | 11.00 | Čert a Káča – A. Dvořák – opera – rež. M. Chu-
dovský
26. 12. | 19.00 | Carmen
27. 12. | 14.00 a 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé 
– M. Vačkář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, 
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19. 12. | 19.00 | Noční sezóna
20. 12. | 19.00 | Únos ze serailu (Die Entführung aus dem 
Serail) 
21. 12. | 19.00 | Chorea Bohemica
22. 12. | 15.00 a 19.00 | Chorea Bohemica
25. 12. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
26. 12. | 17.00 | Mlynářova opička
27. 12. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte)
28. 12. | 19.00 | Audience u královny
29. 12. | 19.00 | Spalovač mrtvol
30. 12. | 14.00 | Modrý pták
31. 12. | 20.00 | Silvestr s Mozartem

  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.

04. 12. | 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
05. 12. | 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
06. 12. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena – 420PEO-
PLE, D. Špinar – činohra – úč. I. Janžurová, T. Medvecká, J. Prei-
ssová, J. Salzmannová, J. Tesařová, D. Prachař, H. Arenbergerová, 
Z. Herényiová, N. Novotná, rež. D. Špinar
07. 12. | 20.00 | Žádný člověk – J. Kadeřábek – opera –rež. 
K. Schmitt
09. 12. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj
10. 12. | 16.00 | Ovečka betlémská – Studio Damúza 
10. 12. | 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 
11. 12. | 20.00 | Žádný člověk
12. 12. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena
13. 12. | 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 

01. 12. | 19.00 | Malá mořská víla – balet – rež. SKUTR – 
M. Kukučka a L. Trpišovský
02. 12. | 11.00 | Opera nás baví – Mozart v Praze
02. 12. | 19.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini – 
opera – rež. E. Eszenyi
03. 12. | 14.00 a 18.00 | Malá mořská víla
04. 12. | 19.00 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – činohra – úč. 
M.  Pechlát, P.  Beretová, L.  Polišenská, R.  Mácha, V.  Javorský, 
K. Sedláčková Oltová, rež. J. Mikulášek
05. 12. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
06. 12. | 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
07. 12. | 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)
08. 12. | 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
09. 12. | 11.00, 15.00 a 18.30 | Vánoční koncert – Kühnův 
dětský sbor
10. 12. | 17.00 | Tři sestry – A. P. Čechov – činohra – úč. R. Má-
cha, M. Borová, T. Vilišová, J. Stryková, F. Rajmont, M. Pechlát 
a další, rež. D. Špinar
11. 12. | 19.00 | Noční sezóna – R. Lenkiewiczová – činohra 
– úč. J. Preissová, O. Pavelka, T. Vilišová, V. Lazorčáková, L. Poli-
šenská, I. Orozovič, P. Batěk, rež. D. Špinar
12. 12. | 19.00 | Mlynářova opička – V. K. Klicpera, M. Šotek 
– činohra – úč. V. Beneš, P. Štorková, F. Němec, V. Postránecký, 
J. Suchý z Tábora, F. Rajmont, D. Matásek, M. Řezníček, L. Juřič-
ková, M. Preissová a další, rež. Š. Pácl
14. 12. | 19.00 | Únos ze serailu (Die Entführung aus dem 
Serail) – W. A. Mozart – opera – rež. J. Lauwers
15. 12. | 19.00 | Spalovač mrtvol
16. 12. | 13.00 | 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
16. 12. | 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
17. 12. | 14.00 | Krvavá svatba
18. 12. | 19.00 | Jako břitva (Němcová) – L. Lagronová – čino-
hra – 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. Konvalinka, rež. 
Š. Pácl | derniéra
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01. 12. | 19.00 | Na miskách vah – 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 
02. 12. | 15.15 | Ježíšek Superstar – Vánoční festival v diva-
dlech ABC a Rokoko
02. 12. | 19.00 | ČESKÉ VÁNOCE – J. Janků – České Vánoce 
nejsou vánoční hrou v klasickém slova smyslu, ale velmi své-
ráznou adaptací starého známého příběhu, která je inspirová-
na lidovým barokním divadlem, ladovskými jesličkami a také 
dnešní většinově ateistickou společností, která Vánoce již dávno 
nevnímá jen jako svátky slavící Boží narození. Úč. H. Bor, V. Frid-
rich, D. Batulková / E. Nádaždyová, T. Velen, V. Janků, J. Slánský, 
K. Lojdová / V. Svojtková a další, rež. P. Svojtka | 1 h 15 min | 
obnovená premiéra
04. 12. | 19.00 | Teror + prohlídka zákulisí – F. von Schirach – 
interaktivní drama, odehrávající se v soudní síni. Diváci se stávají 
porotou soudního přelíčení a mají osud obžalovaného ve svých 
rukách. Kauzou večera se stává vina, či nevina pilota stíhacího le-
tounu, který neuposlechl rozkaz, rozhodl se jednat podle vlastního 
svědomí a sestřelil teroristou unesené civilní letadlo, jež mířilo 
na stadion s desítkami tisíc lidí. Diváci vyslechnou obžalobu, svěd-
ky a nakonec i obhajobu a podle svého úsudku rozhodnou, zda je 
pilot vinný, nebo nevinný. Úč. M. Kačmarčík, Z. Kalina, T. Novotný, 
J. Smutná, L. Jurek, E. Pacoláková, rež. O. Zajíc
05. 12. | 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
07. 12. | 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
08. 12. | 19.00 | Listopad + prohlídka zákulisí – D. Mamet 
– jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když populari-
ta klesá k nule? Nekorektní politická fraška, která získala cenu 
Komedie diváků na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Úč. 
M. Dlouhý ad., rež. P. Svojtka | 2 h
09. 12. | 14.00 | Divadelní ABCeda – hravé odpoledne pro děti
09. 12. | 14.00 | České Vánoce
09. 12. | 18.00 | České Vánoce
11. 12. | 19.00 | Macbeth + prohlídka zákulisí – W. Shake-
speare – jedna z nejslavnějších 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 
12. 12. | 19.00 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – 
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, 

14. 12. | 20.00 | DON Hrabal – M. O. Štědroň – opera – rež. 
L. Keprtová | premiéra
17. 12. | 20.00 | Nová krev – činohra
18. 12. | 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
19. 12. | 20.00 | Jsme v pohodě 
20. 12. | 20.00 | Don Hrabal
21. 12. | 20.00 | Don Hrabal
22. 12. | 15.00, 17.00 a 19.00 | Česká mše vánoční – Dětská 
opera Praha

  LATERNA MAGIKA
01. 12. | 20.00 | Cube – balet – nová média a dynamická cho-
reografie v tanečním projektu mladých tvůrců
02. 12. | 20.00 | Cube
03. 12. | 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
04. 12. | 10.00 | Vidím nevidím
15. 12. | 20.00 | Human Locomotion
16. 12. | 20.00 | Human Locomotion
25. 12. | 14.00 a 17.00 | Malý princ – na motivy pohádkového 
románu Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek 
26. 12. | 14.00 a 16.00 | Malý princ
27. 12. | 17.00 | Malý princ
29. 12. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace 
Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje puto-
vání dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy
30. 12. | 14.00 a 20.00 | Kouzelný cirkus
31. 12. | 17.00 | Kouzelný cirkus

�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
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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 Goout 

02. 12. | 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
04. 12. | 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
05. 12. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare – L. Hall, M. Nor-
man, T. Stoppard – Romantická 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
07. 12. | 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 | zadáno
08. 12. | 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
09. 12. | 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
11. 12. | 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
12. 12. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – Nejslavnější 
písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith 

J. Klem, V. Khek Kubařová / N. Horáková, V. Gajerová, R. Kalvoda 
ad., rež. P. Svojtka | 2 h 45 min
16. 12. | 10.00 | Herecký kurz pro neherce
16. 12. | 15.00 | 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
16. 12. | 19.00 | Vím, že víš, že vím... + prohlídka zákulisí 
| 150. repríza
18. 12. | 19.00 | Teror | předplatitelé a členové KD za 90 Kč
19. 12. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách – B. a A. Peasovi / M. Hanuš – hudební kome-
die, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Úč. 
L. Jurek, Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen, J. Smutná ad., 
rež. M. Hanuš | 2 h 40 min
20. 12. | 19.00 | Pan Kaplan má třídu rád – L. Rosten/M. Ha-
nuš – oblíbená kniha o záludnostech vyučování cizí řeči v originál-
ním jevištním provedení plném písní, tance a půvabného humoru. 
Tato inscenace získala ocenění Komedie roku 2009 a cenu odborné 
poroty na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Úč. O. Vízner ad., 
rež. M. Hanuš | 2 h 50 min | 250. repríza
21. 12. | 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
22. 12. | 19.00 | Shirley Valentine
26. 12. | 16.00 | České Vánoce
27. 12. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky
28. 12. | 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 
29. 12. | 19.00 | Evžen Oněgin + prohlídka zákulisí – 
A. S. Puškin – slavný milostný příběh nenaplněné lásky, hledání 
smyslu a životního cíle. Úč. J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáčková, 
A. Bílík, J. Smutná ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min
30. 12. | 17.00 | 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
31. 12. | 15.00 a 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách

MALÁ SCÉNA ABC
08. 12. | 11.00 | Tanec smrti
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  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. 12. | 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
02. 12. | 14.00 | Vyšla hvězda nad Betlémem – Vánoční 
festival v divadlech ABC a Rokoko
02. 12. | 18.00 | Vánoce tří sněhuláků – Vánoční festival 
v divadlech ABC a Rokoko
04. 12. | 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
05. 12. | 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
06. 12. | 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
07. 12. | 19.00 | Happy End – A. Gov – současná izraelská 
tragikomedie, ve které se lehce a s nadhledem vypráví o vel-
mi vážných věcech. Úč. D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, 
E. Pacoláková, H. Doulová, J. Hána, Z. Velen, rež. A. Goldflam 
| 2 h 20 min
08. 12. | 19.00 | Noc bláznů + prohlídka zákulisí – L. No-
wra – 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
09. 12. | 17.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? – E. Albee – 
jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacátého 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
11. 12. | 10.00 | 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 seniory

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
13. 12. | 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 | předplatné 
skupina C
14. 12. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – Černá komedie o úskalích 
mužského středního věku. Hrají: M. Hruška, J. Langmajer, O. Vo-
lejník, Z. Kupka, T. Branna, rež. P. Zelenka | 2 h
15. 12. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare
16. 12. | 19.00 | Mocná Afrodíté
18. 12. | 19.00 | Tlustý prase – N. Labute – „Současný příběh 
velké lásky, která musí přemoct několik kil nadváhy. Hlavní hrdin-
ka je totiž tlustá jak prase.“ | Indigo Company | host
19. 12. | 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 | derniéra
20. 12. | 08.30 a 11.00 | Tlustý prase
20. 12. | 19.00 | Don Juan
21. 12. | 19.00 | Laskavé bohyně
22. 12. | 10.00 | Mocná Afrodíté | zadáno
22. 12. | 19.00 | Fuk!
27. 12. | 19.30 | Můj romantický příběh
29. 12. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare
30. 12. | 17.00 | Mocná Afrodíté
31. 12. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare

PALM OFF STUDIO
07. 12. | 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
08. 12. | 19.30 | Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky – 
D. Masłowska – Tragikomedie „on the road“, ve které se Rumu-
nem 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
09. 12. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor 
o nástrahách skautingu. Hrají: T. Dianiška, T. Dočkalová, J. Hušek, 
B. Kubátová/A. Kubátová, rež. J. Frič | 1 h 20 min
12. 12. | 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
19. 12. | 11.00 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – Technologie 
lovu nejen pro myslivce. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová/Š. Opršálo-
vá, T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min | zadáno
22. 12. | 10.00 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába 
je komedie | zadáno
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  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“.

06. 12. | 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.

  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

  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. 12. | 19.00 | 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 | 2 h 30 min 
03. 12. | 17.00 | O  líné babičce – A. Kastnerová, J. Borna 
– návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat (života)! 
Úč. I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Tesař, J. Meduna, T. Turek, 
M. Matejka, M. Doležalová, Č. Koliáš, K. Jirčíková, M. Potoček, 
P. Lipták, T. Makovský a J. Vlčková, rež. J. Borna, M. Hanuš | 2 h 
04. 12. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak ne-
ležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, 

11. 12. | 19.00 | Premiéra mládí
12. 12. | 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
13. 12. | 19.00 | Noc bláznů
14. 12. | 19.00 | Kancl + prohlídka zákulisí – R. Gervais, 
S. Merchant – první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC, 
který je originálním a vtipným pohledem do zákulisí jedné zdán-
livě obyčejné kanceláře. Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h 20 min
15. 12. | 19.00 | Čapek + prohlídka zákulisí
16. 12. | 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.  Jurek, R.  Kalvoda, M. Vykus, Z.  Dolanský, rež. P.  Svojtka | 
2 h 20 min
18. 12. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premié-
ra psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika 
o slepotě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života. 
Úč. D.  Batulková, V.  Fridrich a  A.  Procházka, rež. O.  Zajíc | 
2 h 20 min
19. 12. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? + prohlídka 
zákulisí
20. 12. | 19.00 | Strýček Váňa 
21. 12. | 19.00 | Otec – F. Zeller – dojemná a současně vtipná 
tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší doby – Alz-
heimerově chorobě. Hra je psaná z pohledu muže, jenž je tímto 
neduhem postižen. Jednotlivé scény se vzájemně popírají, po-
stavy mají více podob a příběh se skládá nepřímo, skoro až de-
tektivně. Úč. J. Vlasák, V. Gajerová, A. Procházka, T. Vítů, Z. Vencl, 
L. Zbranková, rež. P. Svojtka
22. 12. | 19.00 | Top Dogs
26. 12. | 17.00 | Noc bláznů
27. 12. | 19.00 | Oddací list – 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 15 min
28. 12. | 19.00 | Čapek
29. 12. | 19.00 | Otec
30. 12. | 17.00 | Kancl
31. 12. | 15.00 a 19.00 | Konkurz

ZÁJEZDY
15. 12. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky | Děčín
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16. 12. | 15.00 | Flétničkovi – Kdo to tady bručí? | host
16. 12. | 19.00 | Muži sa minuli – Krátká Dlouhá | Slovenská 
sekce
17. 12. | 17.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
18. 12. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa ne-
bude, něco se posralo. Hrají: M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacurová, 
V. Lazorčáková, M. Zimová, M. Matejka, J. Meduna, M. Potoček, 
J. Buble, S. Brabec/F. Tomášek, T. Makovský, rež. J. Borna a M. Ha-
nuš | 1 h 30 min bez pauzy
19. 12. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
20. 12. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar – J. Borna, I. Smej-
kalová, M. Hanuš a kol. – pár dobrejch fláků od Pepika Kaina-
ra. Úč. M. Doležalová, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Varga, 
M. Matejka, P. Tesař, Č. Koliáš, J. Meduna a M. Hanuš, rež. J. Borna 
a M. Hanuš | 2 h 30 min
21. 12. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
26. 12. | 17.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
27. 12. | 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
28. 12. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
29. 12. | 17.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
30. 12. | 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
31. 12. | 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

  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

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
05. 12. | 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
06. 12. | 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
07. 12. | 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 | jedna z posledních repríz, 
v únoru derniéra | 2 h 30 min 
08. 12. | 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
09. 12. | 11.00 a 14.00 | Tatínek není k zahození | host Di-
vadelní spolek LokVar
10. 12. | 11.00 a 14.00 | Kvak a Žbluňk jsou kamarádi | 
host Divadlo pro malý
10. 12. | 19.00 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. Hrají: K.  Sedláčková-Oltová, P.  Neškudla, P.  Tesař, 
M. Poulová, T. Turek, M. Zimová, E. Hacurová, P. Jeništa, J. Von-
dráček, J. Meduna, M. Veliký, L. Veliká, M. Doležalová, rež. SKUTR 
| 2 h 45 min 
11. 12. | 19.00 | Heda Gablerová – H. Ibsen – z temnoty temně 
hříchy září. Hrají J. Vondráček, L. Trmíková, J. Pokorná, K. Sedláč-
ková-Oltová, M. Hanuš, R. Milouš | předposlední repríza, v lednu 
derniéra | 1 h 45 min bez pauzy
12. 12. | 19.00 | Lucerna | zadáno
13. 12. | 19.00 | Lucerna
14. 12. | 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
15. 12. | 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
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E. Burešová/M. Procházková/V. Vyoralová, L. Korbel/M. Písařík, 
P. Dopita/J. Vojtek, J. Langmajer/S. Tofi, A. Gondíková/I. Jirešo-
vá, O. Bábor/P. Pecha, J. Nosek/P. Ryšavý, M. Malinovský/J. Štágr, 
V. Beneš/V. Zavřel
15. 12. | 19.00 | Čas růží
16. 12. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
17. 12. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
18. 12. | 19.00 | Čas růží
19. 12. | 19.00 | Čas růží
20. 12. | 19.00 | Čas růží
21. 12. | 19.00 | Čas růží
22. 12. | 19.00 | Čas růží

  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
01. 12. | 16.30 | 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 | zadáno

01. 12. | 19.00 | Bonnie & Clyde – F. Wildhorn, I. Menchell, 
D. Black – Bonnie and Clyde je muzikálová gangsterka, plná 
napětí, romantiky a nadhledu. Je to příběh o touze žít naplno, 
o snaze uniknout z vězení všednosti, o odvaze nepoddat se osudu 
a hlavně o lásce, která si neklade podmínky, nekalkuluje, nebojí 
se překážek a dokonce ani smrti. Frank Wildhorn, autor hudby, 
podal svůj životní výkon. Jeho hudba má lehkost, je melodická 
a pestrá. Tentokrát pracuje i s žánry jako je gospel, swing, dokonce 
zazní i country. Hrají: Dasha/M. Procházková, V. Noid Bárta/M. Pí-
sařík, D. Kraus/L. Kumpricht, B. Josef/K. Střihavka, F. Antonio-
/J. Fečo/M. Klíma, D. M. Elischerová/N. Grossová/N. Němcová, 
M. Pleštilová/I. Svobodová, I. Andrlová, V. Beneš/M. Zahálka, 
M. Mejzlík, O. Král, rež. A. Procházka 
02. 12. | 15.00 a 19.00 | Bonnie & Clyde
03. 12. | 15.00 | Bonnie & Clyde | derniéra
06. 12. | 19.00 | Noc na Karlštejně – K. Svoboda, Z. Podskalský, 
J. Štaidl, E. Krečmar, Z. Podskalský ml. – muzikál – úč. M. Ab-
solonová/K. Brožová, P. Štěpánek/P. Rímský, P. Kostka, V. Vydra-
/V. Vostarek, A. Hryc/M. Maděrič, B. Matuš/J. Urban, R. Škoda, 
H. Holišová/L. Stránská, L. Olšovský/R. Vojtek, V. Peterková, J. Oplt 
ad., rež. P. Novotný, dirigent A. Moulík
07. 12. | 19.00 | Jesus Christ Superstar – A. L. Webber, T. Rice 
– muzikál / rockovou operu Jesus Christ Superstar vytvořili textař 
T. Rice a skladatel A. L. Webber v roce 1969. Vypráví o posledních 
dnech Ježíše Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až po ukři-
žování. Protože producenti měli strach z reakce věřících a církve, 
vydali nejprve písničky z muzikálu na gramofonovém albu. Až 
pak byl muzikál uveden živě v londýnském West Endu a pozdě-
ji na Broadwayi. O čtyři roky později vznikl podle divadelního 
muzikálu slavný film v režii N. Jewisona. Novější filmové zpra-
cování je z roku 2000 (rež. N. Morris). S muzikálem Jesus Christ 
Superstar se české publikum nesetká poprvé, v Praze byl uveden 
již 24. 7. 1994 v divadle Spirála. Úč. K. Střihavka/V. Noid Bárta, 
V. Noid Bárta/J. Toužimský, B. Basiková/Dasha, P. Polák/V. Noid 
Bárta, J. Korn/O. Brzobohatý, R. Seidl/L. Hynek Krämer, J. Vobořil, 
J. Mach/J. Holub, P. Strenáčik ad., hudební nastudování O. Balage, 
choreografie P. Strouhal, rež. G. Barre
08. 12. | 19.00 | Jesus Christ Superstar
09. 12. | 15.00 a 19.00 | Jesus Christ Superstar
10. 12. | 15.00 | 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
11. 12. | 19.00 | Václav Noid Bárta – Vánoční
12. 12. | 19.00 | Václav Noid Bárta – Vánoční
13. 12. | 17.30 a 20.00 | Bílé Vánoce Lucie Bílé II.
14. 12. | 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 staré-
ho obrazu, který v  sobě skrývá osud jedné velké celoživotní 
lásky! „Čas růží pobaví i  dojme!“ Hrají: J.  Kopečný/R. Tomeš, 
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K. Kikinčuková nebo B. Skočdopolová, J. Kretschmerová, J. Vac-
ková, L. Loubalová, J. Večeřa, J. Bradáč, M. Kořínek, D. Renč ad., 
rež. J. Schmid | 1. premiéra
17. 12. | 19.30 | KOSTKY JSOU VRŽENY ANEB DON JUAN | 
2. premiéra
18. 12. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan
19. 12. | 19.30 | Vánoční večery
21. 12. | 19.30 | Vánoční večery
22. 12. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid 
– hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. V Ypsilonu 
opravdová senzace. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež 
souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Z hlediska tématu je 
to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, 
P. Vršek, M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, 
P. Labudová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Loubalová, K. Kikin-
čuková, M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč, rež. 
J. Schmid | 2 h 30 min

MALÁ SCÉNA
08. 12. | 17.00 | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci 
k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu 
k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh 
milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků a jiných víceúhelníků 
za doprovodu bebopové a swingové hudby. Úč. J. Lábus, J. Kret-
schmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h 
14. 12. | 19.30 | Cabaret Calembour: Plejtvák | host
20. 12. | 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
22. 12. | 09.30 | 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

ZÁJEZDY:
11. 12. | 19.30 | Varieté Freda A.  aneb Chytání větru | 
Benešov

03. 12. | 19.30 | Vánoční večery – tradiční rituál přípravy štěd-
rovečerního hodování, které pak vrcholí provedením Paschovy 
vánoční mše F dur s podkrkonošským betlémem. Čeká vás vá-
nočně provoněná ypsilonská atmosféra, skvělá zábava, koledy, 
písně a oddechnutí při předvánočním shonu. Úč. herci a hosté 
Studia Ypsilon, rež.vedení J. Schmid | 2 h 35 min 
04. 12. | 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, 
J. Bradáč ad., rež. J. Schmid | 2 h 15 min
05. 12. | 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 divadlo 
plné skvělých, známých melodií. Úč. P. Vršek, K. Kikinčuková, J. On-
der, 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. 12. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce 
– kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky, 
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
07. 12. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 
J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního 
života. 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 kte-
ré chtějí situaci řešit groteskně nesmyslným nápadem. Jenom-
že 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
10. 12. | 15.00 a 19.30 | Vánoční večery
12. 12. | 19.30 | Vánoční večery
13. 12. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona 
brečí – B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – česká klasika vysta-
věná na základě drobného Jeníkova podvodu. Tak se nám proplete 
Smetana i s Dvořákem, aby se ukázal rub i líc naší povahy. Úč. 
M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková, P. Vršek, P. Va-
cek, J. Jiráň, M. Kořínek, R. Mrázik, D. Šváb, R. Rychlá ad., rež. 
J. Schmid | 1 h 50 min
15. 12. | 19.30 | KOSTKY JSOU VRŽENY ANEB DON JUAN – 
J. Schmid – chcete zažít Silvestr? S Osvobozeným divadlem? 
Hudebně taneční revuální večer, kterým bude seriálovým 
způsobem probíhat příběh dona Juana a jiné zábavné atrakce, 
vždy s nejrůznější hudbou Jaroslava Ježka. A i na trapasy do-
jde! Možná i na předsevzetí. Úč. P. Vršek, J. Onder, M. Bohadlo, 
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01. 12. | 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. 12. | 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
04. 12. | 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
05. 12. | 19.00 | Země Lhostejnost – K. Kryl – Karel Kryl jako 
písničkář s výjimečným básnickým talentem, ale hlavně jako vi-
zionář a prorok, jehož skeptické názory publikum v porevolučním 
nadšení najednou nechtělo slyšet. Hrají: M. Hruška, T. Červinek, 
K. Cibulková, A. Buršová, J. Holík a T. Průchová. Rež. D. Gombár 
| 90 min | Studio
07. 12. | 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
08. 12. | 19.00 | Zabít Johnnyho Glendenninga – D. C. Jackson 
– gangsterská černá komedie, kde kulky létají vzduchem jako 
neřízené střely a krev nemá cenu vytírat! Inscenace pro všechny 
fanoušky filmů Quentina Tarantina, černého humoru a dobré hud-
by. Představení není vhodné pro diváky mladší 15 let. V hlavní roli: 
D. Punčochář, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 130 min | Velký sál
09. 12. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové – H. Böll 
– Příběh dívky, která se stává obětí policie i tisku. Jenomže se 
začíná bránit. Jedna věc je, co se skutečně stalo. A jiná, jak o tom 
informují média. Stačí obratně využít strachu z terorismu a pod 
touto záminkou se zbavit všech nepohodlných. Světoznámá no-
vela z roku 1974 nejen o smrtících dopadech dezinformačních 
článků. Hrají: M. Štípková, A. Štréblová, R. Jašków, T. Petřík. Rež. 
D. Šiktanc | Studio
09. 12. | 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. D. Gombár 
| 100 min | Velký sál
11. 12. | 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
12. 12. | 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

  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: 120 - 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, 
dětská představení: 90-120 Kč, koncert: 430 Kč, workshop: 450 Kč, 
scénické rozhovory: 170 Kč, scénické čtení: 80 Kč, Herecké studio: 
170 Kč, Sergeart: 300 Kč, Adventní neděle: vstup volný, cyklus 
poslechových večerů: 130 Kč

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

  titulky pro neslyšící u představení: Pohřeb až zítra 12. 12.
  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“

1. ADVENTNÍ NEDĚLE VE ŠVANDOVĚ DIVADLE
03. 12. | 10.30–20.00 | Natálčin bazárek s oblečením – 
4. ročník charitativního bazaru s oblečením pořádaný Natálkou 
Řehořovou. Výtěžek z prodeje bude věnován Lékařům bez hranic. 
Můžete se těšit na originální kousky ze šatníku vtipných a osobi-
tých hereček, předměty od známých osobností, Natálky vyhlášené 
koláče a dorty, Verčiny domácí sýry atd. Na závěr vystoupí Natálie 
Řehořová, Mája Štípková a Jan Révai s představením POTÁCENÍ 
připravené speciálně pro Bazárek | Studio
03. 12. | 10.30–19.00 | Vánoční jarmark ve  Švandově 
divadle – tradiční adventní neděle s divadelní atmosférou je 
opět připravena pro všechny příznivce vánočního svařáku, vůně 
pečených perníčků, františků, purpury a originálních dárků. Přijďte 
se naladit na přicházející Vánoce spolu s námi! | Foyer
03. 12. | 11.00 | Andělíček Toníček | Buchty a loutky | Velký sál
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27. 12. | 19.00 | Řemeslníci | anglické titulky | 135 min | Velký 
sál
28. 12. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? | anglické titulky | 160 min 
| Velký sál
29. 12. | 19.00 | Kurz negativního myšlení | anglické titulky 
| 100 minut bez přestávky | Velký sál
30. 12. | 19.00 | CRY BABY CRY | anglické titulky | 80 min | 
Velký sál
31. 12. | 16.00 a 19.00 | Pohřeb až zítra | Velký sál

JUST! IMPRO
www.justimpro.cz

02. 12. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata | 90 min | Studio
30. 12. | 19.00 | Just! Impro Show

SCÉNICKÉ ČTENÍ DILIA
04. 12. | 19.00 | Izraelské divadelní speciality – scénická 
čtení současné izraelské dramatiky přeložené v rámci Překlada-
telské dílny DILIA 2017. Chybět nebude ani malé občerstvení 
inspirované izraelskou kuchyní | Studio

SCÉNICKÉ ROZHOVORY
06. 12. | 19.00 | Magda Vašáryová, Iva Brožová a Karel 
Hvížďala – co spojuje bývalou herečku, diplomatku a političku 
s bývalou předsedkyní Nejvyššího soudu? Na to odpovídá rozhovo-
rová kniha Karla Hvížďaly, která právě vychází pod názvem Vlčice. 
A řeč nebude jen o knize samotné, ale právě knižní dvojrozhovor 
bude odrazovým můstkem k dalším tématům, které hýbou dnešní 
společností. Ptát se bude jako vždy David Hrbek | 90 min | Studio

DIVADLO SPEKTÁKL
www.facebook.com/spektakl

08. 12. | 19.00 | Kronika ohlášené smrti – G. Garcia Márquez 
– detektivní adaptace slavného románu Gabriela García Márqueze 
o síle předsudků a nekonečném hledání pravdy | 65 minut | Studio 
21. 12. | 19.00 | Uražení a ponížení – F. M. Dostojevskij – 
město hříchu, ve kterém zemřel Bůh i morálka. Ponurý příběh 
z prostředí ztřeštěného životního kvasu, tupého egoismu, roz-
porných zájmů, chmurné neřesti, tajných zločinů. Adaptace je 
inspirována fungováním a praktikami ruské mafiánské organizace 
Vory v zakoně a ukazuje Petrohrad jako město, ve kterém zemřel 
Bůh i morálka | Studio

NEXT PICTURE
11. 12. | 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

12. 12. | 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 | titulky pro neslyšící | Velký sál
13. 12. | 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
13. 12. | 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
14. 12. | 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. 12. | 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
15. 12. | 19.00 | Pankrác ´45 | 90 min | Studio
15. 12. | 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
16. 12. | 19.00 | Lámání chleba | anglické titulky | Velký sál
18. 12. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové | Studio
18. 12. | 19.30 | Vánoční koncert FRAGILE – vánoční koncert je 
plný nejen výborné hudby, ale především skvělého humoru, díky 
kterému zažijete neopakovatelný večer plný jedinečné zábavy. 
Adventní repertoár skupiny tvoří písně světových i domácích 
interpretů | Velký sál
19. 12. | 19.00 | Karel Kryl bez legend – poslechový večer 
Jiřího Černého – druhý večer přibližuje především vznik albového 
debutu Bratříčku, zavírej vrátka a start Krylovy celorepublikové 
popularity. Okolnosti vystoupení na Bratislavské lyře 1696 a ne-
plánovaného odchodu do mnichovského exilu. První dvě exilová 
alba a spoluúčast na swingovém výběru písní Kamila Běhounka 
a Jiřího Traxlera | 140 min | Studio
19. 12. | 19.00 | Peníze – D. Gombár – trapnosměšné historky, 
které se nečekaně spojí v jednu překvapivou událost. Hrají: J. Erf-
temeijer, I. Krmíčková, A. Buršová, T. Petřík, R. Jašków, M. Rykrová, 
D. Bakerová, D. Punčochář, L. Veselý, T. Červinek. Rež. M. Tyc | 
anglické titulky | 90 min | Velký sál | derniéra
20. 12. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – pět žen se v dnes 
populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly 
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
22. 12. | 19.00 | Vlnobití Andrey Buršové
22. 12. | 19.00 | Pohřeb až zítra | Velký sál
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  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.

01. 12. | 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 Uhlířo-
vá 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 
02. 12. | 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
04. 12. | 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
05. 12. | 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
06. 12. | 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 rozcho-
du s herečkou Vivien Merchantovou, se konala v listopadu 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 klasic-
kého trojúhelníku, ale své téma nerozlišitelnosti pravdy a lži, 

�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

02. 12. | 20.00 | Erben: Sny – Handa Gote Research & Deve-
lopment – Handa Gote pokračují ve zkoumání evropské imagi-
nativní tradice a lokálních inspiračních zdrojů | 50 min | česky 
s anglickými titulky
03. 12. | 20.00 | Erben: Sny
04. 12. | 20.00 | Panoráma – Klára Hutečková a kol. – autorské 
představení, inspirované konceptuálním uměním, o tom, co se 
děje mezi zvukem odsouvané židle a dosednutím na červené pol-
strování. Rozšiřování vědomí bez drog i snahy o dramatičnost | 
jazykově bezbariérové | 60 min 
06. 12. | 20.00 | Panoráma
09. 12. | 18.00 | Faust – Toy Machine – stará truchlohra čes-
kých kočovných loutkářů. Faust chtěl vědět a poznat tolik, že byl 
ochoten pro to obětovat nejen svůj život, ale i život po smrti. 
Upsal se Mefistovi a jeho duše by měla skončit v pekle. Jak lehké 
je sejít z cesty a obzvlášť těžké poznat ďábla, když je často zabalen 
v rouše beránčím? A jak ještě složitější je opustit svůj sen být 
lepším člověkem? | v češtině | pro děti od 6 let
10. 12. | 18.00 | Faust
12. 12. | 20.00 | Shadow Meadow – Jan Mocek – temná vi-
zuální báseň o nepřítomnosti | jazykově bezbariérové | 60 min | 
v představení se používá stroboskop, není tudíž vhodné pro děti 
a nemocné epilepsií
13. 12. | 20.00 | Shadow Meadow
18. 12. | 16.00 | Čtení z Havla – Motus, Matěj Chytil, Ondřej 
Buddeus, Ondřej Škrabal – přijďte a přečtěte svou oblíbenou 
pasáž. Texty Václava Havla jako otevřená platforma | v češtině 
a angličtině | 300 min
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zlovolně nechali oddělit od paže vlakem. Dramatický rukopis: 
starý McDonagh od A do Z – bravurně podaný neuvěřitelný pří-
běh, nevázané, vtipné dialogy, překvapivé zvraty a nemožnost 
odhadnout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlí-
ková, O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová
19. 12. | 19. 30 | Tanec bláznů
20. 12. | 19.30 | Kati
21. 12. | 19.30 | QED

ZÁJEZDY
15. 12. | Dámský krejčí | Jablonec nad Nisou

  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

  předprodej na prosinec začal v pokladně DD v sobotu 18. listopadu 
v 9.00, on-line předprodej ve čtvrtek 16. listopadu ve 20.00

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní bar

01. 12. | 19.30 | Kafka ’24 – K. F. Tománek – hra inspirovaná 
posledním rokem života Franze Kafky. Hrají: D. Novotný, L. Kro-
botová, V. Neužil, B. Poláková/M. Issová, 
P. Šimčík, H. Čermák/K. F. Tománek, M. Bendová. Rež. J. Mikulášek 
| s anglickými titulky
02. 12. | 19.30 | Brian – M. Krobot – hra o jedné expedici. 
Hrají: J. Plesl, D. Novotný, H. Čermák, M. Myšička/M. Krobot, 
P. Šimčík, V. Neužil, J. Konvalinka, R. Fiala a L. Krobotová, rež. 
M. Krobot
03. 12. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psy-
chothriller se šťastným koncem. Hrají: D. Novotný, M. Myšička, 
L. Krobotová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek 
Kubařová, V. Polívka, S. Babčáková/J. Holcová, Z. Žádníková. 
Rež. O. Spišák.
04. 12. | 18.30 | Vánoce, Vánoce, skoro-li budete – folklorní 
soubor Rosénka již tradičně připravil pro předvánoční čas své 
představení. Účinkují skupiny Košulenka, Čižmičky a Hajdaláci 
s doprovodem lidové hudby Cimbaba.
05. 12. | 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
06. 12. | 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 | zadáno

vyprázdněnosti a odcizenosti sobě i druhým tentokrát ozvláštňuje 
a posiluje prací s časem. Autorovi zvlášť záleželo na tom, aby 
tento experiment s časem byl diváky pochopen. Úč. K. Lojdová, 
M. Finger, O. Sokol, rež. O. Sokol
07. 12. | 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
10. 12. | 19.30 | Bůh masakru – Y. Reza – slogan: „Nemůžeme 
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
11. 12. | 19.30 | QED – P. Parnell – inscenace hry P. Parnella QED 
(Kvantová elektrodynamika), která je soustředěným a vtipným 
postižením situací ze závěru života geniálního fyzika Richarda 
Feynmana, nositele Nobelovy ceny. Úč. V. Kratina. Rež. J. Zindulka 
| premiéra
12. 12. | 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 
13. 12. | 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
14. 12. | 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
16. 12. | 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
17. 12. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: MOJE DUŠE HOŘÍ – 
o (ne-)naplněném životě a díle Silvie Plathové, americké básnířky 
a spisovatelky. Režie a dramaturgie: I. Hessová a V. Kodetová | 
Studio Citadela – Bohnická divadelní společnost | premiéra
18. 12. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) – 
M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá ... Zá-
pletka hry se točí kolem drsného chlápka s pistolí, jenž přijíždí 
do malého amerického městečka hledat ruku, kterou mu kdysi 
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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! 

03. 12. | 20.00 | Divadlo Husa na  provázku – Radomil 
Matzner – Na protest aneb Pokoj lidem dobré vůně – 
Na protest proti Číně všechna česká divadla přestala hrát činohry 
(číno-hry) a uvádějí toliko operety a muzikály... Kabaret o krás-
ných ženách, Michailu Bulgakovovi a nudě v Brně – představení 
o lidech, kterým Divadlo Husa na provázku změnilo život. Rež. 
V. Morávek. 
04. 12. | 20.00 | Divadlo Husa na provázku – F. M. Dosto-
jevskij: Kníže Myškin je idiot: Vzkříšení – druhý díl slavné 
tetralogie Sto roků kobry. Kníže Myškin přichází do Petrohradu, 
aby ho zachránil. Je zábavný, je dojemný a je nevinný. Má všech-
ny vlastnosti, které jsme už poztráceli - a ani nevíme kdy. Rež. 
V. Morávek. 
06. 12. | 20.00 | Divadlo Vizita – Nedokončený výlet – Ne-
spoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka 
Konopáska a Viktora Zborníka. 
07. 12. | 20.00 | Divadlo Vizita - Smrk moďoulům! – ne-
spoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka 
Konopáska a Viktora Zborníka. 
09. 12. | 16.00 | Peeping Tom – Moeder (Matka) – kultovní 
vlámský souboru Peeping Tom přináší druhou část trilogie o rodin-
ných příslušnících. V choreografii Moeder Gabriele Carrizo ukazuje 
tělo jako skladiště vědomých a nevědomých vzpomínek, které 
splývají a definují, kdo jsme. Vznikají tak neočekávaná spojení 
na pomezí utrpení, truchlení a oslav, někde mezi stiskem a uvol-
něním, mezi strukturou a šílenstvím. Život i smrt se tu stávají 
uměním, vystaveným očím nás všech. Z proudu individuálních 
pamětí režiséra a performerů, které tvoří tkáň představení, prosví-
tá paměť univerzální a kolektivní. A ta nás nutí do nepříjemných 
reflexí významu a odpovědnosti ženství, mateřství, rodičovství. 
Cena 650 Kč zahrnuje vstupenku na přednášku a zpáteční jízdenku 
do Hellerau. Odjezd v 16.00 z ulice Na Florenci.
09. 12. | 19.00 | Enter Shikari + Lower Than Atlantis  
& Astroid Boys
10. 12. | 20.00 | Thomas & Ruhller (NL) – Diner – chodí 
po hladině, procházejí zdmi, porušují gravitaci a vzdorují času – to 
je Thomas a Ruhller. Perfomeři z Holandska, kteří se už desítky let 
pohybují na pomezí divadla, výtvarného experimentu a filozofie, 
v nové show připravené exkluzivně pro Divadlo Archa.

07. 12. | 19.30 | Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí 
na střídačce – hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House, 
div. adaptace D. Majling. Hrají: I. Trojan, V. Neužil, M. Krobot, 
M. Myšička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák/M. Hádek, P. Vršek, 
J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová, rež. M. Vajdička
08. 12. | 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
09. 12. | 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 
10. 12. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra 
ze života. Hrají: S.  Babčáková, S.  G.  Janáčková/E.  Novotná, 
V. Khek Kubařová, J. Holcová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl, 
rež. J. Havelka 
11. 12. | 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
12. 12. | 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.
13. 12. | 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.
19. 12. | 19.30 | VRAŽDA KRÁLE GONZAGA – D. Doubt – hřích 
je hřích, i když nám svědomí namlouvá opak. Hrají S. Babčáková, 
K. Melíšková, Z. Žádníková, T. Jeřábek, M. Myšička, I. Trojan. Rež. 
J. Havelka | 1. premiéra
21. 12. | 19.30 | VRAŽDA KRÁLE GONZAGA | 2. premiéra

ANTI.KVARIÁT DD
  vstup přes Dejvickou divadelní kavárnu

05. 12. | 17.00 | Mikuláš s Rosénkou – mikulášské odpoledne 
pro děti od tří let
08. 12. | 20.00 | Istanbul United – projekce filmového do-
kumentu
13. 12. | 18.00 | Aukce obrázků pro Klub nemocných cys-
tickou fibrózou
14. 12. | 18.00 | Herectví – vernisáž výstavy a křest perma-
nentního kalendáře B.K.S. 2018
17. 12. | 15.00 a 17.00 | Ovečka betlémská – pohádka Studia 
DAMÚZA pro děti od čtyř let
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a Járy Vaculíka. Hudbu složili Haňa Navarová /písničky z Kouzelné 
školky s Magdou Reifovou/ a Jára Vaculik /Večerníčci o Tarbících 
a afrických zvířátkách/. Přísloví a pranostiky vybral František Váša. 
Hrají a zpívají členové divadla SKLEP: Haňa Navarová, Marta Ma-
rinová, František Váša, Jára Vaculík a jejich kamarádi. 
06. 12. | 19.30 | Besídka 2017
07. 12. | 19.30 | Besídka 2017
08. 12. | 18.00 | 1984 – G. Orwell – představení je uváděno 
za podpory Městské části Praha 4 | Divadlo Radka Brzobohatého
09. 12. | 18.00 | Jitka Hilská a její žáci – dernisáž
10. 12. | 15.00 | Betlém, aneb (ne)pořádné Vánoce | Divadlo 
Marky Míkové
10. 12. | 18.00 | Alena Schulz – vernisáž

11. 12. | 20.00 | Chantal Poullain – šansony Chantal Poullain 
– to je hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, ja-
zzově laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče a atmosfé-
ra sladké Francie. 
12. 12. | 19.00 | Příběhy obyčejného uzdravení – Jan Hníz-
dil – volné povídání o zdraví a nemocech, proložené hudebními 
vstupy. Představení nové knížky Příběhy obyčejného uzdravení 
- „Knížka je složená z příběhů pacientů, kteří za mnou přišli s ne-
mocí, brali léky, já jim vysvětlil, kde dělají v životě chybu, oni ji 
odstranili, uzdravili se, léky neberou,“ říká Jan Hnízdil. Hudební 
doprovod Mek and Richard.
15. 12. | 16.00–21.00 | Vánoční trhy ve Studiu Dobeška
16. 12. | 10.00–14.00 | Vánoční trhy ve Studiu Dobeška
17. 12. | 15.00 | Půjdem spolu do Betléma | Divadlo Dívadlo
17. 12. | 19.00 | Markéta Fassati Mátlová a České Saxofo-
nové Kvarteto – vánoční koncert – sopranistka a multižánrová 
zpěvačka, která spolupracuje s mnoha významnými českými i za-
hraničními umělci napříč obory a žánry. Spolu s Českým saxofo-
novým kvartetem zazpívá písně z alba “Perfect Day” (autořů : 
K. Běhounek, K. Rodgers, G. Gershwin). Vánoční atmosféru navodí 
skladby českého baroka, G. F. Handela nebo L. Cohena, včetně 
známých koled.

13. a 14. 12. | 20.00 | Tata Bojs – Futuretro 2017 – v roce 
2000 vydali Tata Bojs své přelomové album Futuretro. Sedmnáct 
let od jeho vydání se k této přelomové nahrávce Tata Bojs znovu 
vracejí. V případě Milana Caise, Mardoši a spol. půjde o jedineč-
nou, do posledních detailů dotaženou událost. Host: Hm… 
16. a 17. 12. | 18.00 | Věra Říčařová a František Vítek – 
Piškanderdulá. Josefe! – držitelé ceny Thálie za celoživotní 
loutkářské mistrovství uvedou své představení, které je legendou 
světového loutkového divadla. Dětská hra, která se stala divadelní 
avantgardou. Tradice, která je již třicet let zároveň neustálým 
experimentem. „Kdyby John Cage byl loutkářem, dělal by takové 
divadlo,“ prohlásil jeden divák po představení v New Yorku. 

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
05., 12., 19. 12. vždy od 19.30, 19. 12. také v 17.00

  produkce a dramaturgie: In Film Praha
  vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a on–line a v síti 
Goout

  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“. 

03. 12. | 10.00 | Adventní věnce a aranžování s Markétou 
Fleischnerovou – tradiční výroba adventních věnců od 10 – 
13 hodin a 14 – 17 hodin ve Studiu Dobeška. Nutná rezervace 
předem na tel. čísle 775 152 221. 
03. 12. | 14.00 | Vánoční ozdoby z hoblin podle lidových 
tradic – adventní dílna s Mirkou Čejkovou probíhá od 14.00 
do 15.30 v Divadle Dobeška v učebně keramiky. Nutná přihláška 
na tel. čísle 737 403 479.
03. 12. | 15.00 | Vánoční putování s anděly | Divadlo Pru-
hované panenky
03. 12. | 19.00 | Bardolino a Jitka Vrbová – vánoční koncert 
skupiny Bardolino, která hraje ve složení – Margit Koláčková, 
Camilo Caller a Pavel Fischer. Autorské skladby Bardolína spojují 
klasickou hudbu s lidovou za použití smyčcových nástrojů, perkusí 
a hlasu. A Jitky Vrbové, české zpěvačky, která je známa především 
jako výrazná představitelka žánru trampské a country hudby, 
věnuje se ale i jazzu a swingu.
04. 12. | 19.30 | Mlýny
05. 12. | 16.30 | Mikulášská pumelice – Mikuláš v DUN-
DUNu – tradiční mikulášský program s nadílkou pro děti. Po-
vídání o vánočních a zimních pranostikách, zvycích a příslovích 
s písničkami na texty Jana Vodňanského, Martiny Komárkové 
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21. 12. | 19.30 | Klíč – 35 let – poslední koncert výročního 
turné hraného v původním složení kapely, obohacené o výběr 
z adventního repertoáru.
22. 12. | 19.30 | Klíč – 35 let
28. 12. | 19.30 | Zdeněk Izer a autokolektiv – populární 
komik Zdeněk Izer v zábavné show, která nenechá vaše bránice 
ani na chvíli v klidu.
29. 12. | 19.30 | Zdeněk Izer a autokolektiv
31. 12. | 14.00 a 17.00 | Natěrač – Silvestr 2017

  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

02. 12. | 15.00 | Vánoční čarování – vánoční vyprávění s prvky 
černého divadla | Loudadlo | 60 min | vstupné: 100, 80, 60 Kč
04. 12. | 19.30 | Královny – R. Vencl a M. Doleželová – krá-
lovny jsou tragikomedií plnou upřímného humoru, ze kterého 
občas mrazí v zádech. Hrají: I. Ptáčková, Z. Víznerová a B. Jelín-
ková. Rež. O. Krásný | DS Právě začínáme | 120 min | vstupné: 
120, 100, 80 Kč 
09. 12. | 15.00 | Čertův švagr – výpravná činoherní pohádka 
na motivy díla Boženy Němcové | DS Julie Jurištové | 65 min | 
vstupné: 100, 80, 60 Kč
10. 12. | 19.30 | Dokonalá svatba – R. Hawdon – je ráno. 
Začíná svatební den. Předchozí večer zapíjel s kamarády svobodu. 
Jenže ouha! Zjišťuje, že pod peřinou je s ním neznámá dívka. 
Tak tahle kocovina bude mít říz… Hrají: V. Lapková/K. Tučková, 
L. Přívozník, T. Kyselka/R. Pivoda a další. Rež. M. Schejbal | Ty-já-
-tr/Hrobeso | vstupné: 120, 100, 80 Kč, sleva pro seniory 50%, 
studentská sleva 20% | ČDP
11. 12. | 18.00 | Dechový orchestr ZUŠ – koncert dechového 
koncert ZUŠ Ratibořická doplněný vystoupením pěveckého sboru 
| vstupné zdarma (nutná vstupenka)
12. 12. | 19.30 | Teatromat – divadelní automat, ve kterém 
diváci rozhodují o osudu mladé dívky, která se rozhodla splnit si 
v hlavním městě svůj velký sen. Hrají: P. Nesvačilová, .O. Bauer, 
P. Prokop, O. Cihlář. Rež. O. Cihlář | Divadlo VOSTO5 | 100 min | 

  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. 12. | 19.30 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – J. Bar-
bier – pařížská dobrodružství sympatického venkovana s P. Ná-
rožným v hlavní roli.
03. 12. | 18.00 | Cimbal Classic – Kateřina a Dalibor Štrun-
covi – 25 let – křest CD „Nepřestaň si malovat“ brněnské nadžán-
rové kapely a oslava čtvrtstoletí jejich „laskavé hudby“.
05. 12. | 19.30 | Na zdi a za zdí – V. Vácha – proč se lidé chovají 
v kyberprostoru jinak než v reálném životě? | Divadelní společnost 
Kairos II
06. 12. | 14.00 | Vánoce pro seniory s kapelou Gramofon – 
předvánoční koncert plný populárních melodií 50., 60. a 70. let.
06. 12. | 19.00 | Natěrač – D. Churchill – bláznivá komedie 
o životní šanci jednoho neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní 
roli | uzavřené představení pro složky IZS, pořádá MČ Prahy 9.
07. 12. | 14.00 | Vánoce pro seniory s kapelou Gramofon
08. 12. | 17.00 | Přednáška PhDr. Marty Foučkové
09. 12. | 19.30 | Monology vagíny – E. Ensler – kultovní kon-
troverzní představení Intimního divadla Dáši Bláhové.
10. 12. | 16.00 | Čochtan vypravuje – B. Lane, J. Voskovec, 
J. Werich – nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec v  osobité 
úpravě J. Dvořáka.
12. 12. | 16.30 | Vánoční besídka Základní a mateřské školy 
Balabenka
13. 12. | 19.00 | Vánoční posezení u cimbálu – pořádá Slo-
vácký krúžek v Praze
14. 12. | 16.00 | Vánoce školy Métis 
15. 12. | 19.30 | Černá hodinka vánoční – Šporkovo trio 
a hosté – malé adventní posezení s hudbou, koledami a vánoč-
ními příběhy | Malá scéna
16. 12. | 19.30 | Hop Trop – předvánoční koncert stálice české 
folkové scény v čele s J. S. Lenkem
17. 12. | 19.30 | Vánoce s Pacifikem – tradiční vánoční koncert 
nestorů českého folku.
18. 12. | 18.00 | Vánoční vystoupení žáků ZUŠ Praha 9 
19. 12. | 19.30 | Brej den, pane doktor – hra plná figurek 
z okraje lidské společnosti inspirovaná Steinbeckovými novelami 
Na Plechárně a Zelený čtvrtek | Divadelní spolek Post Scriptum
20. 12. | 19.30 | The Rhythm Girls and Radiolians Orchestra 
– tři krásné, mladé a talentované zpěvačky a jejich jazz, swing 
a hot dance music 20. a 30. let 20. století | Jazz klub Gong
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  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. 12. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy 
02. 12. | 14.30 a 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela 
Landy
03. 12. | 10.00 a 14.00 | Mauglí … jsme jedné krve – mu-
zikál Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové | zadáno
03. 12. | 20.00 | 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
04. 12. | 19.00 | Queenie – koncertní divadlo nejúspěšnější 
Queen tribute kapely v ČR s mezinárodním renomé
05. 12. | 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.
06. 12. | 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
07. 12. | 19.00 | Petr Bende & Band a hosté – tradiční vánoč-
ní koncert populárního rockového písničkáře, tentokrát s hosty 
Františkem Segradem, cimbálovou muzikou Gromba a pěveckým 
sborem Cancioneta Praga.
08. 12. | 19.00 | 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.

vstupné: 200, 180, 160 Kč, studentská sleva 20% | Nebuď kon-
zerva
13. 12. | 18.00 | Harfa Jany Bouškové a její host – jako hosta 
tradičního vánočního koncertu uvede Jana Boušková světového 
houslového virtuosa Josefa Špačka | 120 min | vstupné: 300, 
280, 260 Kč
14. 12. | 18.00 | Fit studio D – vánoční akademie | 90 min | 
vstupné: 100 Kč
15. 12. | 18.00 | Koncert pěveckých sborů ZUŠ – pod vedením 
sbormistryně Sedlákové vystoupí pěvecké sbory Lístek a Lísteček 
| vstupné zdarma (nutná vstupenka)
16. 12. | 15.00 | Zimní příhody včelích medvídků – výpravná 
činoherní pohádka na námět oblíbeného večerníčku včetně pís-
niček s texty Zdeňka Svěráka | Divadlo Krapet | 60 min | vstupné: 
100, 80, 60 Kč
17. 12. | 19.30 | Vánoční koncert *Naďa Válová*2017 – 
nový repertoár z výběru písní vlastních i šansonů Evy Olmerové, 
s výjimečným klavírním doprovodem Tomáše Impellizzeriho – 
klavíristy roku 2015 | 90 min | vstupné: 230 Kč
18. 12. | 19.30 | Vztahy na úrovni – povedená, rychlá a bláz-
nivá komedie. Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová/A. Gondíková, O. Že-
lenská, M.n Zounar a další. Rež. R. Štolpa | DS Háta | 135 min | 
vstupné: 370, 350, 330 Kč
19. 12. | 18.00 | Koncert pěveckých sborů ZUŠ – pod vede-
ním sbormistryně Šárky Mistrové vystoupí pěvecký sbor Malíček 
| vstupné zdarma (nutná vstupenka)
20. 12. | 19.30 | Malý princ – A. de Saint-Exupéry – drama-
tizace známého poetického příběhu v  zajímavém scénickém 
ztvárnění. Příběh prince s dětskou duší po generace oslovuje 
děti i dospělé. Režie: Barbora Jelínková | DS Zeptejte se kocoura 
| vstupné: 120, 100, 80 Kč
21. 12. | 16.00 a 18.00 | Vánoční show 2017 – oblíbené 
vánoční představení, kde si dětí zazpívají, zahrají a zasoutěží. 
Hostem pořadu je Michal z Kouzelné školky | Agentura Amfora | 
80 min | vstupné: 100 Kč
23. 12. | 17.00 | Zpívání pod vánočním stromem

  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
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18. 12. | 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 situace? Tato hra vás velmi rychle vyvede z omylu. Úč. 
I. Janžurová, J. Paulová, P. Zedníček a J. Dulava/A. Procházka, 
rež. A. Procházka
19. 12. | 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
20. 12. | 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 
respektovaného tandemu Skutr, který proslul svou nápaditou 
divadelní poetikou, a s mimořádným hereckým obsazením. Hlavní 
hrdina strhujícího vtipného i dojemného příběhu je patnáctiletý 
Christopher. 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
21. 12. | 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
22. 12. | 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 
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. Hrají: J. Bartoška, Z. Bydžovská, 
J. Janěková ml., N. Divíšková/R. Hermanová, V. Peterková, A. Kout-
ná, A. Kačerová, M. Kubačák, rež. J. Kačer

09. 12. | 13.30 | 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
09. 12. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem – diva-
delní 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
10. 12. | 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 
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
11. 12. | 19.00 | Baronky – Michael Mackenzie ve své napínavé 
hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání 
baronky k oddané a zanedbané služce. Tento skutečný herecký 
koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá překva-
pení i fascinující zvraty. Autorem úpravy, režisérem a scénografem 
je Šimon Caban, hrají: E. Holubová a Z. Bydžovská
12. 12. | 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
13. 12. | 19.00 | Už nikdy sám! – ve své komedii Už nikdy sám! 
se německý režisér a dramatik Marc Becker zabývá fenoménem 
dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní 
poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout 
pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet svůj život. 
Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyšle-
ným plánem. A stane se ještě něco daleko zvláštnějšího – po měs-
tě se najednou začnou ztrácet desítky a desítky občanů…, Hrají: 
Z. Bydžovská, P. Liška, J. Polášek, rež. P. Novotný 
14. 12. | 19.00 | Dvě noci na Karlštejně
15. 12. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy
16. 12. | 14.30 a 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela 
Landy
17. 12. | 13.30 a 18.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela 
Landy
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02. 12. | 19.30 | Upír ve sklepě – Kdo není upír, jako by nee-
xistoval. Komedie o žízni po krvi, lásce k alkoholu a šmejdech | 
Divadlo Blama | vstupné 200 Kč
03. 12. | 19.30 | Duše K – tentokrát o maorské kultuře s no-
vozélandskou skupinou Whakaari Rotorua – poutavé vyprávění 
Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky | vstupné 250 Kč
04. 12. | 19.30 | Pocta Edith Piaf – ukázky ze života a reper-
toáru Edith Piaf – koncert Libuše Švormová a Marta Balejová | 
vstupné 200 Kč
05. 12. | 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
07. 12. | 19.30 | Čtyřhra – sarkastická vztahová komedie o ne-
bezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky | Divadlo NaHraně 
| vstupné 220, 100 Kč
10. 12. | 19.30 | Poprask v jesličkách – Jak to bylo s Ježíškem? 
Nosil dárky? Měl rád prasata? Poslouchal doma? | Divadlo UJETO 
| vstupné 150 Kč
11. 12. | 20.00 | Refresh – Mirka Eliášová a kol. – taneční ex-
perimentální představení pro dvě tanečnice, interaktivní krabici 
a hudebníka | vstupné 160 Kč
12. 12. | 19.30 | Anna Karenina | Divadlo Cylindr | vstupné 
250 Kč
13. 12. | 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 | derniéra
14. 12. | 19.30 | Dostaví se Oscar Wilde – „Snesu jakékoliv 
množství kritiky, pokud použijete slova chvály a obdivu.“ | Divadlo 
SoliTEAter | vstupné 180 Kč
15. 12. | 19.30 | Paralelní vesmíry – cenami ověnčená, svě-
ží, vtipná i dojemná, ale hlavně chytře napsaná romance z pera 
jednoho z nejnadanějších mladých britských autorů | Divadlo 
NaHraně | vstupné 220, 100 Kč 
16. 12. | 19.30 | Malá Vizita – totální improvizační představení 
Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e pod světelným dohledem Viktora 
Zborníka | vstupné 250 Kč
17. 12. | 19.30 | Přicházíme v míru – povídání nejen s autisty 
nejen o autismu – setkání se světem autismu a autistů – poznejte 
osobně některé z nich, poznejte jejich talenty i nedokonalosti. 
Večerem a besedou s hosty a diváky provází Michal Roškaňuk 
a Jaroslav Dušek | vstupné 180 Kč
18. 12. | 19.30 | Du-Chanson – koncert „nejen“ autorských 
šansonů a křest nového CD. Hrají a zpívají Andraž Polič – kytara 
a Petra Bílková – klavír | Divadlo Cylindr | vstupné 180 Kč
19. 12. | 19.30 | Ty dvě, které obědvají – autorské představení 
Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové | vstupné 200 Kč

26. 12. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem 
27. a 28 12. | 17.00 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál 
Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové
29. 12. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzi-
kálová komedie 
30. 12. | 14.30 a 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál 
31. 12. | 17.30 | Srdcový král – slavná broadwayská muzi-
kálová komedie

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018
04. 01. | Začínáme končit
05. – 06. | Robin Hood – muzikál
08. 01. | Dvě noci na Karlštejně
09. 01. | Dvě noci na Karlštejně 
10. 01. | Moje hra
11. 01. | Zabiják Joe
12. – 13. 01. | Krysař – muzikál
14. 01. | Mauglí – rodinný muzikál 
14. 01. | Podivný případ se psem 
15. 01. | Božská Sarah
16. 01. | Pro tebe cokoliv
17. 01. | Titanic | premiéra
18. 01. | Ani spolu, ani bez sebe
19. – 21. 01. | Pomáda – muzikál
22. 01. | Bez předsudků
23. 01. | Báječná neděle v Parku Créve Coeur
25. – 28. 01. | Krysař – muzikál
29. 01. | Splašené nůžky
31. 01. | Pro tebe cokoliv

  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. 12. | 19.30 | Anna Karenina – vášnivý příběh o niterné 
podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková | Divadlo Cylindr 
| vstupné 250 Kč
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do „štěstí manželského“. Hrají Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová 
a David Suchařípa | vstupné 200 Kč, studenti a senioři 120 Kč.
30. 12. | 15.00 | Ještě krok a je tu Nový rok – divadelní bon-
boniéra pro seniory. Závěr roku 2017 bude patřit milým hostům 
Janu Přeučilovi a Evě Hruškové, kteří nám okoření svým vyprávě-
ním předsilvestrovský čas... Pořad v rámci projektu „Obec přátelská 
seniorům“ | vstupné zdarma.

  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

01. 12. | 09.30 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
02. – 03. 12. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
06. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!
09. 12. | 14.00 a 18.00 | Magická esa 
10. 12. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!
13. 12. | 09.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
14. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
16. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
17. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
18. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
19. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)

20. 12. | 19.30 | Vlny – monodrama herečky Nataši Burger 
o mnoha polohách ženy | vstupné 200 Kč
21. 12. | 19.30 | Poprask v jesličkách | Divadlo UJETO | vstupné 
150 Kč
22. 12. | 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

  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

09. 12. | 19.00 | Rožmberská kapela – v  předvánočním 
koncertu instrumentálně-vokálního souboru zazní nejen díla 
slavných renesančních autorů, ale také české koledy i koledy 
jiných evropských národů. V závěru koncertu budou posluchači 
zváni ke společnému zpívání několika známých koled společně 
s Rožmberskou kapelou | vstupné 150 Kč, studenti a senioři 70 Kč.
11. 12. | 19.00 | Hvězdný večer – Jan Pirk – večer v přítom-
nosti významného českého kardiochirurga. Dotazy z  publika 
vítány | vstupné 150 Kč, studenti a senioři 70 Kč.
15. 12. | 19.00 | Vánoční pohlazení – romantický Tenor Hynek 
Tomm si tentokrát pozval šansoniérku Naďu Válovou a zpěvačku 
Petru Rézovou. Večer plný dárků, vánočních písní a příjemných 
překvapení | pronájem otevřený veřejnosti.
16. 12. | 19.00 | Vánoční koncert – blues-folkrockové Kapely 
Dorys | pronájem otevřený veřejnosti.
17. 12. | 15.00 | Jak jsi krásné, neviňátko – divadelní bon-
boniéra pro seniory. Koledy a písně českých Vánoc v podání Malé 
české muziky Jiřího Pospíšila. Zvonečky s sebou... Pořad v rámci 
projektu „Obec přátelská seniorům“ | vstupné zdarma.
20. 12. | 19.00 | Domácí@štěstí.hned – komedie plná mou-
der a rad našich babiček, které ještě nic nepřekonalo. Do života 
manželského páru v krizi zasáhne nová hospodyně, která pře-
vrátí razancí kulometu domácnost naruby a uvede manžele zpět 
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16. 12. | 15.00 a 17.00 | Pokoj lidem dobré vůle – soubor 
Divadla Na Fidlovačce
18. 12. | 10.30 a 18.00 | Pokoj lidem dobré vůle
19. 12. | 19.30 | Magor – L. Shue
20. 12. | 10.30 a 18.00 | Pokoj lidem dobré vůle
21. 12. | 10.30 | Pokoj lidem dobré vůle
21. 12. | 19.30 | Mezi nebem a zemí – P. Valentine
22. 12. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké)
25. 12. | 19.30 | Ženy na pokraji nervového zhroucení
26. 12. | 15.00 | Famílie
28. 12. | 19.30 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
29. 12. | 19.30 | Ženy na pokraji nervového zhroucení
30. 12. | 15.00 | Techtle mechtle – D. Benfield
31. 12. | 14.00 a 17.30 | Mezi nebem a zemí – silvestrovské 
představení

  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

02. 12. | 17.00 | Čert a Káča – v 15.00 Mikulášské dílničky
03. 12. | 18.00 | Commedia dell´arte – Spolek sešlých
06. 12. | 19.30 | Pět ve stejných šatech – A. Ball
11. 12. | 19.30 | Třetí prst na levé ruce – D. Canavan
16. 12. | 15.00 | Třetí prst na levé ruce

  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.

01. 12. | 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
03. 12. | 19.00 | Paní plukovníková – B.  Ahlfors – ko-
medie, která vám dodá chuť do  života. Úč. J.  Bohdalová, 

21. 12. | 09.30 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
23. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
31. 12. | 11.00 a 14.00 | 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“ 

13. 12. | 19.00 | Play Strindberg – manželský trojúhelník. 
Skvělé dialogy, v nichž postavy zápasí mezi sebou, o své vlastní já, 
obsahují humor, ze kterého občas mrazí, ale při bližším pohledu 
jsou velmi pravdivé. Hrají: J. Štěpnička, Z. Slavíková, V. Beneš | 
vstupné: 340 Kč | derniéra

  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

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

01. 12. | 19.30 | Famílie – J. DiPietro
02. 12. | 15.00 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
04. 12. | 19.30 | Eva tropí hlouposti
06. 12. | 10.30 | Ženy na pokraji nervového zhroucení – 
veřejná generálka
07. 12. | 19.30 | ŽENY NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ 
| 1. premiéra
09. 12. | 15.00 | ŽENY NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ 
| 2. premiéra
13. 12. | 10.30 a 19.30 | Sen noci svatojánské – W. Shake-
speare
14. 12. | 19.30 | Ženy na pokraji nervového zhroucení
15. 12. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone, 
J. Styne, B. Merill
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30. 12. | 19.00 | Charleyova teta
31. 12. | 14.00 a 17.00 | Už je tady zas!

  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

03. 12. | 10.30 a 14.00 | Mikulášská pohádka – F. J. Zvol-
ský – co se děje nahoře v nebi předtím, než Mikuláš s čertem 
a andělem sestoupí na zem a nadělí dětem dárky? Přesně na to 
vám odpoví hra plná písniček, humoru a škádlení mezi andíl-
kem Perutíkem a čerticí Lucianou. Pohádka s nadílkou - více 
na www.mikulasskapohadka.cz | Divadlo Apropo
04. 12. | 17.00 | Mikulášská pohádka 
04. 12. | 19.30 | Obec překladatelů
05. 12. | 16.00 a 18.00 | Mikulášská pohádka 
06. 12. | 17.00 | Mikulášská pohádka 
06. 12. | 20.00 | Jak vyloupit banku – C. Flatow – milujete ji 
a přitom vám tak leze na nervy, … Komedie | Divadlo Bez dozoru
17. 12. | 14.00 | Pohádky z košíku – L. Horký – antiiluzivní 
ztvárnění tří pohádek: Šíleně smutná princezna, Strašidýlko Emí-
lek a Čert a Káča. Výlet do nitra pohádek, ve kterých návštěvníci 
divadla mohou pomoct uzdravit smutnou princeznu, přemoct 
nelítostnou Paní Hvozdů, projít peklem a nebo zažít další zábavná 
dobrodružství... Nezávislá divadelní scéna SemTamFór
21. 12. | 19.00 | Vánoce v  Prádle – hudebně zábavná 
show vás zve přímo do divadelního obýváku hostitele veče-
ra – Tomáše Vaňka. Jak slaví vánoce a co nejbláznivějšího si 
přáli pod stromeček Lucia Jagerčíková, Peter Pecha nebo Dáša 
Zázvůrková? Jaké koledy mají nejraději Roman a Míša Tome-
šovi? Francouzský zpěvák Hermès Karel otevře dveře Vánoc 
celého světa. Přijďte strávit kouzelný večer plný zábavných 
historek a známých vánočních hitů v doprovodu živé kapely, 
včetně ukázek tradičních českých i mezinárodních vánočních 
zvyků. Možná přijde i... Ježíšek! :-). Hraje Tick Tick Band Kristýny 
Brachtlové a další.

  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

L. Švormová/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, V. Zawadská, 
Z. Maryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko
04. 12. | 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 | zadáno
05. 12. | 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
06. 12. | 19.00 | Takový žertík – J. Dell, G. Sibleyras – o tom, 
že o rozchodech se nemá žertovat, vás přesvědčí nostalgická ko-
medie, která v roce 2003 vzbudila ve Francii velký rozruch a byla 
vyhlášena nejlepší francouzskou hrou roku. Úč. J.  Hrušínský, 
M. Šplechtová, F. Staněk, M. Menšíková, Z. Hruška/R. Stärz, rež. 
L. Hlavica | zadáno
07. 12. | 19.00 | Už je tady zas! – T. Vermes – Hitler už je tady 
zas, zatím naštěstí jen v divadelní komedii. Úč. O. Kavan, K. Hru-
šínská, Z. Hruška, M. Kern, M. Šplechtová, M. Sitta, T. Němcová, 
rež. M. Balcar | zadáno
10. 12. | 19.00 | Práskni do bot – O. McCafferty – Hrušínský, 
Zavřel, Sitta a Liška vydláždí v Hřebejkově režii veřejné záchodky 
| nevhodné pro mládež do 12-ti let
11. 12. | 19.00 | Už je tady zas! | zadáno
12. 12. | 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.
13. 12. | 19.00 | Manželské vraždění | zadáno
14. 12. | 19.00 | Už je tady zas!
15. 12. | 19.00 | Poslední aristokratka
16. 12. | 19.00 | Paní plukovníková
17. 12. | 19.00 | Poslední aristokratka
18. 12. | 19.00 | Manželské vraždění
19. 12. | 19.00 | Generálka
20. 12. | 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
21. 12. | 19.00 | Vánoční setkání s Jiřinou Bohdalovou
27. 12. | 19.00 | Paní plukovníková – představení natáčí 
Česká televize
28. 12. | 19.00 | Paní plukovníková – představení natáčí 
Česká televize
29. 12. | 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
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z nádherného světa plného barev, emocí a fantazie čte Irena 
Hýsková.
19. 12. | 19.00 | Návrat Opilcova dítěte a Zelené Karkul-
ky – Pierre H. Cami – skeče, minikomedie plné absurdismu, 
velkolepých nesmyslů a elegantních slovních hříček. P. H. Cami 
je průkopníkem černého humoru – komický a šílený, necouvne 
před žádným bláznovstvím. Ch. Chaplin o něm kdysi řekl, že je 
„největším humoristou na světě“
21. 12. | 19.00 | Vánoce v krytu – ve sváteční době můžete 
u nás zažít takřka rodinný večer plný pohody a vzájemného po-
rozumění s texty barokních kázání, vánoční poezie, na vážnou 
i veselou notu, jakož i vánočních her a hříček, jimž vévodí naše 
krevnaté provedení Rakovnické vánoční hry, nevšední svojí ja-
drnou češtinou.

  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

01. 12. | 19.00 | The Naked Truth – odhalená pravda - je pří-
během pěti žen, které se setkávají ve vesnické tělocvičně-místním 
„kulturáku“ na kurzu pole dance.. Úč. A. Stropnická/H. Kusnjerová, 
A. Bazalová/A. Rusevová, A. Vaculčiaková/N. Tichánková, G. Mí-
čová, M. Plánková/P. Špindlerová, K. Apolenářová /D. Choděrová 
| host
02. 12. | 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, 
M. Válková/J. Čvančarová/K. Frejová a J. Teplý ml./M. Slaný, rež. 
P. Hruška
02. 12. | 19.00 | 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
03. 12. | 15:00 a 19.00| A do pyžam! – M. Camoletti – příběh, 
ve kterém zjistíte, co vše se může přihodit při víkendové návštěvě, 
když milenka a hospodyně vašeho přítele „nosí“ stejné jméno a je-
ho žena pro vás není pouze jeho ženou. Brilantní komedie, která si 
neklade jiný cíl, než pobavit diváka. Úč. J. Langmajer, D. Suchařípa, 
M. Válková/K. Brožová/K. Špráchalová, K. Hrachovcová Herčíko-
vá/N. Boudová, E. Čížkovská a M. Hruška/Z. Vencl, rež. P. Hruška

01. 12. | 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.
07. 12. | 19.00 | Obrázky z divadla – tenhle divadelní kus bude 
ze všech her, které jste kdy prospali, opravdu ten nejlepší! Scénický 
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
11. 12. | 19.00 | Večer tříkrálový aneb cokoli chcete – 
W. Shakespeare – čtyři století milovaná veselohra. Tříkrálová 
milá vřava. Dva milenecké páry. Jeden milostný čtyřúhelník. 
Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení Rež. K. Iváková
12. 12. | 19.00 | Obrázky z divadla | vstup volný | derniéra
13. 12. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži
18. 12. | 19.00 | Večer tříkrálový aneb cokoli chcete
20. 12. | 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.

  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

05. 12. | 19.00 | Kravinec uprostřed cesty – R. Ţuculescu 
– 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.
07. 12. | 19.00 | Mopslíkem z lásky – R. de Obaldia – tři 
groteskní příběhy prodchnuté milostným vzplanutím, bigamií, 
nevěrou i sebeláskou korunuje šťastný zločin! Hořkosladké a čer-
nohumorné 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.
12. 12. | 19.00 | Kravinec uprostřed cesty
14. 12. | 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 

www.kampocesku.cz  divadla  59



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. An-
drlová, rež. R. Stolpa | Divadelní společnost Háta | 2. premiéra
26. 12. | 17.00 | Caveman – R. Becker | host
28. 12. | 19.00 | P.R.S.A. – E. Szybal – „P.R.S.A. jsou hořkou 
rodinnou komedií a dámskou jízdou nejen pro ženy“. Úč. K. Le-
ichtová, I. Svobodová, E. LEcchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová, 
J. Nosek / R. Trsťan, rež. V. Štěpánek 
29. 12. | 19.00 | 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
30. 12. | 19.00 | Hvězdné manýry – M. McKeever – hvězdné 
manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni 
nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau.. Hrají: L. Vacu-
lík, M. Bočanová, V. Žehrová, R. Pavlovičová, F. Tomsa, P. Rychlá | 
Divadelní společnost Háta
31. 12. | 13.00 a 16.00 | Velká zebra aneb Jak že se to jmenu-
jete? – J. J. Bricaire, M. Lassayques – situační komedie Velká zebra 
je vystavěna na neobvyklé zápletce. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovco-
vá – Herčíková, J. Dulava, D. Černá/K. Špráchalová, M. Hudečková, 
Z. Vencl/O. Brancuzský. Překlad: J. Janeček, rež. P. Palouš.
31. 12. | 20.00 | Do ložnice vstupujte jednotlivě! – R. Cooney, 
J. Chapman – i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou 
postelí může být náhle těsná... Přesně takové „převýšení poptávky 
nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických 
dramatiků. Úč. M. Bočanová M. Absolonová/A. Gondíková/Z. Pan-
tůček/M. Sobotka, L. Vaculík, M. Zounar, rež. A. Procházka 

  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. 12. | 19.00 | Dívčí válka – hrají: F. R. Čech, S. Pogodová, 
M. Maděrič, J. Štědroň, O. Navrátil, R. Skamene, P. Jablonský, 
P. Martinák, E. Hájek, B. Maruštík, M. Šťastná, A. Kadeřávková 
a další, rež. F. R. Čech
02. 12. | 18.00 | Večer se souborem Gaudeamus a jeho 
hosty
04. 12. | 19.30 | Doktor v nesnázích – hrají: J. Šmíd, I. Koro-
lová/A. Stropnická, J. Šulcová/Z. Mixová, D. Morávková/M. Bitt-
nerová, A. Kulovaná/P. Solaříková, K. Hrušková, rež. M. Vokoun
05. 12. | 19.30 | Caveman
07. 12. | 19.00 | 50. let na scéně Jaroslav Hutka

04. 12. | 19.00 | Byt na inzerát | Divadelní společnost Háta 
05. 12. | 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. Úč. D. Šinkorová/T. Kostková, R. Vojtek, P. Vondrá-
ček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka
08. 12. | 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
09. 12. | 14.00 | Stará dobrá kapela – J. Hubač – křehká a něž-
ná romantická komedie o stáří, lásce, snech a sílé přátelství. Hrají: 
V. Postránecký, S. Skopal, V. Beneš, Z. Maryčka/K. Vlček, V. Helšus, 
J. Tesařová/Z. Herfortová, N. Konvalinková J. Čapka Rež. P. Hruška
09. 12. | 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 
10. 12. | 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
12. 12. | 19.00 | The Naked Truth – Odhalená pravda – HOST 
13. 12. | 19.00 | S nebo bez? – P. Haudcoeur D. Navarro-Haud-
coeur – skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár dní před 
premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, režisérka 
nezvládá krizové situace a mezi herci vzrůstá napětí. Nadchází 
večer premiéry a situace na jevišti se mění v nezvládnutelné 
delirium. Hrají: Vanda Hybnerová, Jakub Žáček, Vojtěch Záveský, 
Richard Trsťan, nově Kateřina Herčíková Hrachovcová 
14. 12. | 19.00 | Caveman – R. Becker | host
15. 10. | 19.00 | Africká královna – C. S. Forester – humorný 
a dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit za-
milovaného muže…. Úč. L. Rybová, H. Čermák. Rež. V. Čermáková
16. 12. | 14.00| Chlap na zabití – F. Veber | host
16. 12. | 19.00 | Miroslav Donutil – Cestou necestou – ONE 
MAN SHOW úspěšného českého herce, moderátora a zpěváka 
s názvem Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci, odpovím.
17. 12. | 19.00 | Perfect days | host
19. 12. | 19.00 | Caveman – R. Becker | host
20. 12. | 19.00 | Prachy!!! – R. Cooney – obrovský balík peněz 
může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, O. Vet-
chý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, J. Štrébl, 
Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová
22. 12. | 19.00 | Zamilovaný sukničkář – H. Douglas – záletný 
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 
navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného 
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poodhaluje jindy skryté atraktivní prostředí divadelního zákulisí. 
Hrají: D. Kolářová, D. Batulková, E. Pacoláková a P. Tenorová. Rež. 
A. Goldflam, scéna a kostýmy: P. Štětinová Goldflamová | vstupné 
200 Kč | 150 Kč pro přátele Klubu Ž90 | 1. repríza
04. 12. | 19.00 | Dívčí pěvecký soubor LADA – Vánoční kon-
cert – „Srco z medu“
07. 12. | 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
09. 12. | 14.00 a 17.00 | Popelka – Z. Zahradník – na libreto 
Kamila Bednáře | dětský soubor z Příbrami | vstupné 150 Kč | 
100 Kč pro přátele Klubu Ž90
11. 12. | 15.00 | Dámská šatna
12. 12. | 16.00 | Benefice – Jaromír Hanzlík – populární a ve-
lice obsazovaný herec, na kterého se dalo spolehnout v jakékoli 
úloze – pořadem provází Jan Lorman | vstupné 150 Kč | 100 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
14. 12. | 16.00 | Vánoční sešlost – František Novotný a jeho 
hosté | vstupné 130 Kč
17. 12. | 16.00 | Lohengrin – Vánoční koncert – výběr nej-
krásnějších romantických i vánočních písní vám nabídne Lohen-
grinův zvučný baryton. Hostem pořadu bude zpěvačka a hous-
listka A. Přibylová | vstupné 100 Kč | 80 Kč pro přátele Klubu Ž90
19. 12. | 16.00 | Potomci slavných – zveme Vás na zajímavá 
setkání s potomky, příbuznými i důvěrně blízkými populárních 
a slavných osobností, pořadem provází Vráťa Ebr | vstupné 150 Kč 
| 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
20. 12. | 16.00 | Vánoční koncert se vzpomínkou na O. Ne-
dbala a K. Hašlera – pořadem provází Lubomír Havlák | vstupné 
180 Kč | 130 Kč pro přátele Klubu Ž90
31. 12. | 14.00 | Silvestrovský pořad Vráti Ebra s hosty – 
Divadlo U Valšů vás srdečně zve na příjemný předsilvestrovský 
podvečer, silvestrovské odpoledne s nejedním překvapením | 
vstupné 130 Kč

08. 12. | 19.00 | Bosé nohy v parku – hrají: A. Linhartová, 
R. Mácha, V. Freimanová, R. Hrušínský, rež. K. Iváková
09. 12. | 18.00 | Vánoční folklor S Limborou
11. 12. | 19.00 | Herci jsou unaveni – hrají: S. Skopal, V. Vydra, 
J. Čenský, M. Zahálka, S. Postlerová, V. Křížová, N. Konvalinková, 
J. Boušková, L. Zahradnická, aj., rež. J. Novák
14. 12. | 19.00 | Penzion Ponorka – hrají: L. Vaculík, J. Révai, 
R. Štolpa, A. Traganová, L. Lavičková, J. Galinová, H. Sršňová, 
M.Pawerová, L. Masár, P. Erlitz, J. Bouše, P. Kozák, rež. J. Galin 
15. 12. | 19.30 | Caveman
16. 12. | 15.00 | Vánoční koncert Gospel Time Party
17. 12. | 19.00 | Vánoční koncert Ládi Kerndla
18. 12. | 19.00 | Milovat k smrti – Edith Piaf – v hlavní roli 
Světlana Nálepková
20. 12. | 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
21. 12. | 19.30 | Caveman
28. 12. | 19.30 | Caveman
31. 12. | 17.00 | Velký holky nepláčou – hrají: J. Šulcová, V. Je-
níková, D. Batulková/K. Seidlová, V. Křízová, Č. Gebouský/E. Čekan, 
M. Vašinka/L. Hruška, rež. V. Pavlovič

  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

01. 12. | 15.00 | 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 smy-
sluplnosti hereckého poslání. Ve čtyřech generačních rovinách 
tak lze paralelně sledovat často provázané osobní i  profesní 
problémy, se kterými se představitelky potýkají. Hra tak rovněž 
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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
13. 12. | 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

  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

02. 12. | 19.30 | Řecký večer
09. 12. | 18.00 | Koncert sestry Havelkovy
10. 12. | 19.00 | Léčivé divadlo „ANASTASIA“ – host: Ivanka 
Adamcová – mystička a duchovní učitelka. Další hosté: hlasový 
mág Patrik Kee
17. 12. | 19.30 | Řecký večer – Vánoční koncert
19. 12. | 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
21. 12. | 19.00 | Čtyři dohody

  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 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.diva-
dlovrytirske.cz nebo také v síti Ticket Art, včetně CK Čedok; vybraná 
místa jsou k dispozici také v sítích Ticketpro, Ticketportal dárkové 
vstupenky jsou celoročně v prodeji v pokladně divadla

03. 12. | 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 
pohrává s lidskými předsudky na téma homosexualita, outsi-
derství, společenská i politická korektnost či přetvářka. Poklá-
dá 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
06. 12. | 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
07. 12. | 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
09. 12. | 15.00 | 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
11. 12. | 19.00 | Můj nejlepší kamarád – E. Assous – inteli-
gentní, důvtipná a vynalézavá situační komedie plná nečekaných 
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  předprodej vstupenek na www.palacakropolis.cz, www.goout.cz, 
v Ticketpro a v kavárně Akropoli

  *sleva – student, ZTP atp.

03. 12. | 20.00 | Spitfire Company: Antiwords + Robert Janč 
& Squadra Sua: Up | vstupné 250, 200* Kč | Velký sál 
10. 12. | 20.00 | Hadivadlo: Premiérareprízareprízaderni-
érapremiéra | vstupné 250, 200* Kč | Velký sál 
11. 12. | 20.00 | Ikue Mori & Věra Ondrašíková – Prague 
New York Effects | vstupné 200, 160* Kč | Velký sál 
19. 12. | 20.00 | Tros Sketos – Vánoční | vstupné 300, 350* Kč 
| Velký sál 
23. 12. | 20.00 | Dívadlo Cože?: Posnídám později | 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. 12. | 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. 12. | 11.00 | Divadlo pod lupou – interaktivní prohlídka 
divadla – nahlédněte s námi za oponu a odhalte kouzlo a tajem-
ství skrytých divadelních zákoutí. Provedeme vás celým divadlem, 
vysvětlíme, jak vzniká inscenace, kdo je kdo v divadle a mnohé 
další! Zažijte ten magický pocit a postavte se na divadelní jeviště! 
Pořádáme i skupinové prohlídky pro školy. 
02. 12. | 15.00 | CELEBRITY – O. Sokol – celovečerní stand-up 
comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje 
Sokola a téměř všech umělců v České republice.
02. 12. | 19.00 | 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 

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

01. 12. | 19.30 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – Petr 
Nárožný v hlavní roli situační komedie o pařížském dobrodružství 
sympatického venkovana .... Hrají: P. Nárožný, J. Čenský, J. Šťastný, 
J. Malá, T. Průchová a další ...
06. 12. | 19.00 | 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
09. 12. | 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
10. 12. | 16.00 | Čochtan vypravuje – nejslavnější český 
představitel vodníků Josef Dvořák jako nejslavnější český vodník 
Čochtan v osobité úpravě známého muzikálu Jiřího Voskovce 
a  Jana Wericha „Divotvorný hrnec“. Hrají: J.  Dvořák, K.  Gult, 
S. Topinková/M. Hrubešová, R. Trtík/J. Burda, J. Veit, B. Tůmo-
vá/V. Kahovcová, L. Chaciosová/N. Friebová.
28. 12. | 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
29. 12. | 19.30 | Zdeněk Izer a autokolektiv
31. 12. | 14.00 a 17.00 | Natěrač – Silvestr 2017

DIVADLO SEMAFOR
Dejvická 27, Praha 6

14. 12. | 19.00 | Pohoda Vánoc – pásmo písniček, povídek, 
scének a vyprávění navazující na tradiční předvánoční představení 
Miloslava Šimka ... Hrají: L. Sobota, J. Krampol, M. Voborníková, 
P. Jablonský, V. Sodoma, J. Mařasová, J. Svobodová, M. Retková, 
A. Sobotová
30. 12. | 19.00 | Návštěvní den u Miloslava Šimka – pásmo 
písniček, povídek, scének a vyprávění. Zábavný pořad ve stylu 
legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a  Grossmanna. Hrají: 
L. Sobota, J. Krampol, M. Voborníková, P. Jablonský, V. Sodoma, 
J. Mařasová, J. Svobodová, M. Retková, A. Sobotová

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018
11. 01. | Poslední ze žhavých milenců
18. 01. | Natěrač
24. 01. | S Pydlou v zádech
29. 01. | Dvě facky a jeden pohřeb aneb Luděk Sobota 
stále žije

  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
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stromu v průběhu koncertu. K dispozici budou mimo jiné stánky 
s jídlem, horkými nápoji, ohřívače a mnohé další | Tvrz Divice
10. 12. | 19.00 | Vše o mužích
11. 12. | 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
12. 12. | 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
13. 12. | 19.00 | Věra
14. 12. | 19.00 | Děvčátko – Vánoční příběh – magický příběh 
na motivy Hanse Christiana Andersena o děvčátku Lucii, které 
se na Štědrý den touží dostat za štěstím na druhý břeh zamrza-
jící Temže. Vánoční muzikál se živým orchestrem vás škrtnutím 
zápalky přenese do kouzelného světa přání. Hrají: J. Stryková, 
M. Vančurová, I. Chýlková, M. Absolonová, Z. Mauréry, M. Pla-
crová, K. Hádek, M. Slaný, A. Šišková, R. Štabrňák, P. Strenáčik 
a další, hudba a texty písní: K. Marek, scénář a rež. Š. Caban.
15. 12. | 19.00 | Děvčátko – Vánoční příběh
16. 12. | 14.00 a 18.00 | Děvčátko – Vánoční příběh
17. 12. | 11.00 a 15.00 | Děvčátko – Vánoční příběh
18. 12. | 19.00 | Monika Absolonová – Až do nebes – Moni-
ka Absolonová poprvé v Lucerně. Exkluzivní vánoční koncert pl-
ný světových melodií z aktuálního vánočního alba Až do nebes. 
Důvěrně známé a oblíbené skladby ve skvělé interpretaci držitelky 
Ceny Thálie Moniky Absolonové doplní hity z jejího repertoáru. 
Hudební doprovod zajistí Boom! Band Jiřího Dvořáka za dopro-
vodu smyčcového Kaprálová quartetu | Lucerna
18. 12. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
19. 12. | 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.
20. 12. | 19.00 | Vánoční koleda – výpravný příběh na motivy 
proslulé povídky Charlese Dickense představuje neopakovatelný 
zážitek na pomezí divadla, koncertu a muzikálu. Nechte se unést 
atmosférou a mystikou vánočního Londýna první poloviny 19. sto-
letí. Stanete se svědky přeměny, vykoupení a nápravy mrzoutské-
ho nelidy a lakoty Scrooga v jedinečném podání Karla Rodena. 
Úč. K. Roden, I. Chýlková/H. Seidlová, V. Noid Bárta/P. Strenáčik, 
Z. Mauréry, M. Vyskvorkina, R. Štabrňák, P. Meissel a další. Hudba 
a texty k písním: K. Marek, scénář a rež. O. Sokol 

vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl
03. 12. | 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.
04. 12. | 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
05. 12. | 19.00 | 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.
06. 12. | 19.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – komedie 
o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pět-
advaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování 
a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl
07. 12. | 19.00 | 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.
08. 12. | 15.00 a 19.00 | 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
09. 12. | 14.00 a 18.00 | Šíleně smutná princezna
10. 12. | 14.00 | 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
10. 12. | 17.00 | Monika Absolonová – Až do nebes – výji-
mečné adventní setkání s exkluzivním vánočním koncertem Mo-
niky Absolonové Až do nebes na nádvoří romantické Tvrze Divi-
ce. Jedinečná atmosféra vánočního trhu a rozsvícení vánočního 
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A. Paasilinny. Poněkud nečekaná, ale velice současná černá gro-
teska o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v cestě 
zlotřilostem svého synovce a jeho kumpánů. Přesto jednoho dne 
vezme osud do vlastních rukou a začne jednat... Autorky dra-
matizace 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
03. 12. | Mikulášská besídka Violy | zadáno
04. 12. | 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
05. 12. | 20.00 | Tichá vůně slov – večer textaře a básníka Fran-
tiška Novotného a malíře a grafika Jiřího Anderleho. Už potřetí se 
oba pánové potkávají na stránkách Františkovy knihy, tentokrát 
je to poetická novinka Tichá vůně slov. Nejen o ní, ale také o no-
vém CD Jiřího Anderleho Rozhovory v Pavlíkově budou naši hosté 
vyprávět za klavírního doprovodu Milana Dvořáka a zpěvu Evy 
Kriz-Lifkové. Večerem provází Robert Tamchyna. Autogramiáda 
po skončení ve foyeru divadla
06. 12. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta – výběr ze 
Sonetů W. Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Maci-
uchová, tajemství Shakespearových Sonetů vám poodhalí M. Hil-
ský; večerem provází M. Horanský. Přijďte si poslechnout básnické 
dialogy o lásce; smrti a pomíjivosti času. Překlad a dramaturgie: 
M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. M. Horanský. 
Po představení proběhne prodej knih spolu s autogramiádou 
pana Hilského.
07. 12. | 16.30 | Adventní čtení Cesty domů – Nakladatelství 
Cesta domů představuje nové Adventní čtení – sbírku povídek 
nejen pro adventní čas, ale i pro celý rok. Texty ze všech dílů čtou 
a na setkání s vámi se těší mj.: T. Medvecká, M. Issová, J. Somr 
a M. Myšička. Novinky i starší tituly z knižní produkce Cesty do-
mů nabízejí k prodeji. Vstup volný, ale vaše odměna nebo nákup 
knížek podpoří činnost Cesty domů
07. 12. | 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.
08. 12. | 18.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život 
dal a vzal Betty MacDonaldové – životní a úsměvný optimi-
smus slavné spisovatelky Betty Mac Donaldové se k nám vrací 

21. 12. | 19.00 | Vánoční koleda
22. 12. | 19.00 | Vánoční koleda
23. 12. | 13.00 a 17.00 | Vánoční koleda
26. 12. | 14.00 a 18.00 | Vánoční koleda
27. 12. | 14.00 a 18.00 | Vánoční koleda
28. 12. | 15.00 | 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
28. 12. | 20.00 | Hvězda – P. Hartl – původní česká ONE WO-
MAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové 
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
29. 12. | 15.00 | Hvězda
29. 12. | 19.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny
30. 12. | 15.00 a 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 
záchranu vztahu může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová 
a K. Roden, rež. D. Abrahámová.
31. 12. | 13.00 | Líbánky na Jadranu
31. 12. | 17.30 | 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.
31. 12. | 21.00 | Vzhůru do divočiny

  VIOLA
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tel.: +420 224 220 844
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 A bezbariérový přístup
  předprodej na leden 2018 se koná 4. prosince v 16.00 
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 

01. 12. | 20.00 | Stará dáma vaří jed – A. Paasilinna – dra-
matizace slavného humoristického románu finského autora 
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Alfréd Strejček. V druhé polovině večera uvádíme letošní vánoční 
novinku inscenaci Betlém podle J. A. Pitínského. Úč. A. Strejček, 
K. Kosová, M. Rudovský.
17. 12. | 16.00 a 20.00 | Betlém aneb převeliké klanění 
sotva narozenému Jezulátku
18. 12. | 20.00 | Smluvní vztahy – M. Bartlett – Mike Bartlett 
je považován za nejlepšího anglického dramatika současnosti. Dvě 
skvělé herečky nás zavedou do kanceláří světa velkého byznysu. 
Stejně jako úsměv v jejich tvářích se ale může i jejich příběh ode-
hrát v kancelářích podniků, které důvěrně známe. Kdo už někdy 
absolvoval výběrové řízení, Smluvním vztahům jistě porozumí 
a bude se dobře bavit. Úč. D. Černá, J. Stryková. Výprava: I. Žídek, 
překlad: P. Horáková | zadáno
19. 12. | 20.00 | Žena z Korinta – O. Daněk – slavný apokryf 
o tajemné návštěvnici v pracovně řeckého dramatika Kdo je 
vlastně ta žena a proč jí tak záleží na tom, aby nová Euripidova 
hra měla jinou zápletku? Vtipné dialogy, příběh skoro až de-
tektivní… Vyhraje umělecká inspirace nebo lákavá finanční 
nabídka? Úč. H. Maciuchová, J. Meduna, J. Tesařová. Úprava 
a režie: T. Vondrovic, scéna a kostýmy: I. Brádková, hudba: 
E. Viklický
20. 12. | 20.00 | Když teče do bot – A. P. Čechov – závěrečná 
část violo – čechovovského triptychu. 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 | zadáno
21. 12. | 20.00 | Anděl v modrém – osobní i umělecká pouta 
osudově spojovala jednu z nejslavnějších dvojic francouzského 
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. 12. | 20.00 | Betlém aneb převeliké klanění sotva na-
rozenému Jezulátku
27. 12. | 20.00 | Commedia finita – V. Hradská – nesmírně 
vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni. Výpovědi její pe-
dagogické konkurentky; uklízečky, společnice a komorné jsou 
svědectvím nejen o úspěších a pádech E. Destinnové; ale pře-
devším o závisti a malosti; které jako důvěrné známé provázejí 
i naše životy. Úč. D. Černá; J. Synková; D. Kolářová; M. Málková, 
rež. L. Engelová.

prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Scénář: 
J. Tejkalová s použitím knihy Blanche Caffierové. Hodně smíchu 
a pár slz v překladu E. Marxové. Výtvarná spolupráce: V. Všetečka. 
Hudební spolupráce: Dr. V. Truc. Úč. C. Mayerová a T. Kostková, 
rež. J. Pleskot | zadáno
09. 12. | 20.00 | Život jako smršť – fascinujícími vzpomínkami 
na vášnivé, divoké, kruté a přesto do konce Antoinova života trva-
jící manželství vás provedou Taťjana Medvecká a Martin Hofmann. 
Ze zvukového záznamu uslyšíte podmanivý hlas Viktora Preisse, 
překlad: Š. Belisová, scénář: J. Škápíková, hudba: E. Viklický, scéna: 
I. Žídek, kostýmy: I. Brádková, rež. L. Engelová
10. 12. | 16.00 | Betlém aneb převeliké klanění sotva 
narozenému Jezulátku – J. A. Pitínský – adventní setkání 
s betlémským příběhem ve Viole navazuje na předchozí dlou-
holetou tradici uvádění Staročeských vánočních her. Pitínského 
Betlém ostatně sám připomíná původní vánoční hry a zve nás 
k tichému zastavení, ale i k veselému zpívání koled. Pojďte si 
s námi zavzpomínat na časy, kdy se ještě na zasněžené cestě před 
kostelem muzicírovalo a potkejme se společně ve vzpomínce 
na velké vánoční tajemství | veřejná generálka
10. 12. | 20.00 | BETLÉM ANEB PŘEVELIKÉ KLANĚNÍ SOTVA 
NAROZENÉMU JEZULÁTKU | premiéra
11. 12. | 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
13. 12. | 20.00 | Novecento – Magické piáno – A. Baricco – 
strhující příběh geniálního klavíristy Úč.: D.Prachař a E.Viklický. 
David Prachař byl oceněn za hru Novecento cenou Thálie 2006 
v kategorii mimořádný mužský jevištní výkon
14. 12. | 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
15. 12. | 18.00 | Volnost, rovnost, gastronomie | zadáno
16. 12. | 16.00 | Betlém aneb převeliké klanění sotva na-
rozenému Jezulátku
16. 12. | 20.00 | Byla cesta, byla ušlapaná… – Betlém aneb 
převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku – vzpomín-
kový večer na Pavla Jurkoviče. První polovinu večera věnujeme 
adventu, koledám a vzpomínkám na Staročeské vánoční hry, Pavla 
Jurkoviče a jeho vztah k Viole. Výběr z adventní poezie připravil 
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příslušníky jiných denominací! Pomyslné dveře této akce jsou 
otevřeny lidem všech generací a bez ohledu na vyznání | velký sál
10. 12. | 15.00, 17.00 a 19.00 | Autorský advent – autor-
ský advent je tradiční adventní divadelní odpoledne pro nejširší 
veřejnost, kde TALENT drama studio prezentuje kromě loňských 
představení, další autorské a jiné umělecké počiny v oblasti filmu, 
divadla a hudby účastníků kurzů, tedy dětí, mládeže a dospělých 
| vstupné 200, 150 Kč| velký sál
10. 12. | 19.45 | Nesmrtelní 2095 – černá komedie o budouc-
nosti nepříliš vzdálené. Již 95 let se schází skupina bývalých spo-
lužáků ze základní školy. Probírají své životy, vrací se do minulosti, 
znovu prožívají zapomenuté příběhy, aby aspoň na chvíli 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
11. 12. | 19.30 | Jazzové vánoce – Armin Reich a jeho Jazz 
Big Band – známé i neznámé jazzové skladby a koledy v osobité 
instrumentaci. Zpívá B. Vokáčová | vstupné 150 Kč| velký sál
12. 12. | 19.30 | Temná je noc /Terezie z Lisieux: Můj bratr 
Nietzsche – poetická inscenace Bridget Edman zobrazuje fik-
tivní setkání mladičké Terezie z Lisieux a životem zklamaného 
Friedricha 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, P. Batěk, j. h., K. Nohýnek a další, 
rež. T. Vondrovic | vstupné 300, 150 Kč | velký sál
13. 12. | 19.30 | Reynek / Slova a obrazy z Petrkova – večer 
s verši a obrazy Bohuslava Reynka. Petrkov je místo, kde jsme se 
setkali s otevřenou a vřelou náručí dvou synů velikého básní-
ka 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 pronikající pod kůži, zarývající se do morku. Svědectví 
o dialogu duše s Bohem, který je někdy tak nesnesitelně daleko 
a někdy tak děsivě blízko. Slova a obrazy z Petrkova, fotky Boh-
dana Holomíčka. A hudba přítele Martina Dohnala. Inscenační 
tým: J. Nebeský, L. Trmíková, D. Prachař, M. Dohnal, B. Holomíček 
| vstupné 200 Kč | velký sál |
16. 12. | 17.00 | Ondřej Škoch a Nitky – Vánoční koncert Ondřeje 
Škocha a jeho projektu Nitky – Nitky – zhudebněné básně Suzanne 
Renaud (v překladu Alice Škochové) a Bohuslava Reynka. Ondřej 
Škoch – kytary, zpěv, Štěpán Škoch – dechové nástroje, percuse, 
Petr Tichý – kontrabas, Darek Král – klávesy, Jan Linhart – bicí | 
velký sál
17. 12. | 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

  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.

01. 12. | 19.30 | Dvojí domov / Z Čepa – prozaik a esejista Jan 
Čep ve svém díle často hovoří o druhém světě, který je našim 
očím skrytý, o druhém domovu, ve kterém, jak Čep věří „budou 
všechny věci přítomny zároveň a touha nebude utrpením, nýbrž 
slastí bez konce. Hrají: O. Pavelka, L. Trmíková, D. Prachař, scé-
nář: L. Trmíková, scéna: J. Nebeský a I. Korpaczewski, výtvarná 
spolupráce: I. Korpaczewski, hudba: M. Dohnal, rež. J. Nebeský | 
vstupné 200 Kč | velký sál 
02. 12. | 19.30 | Mesiáš – Divadlo Verze uvádí absolutní vánoční 
klasiku – celosvětově úspěšnou komedii o největším příběhu 
všech dob, plnou montypythonovského humoru. Herci David 
Prachař a Igor Chmela se pokusí o nemožné… celý příběh Vá-
noc zahrají ve dvou! Hrají: D. Prachař, I. Chmela, M. Prachařová | 
vstupné 380 Kč| velký sál | host Divadlo Verze
04. 12. | 19.00 | Naši furianti – česká národní klasika tento-
krát v pojetí sokolského divadla. Inscenaci k 155. výročí založení 
organizace Sokol připravil Bohumil Gondík se souborem Divadla 
Pod Petřínem ve spolupráci s pěveckým sdružením Vycpálkovci | 
vstupné 150 Kč | velký sál | host Divadlo Pod Petřínem
05. 12. | 17.00 | Hlídali jsme Ježíška – pohádka
05. 12. | 18.00 | Mikuláš v Maně – tradiční návštěva Mikuláše 
a jeho družiny v Divadle MANA
07. 12. | 19.30 | Galavečer – koncert vítězů projektu E-moc-E 
2017 – komponovaný večer hudby a poezie finalistů projektu 
E-moc-E.  NIKOL FISCHEROVÁ, herečka a  zpěvačka s  ukázkou 
hudby ze svého nového CD. Vítěz kategorie hudba skupina THE 
DOKK. Z finalistů kategorie poezie vystoupí s autorským čtením 
Eliška Peroutková, Radana Šatánková a Marek Řezanka. Moderuje 
Monika Pavlíčková. | vstupné 50 Kč| velký sál
09. 12. | 13.00 | Svatí blázni – divadelní festival amatérských 
divadel – divadelní festival amatérských souborů „Svatí blázni“ 
je událostí, kterou od jejího počátku pořádají mladí pražští evan-
gelíci. Nejedná se však o festival uzavřený pro neevangelíky či 
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11. 12. | 16.00 | Fresh senior – koncert Jiřího Schmitzera
12. 12. | 19.00 | Dobytí severního pólu – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | ABO A
13. 12. | 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
14. 12. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
15. 12. | 19.00 | Frida K. – G. Montero | 3D company
17. 12. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
18. 12. | 19.00 | Zabte ošklivé – B. Vian alias V. Sullivan | Di-
vadlo AQUALUNG
19. 12. | 19.00 | Hospoda Na mýtince – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
20. 12. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak | Divadlo Járy Cimrmana
21. 12. | 19.00 | Akt – Cimrman, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
28. 12. | 19.00 | A pak už tam nezbyl ani jeden – A. Christie 
| Divadlo A. Dvořáka Příbram | pražská premiéra | ABO B
29. 12. | 19.00 | Pub in the Glade – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
| Cimrman English Theatre
31. 12. | 17.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Ze-
mme | 3D company

� 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. – 03. 12. | 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.

20. 12. | 19.30 | Poručík z Inishmoru – Kdo zabil Prcíka To-
meše? To je to, oč tu běží. Zbraně, láska, mrtvoly, gagy, zvířátka, 
výbuchy, mučení, polibky… Martin McDonagh, v současnosti 
jeden z nejúspěšnějších mladých anglicky píšících autorů, se ten-
tokrát 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. Rybová, A. Minajev, 
rež. T. Zielinski | vstupné 380 Kč | velký sál | host Divadlo Verze
21. 12. | 19.30 | Úča musí pryč | vstupné 380 Kč | velký sál | 
host Divadlo Verze

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018
25. 01. | Úča musí pryč
28. 01. | Poručík z Inishmoru
31. 01. | Jméno

  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 leden: 1. 12. zveřejnění programu s možností 
rezervace za a´1.000 Kč, 15. 12. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 
21. 12. prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace 
od 10.00

01. 12. | 19.00 | Čechov vs. Tolstoj aneb Manželská zkouška 
– M. Gavran | 3D company
02. 12. | 19.00 | Pan Hus aneb Tenkrát v Kostnici – O. Láž-
novský | Divadlo AQUALUNG
03. 12. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
04. 12. | 19.00 | Válka s mloky – K. Čapek, O. Lážnovský | 
Divadlo AQUALUNG
05. 12. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
06. 12. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
07. 12. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
08. 12. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm – T. Pratchett | Divadlo AQUALUNG
10. 12. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
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repertoáru Divadla Image. Zapomeňte na teorie a dopřejte si 
zábavnou lahůdku z naší divadelní kuchyně. Je výživná, lehce 
stravitelná a mentálně osvěžující.
04. 12. | 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.
05. 12. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních obrazů 
a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu téměř krimi-
nálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských gangsterů
06. 12. | 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. 
08. 12. | 20.00 | Cabinet
09. 12. | 20.00 | The Best of Image
11. 12. | 20.00 | Afrikania
12. 12. | 20.00 | Black Box
13. 12. | 20.00 | Galaxia
15. 12. | 20.00 | Cabinet
16. 12. | 20.00 | The Best of Image
18. 12. | 20.00 | Afrikania
19. 12. | 20.00 | Black Box
20. 12. | 20.00 | Galaxia
22. 12. | 20.00 | Cabinet
23. 12. | 20.00 | The Best of Image
25. 12. | 20.00 | Afrikania
26. 12. | 20.00 | Afrikania
27. 12. | 20.00 | Galaxia
28. 12. | 20.00 | Black Box
29. 12. | 20.00 | Cabinet
30. 12. | 20.00 | The Best of Image
31. 12. | 18.00 | The Best of Image

  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. – 23. 12. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice – poetické čer-
nodivadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou 
Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci 

04. – 10. 12. | 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.
11. – 12. 12. | 20.00 | DEJA VU
14. – 17. 12. | 20.00 | DEJA VU
18. – 23. 12. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
25. – 30. 12. | 20.00 | DEJA VU
31. 12. | 18.00 | 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.

01. 12. | 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.
02. 12. | 20.00 | The Best of Image – výběr nejlepších částí 
a fragmentů ze všech představení. Našimi diváky velmi oblíbe-
né představení je esencí anebo, jak teoretici říkají, průřezem 
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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

01. 12. | 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
02. 12. | 14.30 a 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela 
Landy
03. 12. | 10.00 a 14.00 | Mauglí … jsme jedné krve – mu-
zikál Ondřeje 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 překva-
puje efektními výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým 
akrobatickým číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, 
J. Cina, C. Kassai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Te-
sařík, P. Opava, M. Pleskot, R. Pav | zadáno
04. 12. | 19.00 | Queenie – koncertní divadlo nejúspěšnější 
Queen tribute kapely v ČR s mezinárodním renomé
07. 12. | 19.00 | Petr Bende & Band a hosté – tradiční vánoč-
ní koncert populárního rockového písničkáře, tentokrát s hosty 
Františkem Segradem, cimbálovou muzikou Gromba a pěveckým 
sborem Cancioneta Praga.
15. 12. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy
16. 12. | 14.30 a 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela 
Landy

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

25. – 30. 12. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice
31. 12. | 17.00 a 19.00 | Aspects of Alice

Light Art Show

01. – 23. 12. | 17.00 | LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fan-
tastika | hrajeme každou sobotu – navštivte jedinečnou 
show v centru Prahy. Prožijte romantický příběh, stověžatého 
města a ponořte se do kouzla malování světlem. Na luminis-
cenční 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
25. – 30. 12. | 17.00 | LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fan-
tastika | hrajeme každou sobotu
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02. 12. | 19.00 | Roztančené divadlo aneb když herci tančí 
– druhý ročník populární taneční soutěže na prknech MDMB.
04. 12. | 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
05. 12. | 19.00 | Deburau – L. Smrčková, P. Khek – životní příběh 
nejslavnějšího mima s českými kořeny. V titulní roli R. Madeja, 
rež. P. Khek
06. 12. | 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
07. 12. | 19.00 | Pravda – F. Zeller – dokonale zábavná studie 
lhaní má paradoxní název – Pravda | ZD Cheb
08. 12. | 19.00 | Louskáček – P. I. Čajkovskij – balet „bílé kla-
siky“ odehrávající se na Štědrý den | Severočeské divadlo opery 
a baletu Ústí nad Labem
09. 12. | 19.00 | Deburau
11. 12. | 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
12. 12. | 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
13. 12. | 18.00 | Bez roucha | předpremiéra | zadáno pro firmu 
Promus
14. 12. | 15.00 | Tiskovka Za oponou – Bez roucha – nefor-
mální setkání diváků a novinářů s tvůrci nové premiéry.
15. 12. | 19.00 | BEZ ROUCHA – M. Frayn – anglická konverzační 
komedie z divadelního zákulisí aneb Zepředu a zezadu. V hl. rolích: 
E. Reiterová, A. Hladká, M. Hrubý, H. M. Maroušková, rež. P. Veselý 
| slavnostní premiéra
16. 12. | 17.00 | Princezna na hrášku – J. Galinová – veselá 
pohádka s písničkami | Docela velké divadlo Litvínov
18. 12. | 8.45 a 10.30 | Bob a Bobek na cestách – veselé 
putování králíků z klobouku | uvádí Divadlo Anfas Praha
18. 12. | 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 
19. 12. | 10.00 | Krás(k)a na scéně
19. 12. | 19.00 | Bez roucha
20. 12. | 19.00 | Sonety – J. Nvota, L. Smrčková – autorská 
inscenace tvořená ze Sonetů Williama Shakespeara. V hl. rolích: 
M. Ligač a A. Hladká, rež. J. Nvota
20. 12. | 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 

17. 12. | 13.30 a 18.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela 
Landy
27. a 28 12. | 17.00 | Mauglí… jsme jedné krve – muzikál 
Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové
29. 12. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzikálová 
komedie se slavnými hity byla vyhlášena Nejlepší inscenací v ČR 
2016! Nesmrtelné songy Elvise Presleyho v ní doprovázejí adaptaci 
Shakespearovy romantické komedie Večer tříkrálový. Do Ameriky 
50. let ji převedl uznávaný libretista Joe DiPietro. Do jednoho 
ospalého města přijíždí na motocyklu záhadný cizinec, aby všech-
ny jeho obyvatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich nudné 
životy navždy převrátil vzhůru nohama… O Srdcovém králi se 
píše jako o „nejlepším rokenrolovém muzikálu od Pomády“. Hra-
jí: J. Kříž/P. Pálek, Pe. Tenorová/P. Kosková, P. Vondráček/Z. Fric, 
P. Kutheil/J. Tenkrát aj., rež. Š. Caban
30. 12. | 14.30 a 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál 
– nechte se strhnout nestárnoucí love story, která vám rozbuší 
srdce, a nezapomenutelnými hity, které vám rozproudí krev v ži-
lách! Klidně podlehněte nakažlivé chuti do života, hoďte starosti 
za hlavu a vraťte se zpátky do časů, kdy se vše podstatné ode-
hrávalo na tanečním parketu. Pomáda je zkrátka klasika, jaká 
nezklame. Těšit se můžete na efektní taneční show plnou skvělé 
muziky, energie, romantiky, humoru a strhujících výkonů české 
muzikálové špičky. Hrají: J. Kříž, R. Tomeš, P. Pálek, K. Steinerová, 
V. Gidová, T. Savka, P. Novotný, M. Tomešová, M. Procházková, 
T. Löbl, D. Gránský, M. Křížová, N. Horáková, J. Bernáth, M. Pleskot 
aj., režie a choreografie: J. Ďurovčík,
31. 12. | 17.30 | Srdcový král – slavná broadwayská muzi-
kálová komedie

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018
05. – 06. | Robin Hood – muzikál
12. – 13. 01. | Krysař – muzikál
14. 01. | Mauglí – rodinný muzikál 
19. – 21. 01. | Pomáda – muzikál
25. – 28. 01. | Krysař – 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 

VELKÁ SCÉNA
01. 12. | 16.00, 16.45, 17.30, 18.15 a 19.00 | Mikuláš v di-
vadle – Petr Mikeska a Lenka Smrčková – kouzelná vánoční cesta 
po divadle, na jejímž konci čeká mikulášská nadílka.
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jako dobrého kamaráda, autíčko vás odveze třeba na kraj světa, 
špagety skočí samy rovnou do talíře a chcete si zahrát volejbal? 
Žádný problém, když nedoletí míč k vám, doletíte vy k němu! 
Den je plný zážitků, ale stejně jako v životě - vše má svůj konec. 
Délka představení je 70 minut a je částečně interaktivní, diváci 
tedy mají možnost účastnit se ho. Na konci představení workshop 
a možnost si černé divadlo vyzkoušet na jevišti | vstupné: 159 Kč
27. 12. | 15.00 | Na výletě i veSvětě – černé divadlo pro celou 
rodinu. Mottem představení je citát Alberta Einsteina: „Obávám 
se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. 
To potom svět bude mít generaci idiotů.“ Na konci představe-
ní workshop a možnost si černé divadlo vyzkoušet na jevišti | 
vstupné: 159 Kč

  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. 12. | 10.00 | 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
02. 12. | 15.00 | Kubula a  Kuba Kubikula – V. Vančura, 
M. Pokorný – pohádka o potulném medvědáři a jeho malém 
mlsném medvídkovi, který se ukrutně bál strašidel | od 4 let – 
13.30–14.30– doprovodný program – kreativní dílna na Malé 
scéně – ke vstupence na pohádku zdarma
05. 12. | 10.00 | Jak Jules žil Verne – O. Lážnovský – doba, 
život a dílo francouzského snílka, dobrodruha, spisovatele a ne-
smrtelného vizionáře | od 8 let
06. 12. | 10.00 | Kubula a Kuba Kubikula
07. 12. | 10.00 | Vánoční koleda – Ch. Dickens, V. Pokorný – kouz-
lům se nejvíc daří v čase vánoční a tahle magická pohádka je jich 
plná. Jestli ještě věříte na zázraky, určitě se vám bude líbit | od 6 let
08. 12. | 10.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
09. 12. | 11.00 | 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
11. 12. | 10.00 a 14.15 | Vánoční koleda
13. 12. | 10.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
14. 12. | 10.00 | Vánoční koleda
15. 12. | 10.00 | Malá čarodějnice

souborné dílo největšího dramatika všech dob. Hrají: A. Petráš j. 
h. A. Hladká a K. Frydecká, rež. T. Karpianus
21. 12. | 10.00 | 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
21. 12. | 19.00 | Deburau
27. 12. | 19.00 | Bez roucha
28. 12. | 18.00 | Bez roucha
29. 12. | 19.00 | Byl to skřivan
30. 12. | 18.00 | 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. Bu-
cháček, P. Nakládalová j. h. a V. Havelka j. h., rež. O. Havelka.
31. 12. | 18.00 | Bez roucha

MALÁ SCÉNA
13. 12. | 19.00 | Hovory na scéně s V. Khek Kubařovou 
a P. Khekem 
18. 12. | 10.00 | Příliš malý kruh – A. Novotná – netradiční 
divadlo jednoho herce, kde neexistuje hranice mezi jevištěm 
a diváky. V režii P. Mikesky hraje Libor Stach
20. 12. | 10.00 | Příliš malý kruh
29. 12. | 19.00 | Novecento (1900) – A. Baricco – strhující 
příběh geniálního klavíristy. Hrají: R. Madeja (držitel Ceny Thálie 
2015 za roli Tima Tooneyho) aj. Šafr j. h., rež. P. Khek.

�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

09. 12. | 15.00 | Ulice plná kouzel – černé divadlo pro celou 
rodinu. V novém pojetí originálního černého divadla prožijete 
s hlavním hrdinou jeden obyčejný den a jeden, možná trochu oby-
čejný život. Věci, které vás obklopují, dostanou lidštější podobu 
a pomohou vám prožít den dle vašich představ. Počítač vás přivítá 
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DIVADLO UJETO
02. 12. | 15.00 | Jak topič čerta napálil – představení Divadla 
UJETO dle stejnojmenné pohádky Luboše Vydry vydané ve sbor-
níku Čertovo kopyto | vstupné 350, 100 Kč

DIVADLO C YLINDR
03. 12. | 14.00 | 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
03. 12. | 16.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi – jak se 
tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta Kapra 
Karla to všem divákům prozradí | od 4 let | vstupné 120 Kč
09. 12. | 15.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi | vstupné 
120 Kč
09. 12. | 18.00 | Škola Malého stromu – dramatizace stejno-
jmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý 
strom | s tlumočením do znakového jazyka | od 6 let | vstupné 
150 Kč
10. 12. | 14.00 | Jak Andělíček Koledníček Vánoce prožil 
| vstupné 120 Kč
10. 12. | 16.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi | vstupné 
120 Kč
16. 12. | 15.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi | vstupné 
120 Kč
17. 12. | 14.00 | Jak Andělíček Koledníček Vánoce prožil 
| vstupné 120 Kč
17. 12. | 16.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi | vstupné 
120 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 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

02. 12. | 10.30 | Kouzelný vánoční zvoneček – pohádka 
o tom, jak zmatkář anděl Florián na Štědrý večer ztratí kouzelný 
Vánoční zvonek a jak se myší pantáta Miloš spolu s chytrými a od-
vážnými diváky vydají ztracený zvonek hledat. Po představení 

16. 12. | 15.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
18. 12. | 10.00 | Vánoční koleda
19. 12. | 10.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
20. 12. | 09.00 a 10.30 | Vánoční koleda
21. 12. | 09.00 a 10.30 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
22. 12. | 09.00 a 10.30 | (Ne)bezpečná (ko)média – V. Ště-
pánek – mediální výchova pro děti a mládež v kyberkostce | Malá 
scéna | od 9 let
23. 12. | 15.00 | Vánoční koleda
30. 12. | 15.00 | Příhody Ferdy Mravence – O. Sekora, P. Kraus, 
M. Pokorný – napínavá dramata i humorné taškařice broučků, 
motýlů, housenek, červíků a pavouků odehrávající se v nejtaj-
nějších úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu potoka | 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.

17. 12. | 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.
30. 12. | 15.00 | Živý kaleidoskop

  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
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  (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

01. 12. | 09.30 | 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: 169 Kč | (pro školy)
02. – 03. 12. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
06. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!
09. 12. | 14.00 a 18.00 | Magická esa – při velkých „copper-
fieldovských“ 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, originální 
levitaci divačky, vystřelení kouzelnice z děla, záhadné čtení myš-
lenek divákům v publiku a na řadu dalších velkolepých iluzí plných 
perfektní zábavy! Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/A. Prešnajderová, 
M. Dvořáková/D. Grossmannová, taneční skupiny Magic Girls, 
Electric Men a další hosté | vstupné: 349 Kč
10. 12. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!
13. 12. | 09.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
14. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
16. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
17. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
18. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
19. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
21. 12. | 09.30 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)
23. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
31. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!

kreativní výtvarná dílna - výroba tajných vánočních krabiček | 
hrají Loutky bez hranic z. s. | od 3 let
02. 12. | 14.00 a 16.00 | Vodníkova Hanička | hraje LD Jiskra 
| spojeno s Mikulášem
03. 12. | 10.00, 14.00 a 16.00 | Honza, čert a Kašpárek | 
hraje LD Jiskra | spojeno s Mikulášem
05. 12. | 17.00 | Honza, čert a Kašpárek | hraje LD Jiskra | 
spojeno s Mikulášem
07. 12. | 09.00, 10.30, 14.00 | Na Vánoce dlouhý noce – Vá-
noční hudební pořad plný koled, vánoční hudby a písní v podání 
Štěpánky Heřmánkové, trumpetisty Miroslava Laštovky a dalších 
hudebních kolegů | od 5 let
08. 12. | 09.00 a 10.30 | Na Vánoce dlouhý noce
10. 12. | 10.00 | Broučci | hraje LD Jiskra
14. 12. | 09.00, 10.30, 14.00 | Vánoční příběh – příběh o Ma-
rii, Josefovi, Třech králích, zlém Herodovi a především o narození 
malého Ježíška ve městě Betlémě… | hraje Divadlo Krab | od 3 let
15. 12. | 09.00 a 10.30 | Vánoční příběh
16. 12. | 10.30 | Vánoční příběh
17. 12. | 10.00 | Broučci | hraje LD Jiskra
19. 12. | 09.00 a 10.30 | Zpátky do Betléma – setkání kej-
klíře a komedianta Vojtěcha se svým učitelem, panem řídícím, 
u Betléma. Po letech si ten prastarý příběh zahrají a prožijí opět 
společně. Příběh, který je o každém z nás. Hrají Vojta Vrtek a Pavel 
Šmíd | od 4 let.
20. 12. | 09.00 a 10.30 | Zpátky do Betléma
23. 12. | 10.30 | Vánoční putování s  anděly – Andělská 
kniha, dva andělé a několik vánočních příběhů. Loutkoherecké 
představení, které je určeno pro dětského i dospělého diváka. 
Vánoční příběhy jsou propojené koledami a sváteční hudbou | 
hraje Divadlo Pruhované panenky | od 4 let.

  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 Pra-
hy – výpadovka Teplice, Mělník odbočka na Březiněves (silnice č. 243)

  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
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  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

01. 12. | 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.
02. 12. | 11.00 | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají 
Kubíčka – každý příběh má své pokračování! V potoce už uběh-
lo něco vody a Ančeti s Kubou se narodil kluk jak buk ... Hrají: 
L. Jeník/P. Pěknic, V. Matějíčka/M. Pazderka, B. Mottlová, R. Jíra, 
K. Nohýnek.
08. 12. | 15.30 | Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání ve zvěřin-
ci – písničkový pořad autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk 
Svěrák pro malé i velké uši. Za klavírního doprovodu autora hud-
by Jaroslava Uhlíře v ní zazní nejen písně ze známých pohádek 
Princové jsou na draka, Ať žijí duchové, S čerty nejsou žerty, ale 
i písně nové ...
09. 12. | 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 …
10. 12. | 11.00 a 13.30 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál 
na motivy 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.
15. 12. | 15.30 | Příhody včelích medvídků – Brumda a Čmel-
da jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních 
večerníčků. Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, 
na které se čmeláčci učí nejen létání… Hrají: P. Vojtíšek, K. No-
hýnek, Z. Tomeš, M. Sajlerová.
16. 12. | 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.
17. 12. | 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.
22. 12. | 15.30 | Bob a Bobek na cestách – llobouk kouzel-
níka Pokustona není jen tak obyčejný klobouk. Bydlí v něm totiž 
dva králíci - Bob a Bobek. Známé večerníčkové postavičky ožijí 

  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

03. 12. | 15.00 | Putování do Betléma – během adventu 
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. Majkusová/K. Krejčová, rež. L. Jiřík | od 3 let
04. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
05. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
10. 12. | 15.00 | Putování do Betléma
11. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
12. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
17. 12. | 15.00 | Putování do Betléma
18. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
19. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
20. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma

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. 
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13. 01. | Princové jsou na draka
14. 01. | Krkonošské pohádky, Zimní příhody včelích med-
vídků
19. 01. | Ferda Mravenec
20. 01. | Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání s kapelou
21. 01. | Čtyřlístek v pohádce, Krysáci a ztracený Ludvík
26. 01. | Kocourek Modroočko
27. 01. | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají Kubíčka
28. 01. | Ať žijí duchové!

  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

02. 12. | 18.00 | Oděvní módní přehlídka výtvarnic Evy 
Ovečkové, Dany Maškové a Niny Klestilové
02. 12. | 14.00 a 16.00 | Já bych rád k Betlému – F. Ka-
dlec – vánoční příběh o narození Ježíška doprovázený lidovými 
koledami – hra je převyprávěním biblického vánočního příběhu 
o narození Ježíška formou srozumitelnou těm nejmenším divá-
kům. Vedle pastýřů, Tří králů a dokonce i loupežníků putujících 
do Betléma s dárky pro malého Ježíška, se setkáme i s nezbed-
ným Raráškem, který se bude snažit poutníkům všechno pokazit. 
Naštěstí je tu Anděl, který nakonec vše uvede na pravou míru 
| 60 min | od 3 let
03. 12. | 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 | 45. výročí od premiéry
09. 12. | 14.00 | Nám, nám narodil se – V. Kawon – ná-
mětem je příběh narození Ježíše Krista, který si připomínáme 
o Vánocích. Josef s Marií marně hledají nocleh v Betlémě, a tak 
se nakonec Ježíšek narodí ve chlévě. Andělé tu novinu oznámí 

ve veselém představení plném písniček… Hrají: M. Venigerová, 
V. Bajerová, P. Mikeska.
23. 12. | 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 ...
24. 12. | 11.00 | Pat a Mat jedou na dovolenou
29. 12. | 15.00 | Ať žijí duchové!
30. 12. | 11.00 a 13.15 | Princové jsou na draka

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

17. 12. | 15.00 | Vánoce s Dádou Patrasovou – romanticky 
laděné představení ve kterém zazní v podání Dády nejznámější 
vánoční koledy, které si děti mohou zazpívat s Dádou přímo na je-
višti. Hrají: D. Patrasová, L. Krupanská, D. Kubečka, K. Petrboková.

DIVADLO IMAGE
Národní 25, Praha 1

03. 12. | 11. 00 a 14.00 | Když je v pekle neděle + mikuláš-
ská nadílka – pohádka o dvou malých čertech, kteří se stejně 
jako děti moc rádi koukají na televizi. Po představení mikulášská 
nadílka. Případné dárky pro děti si přinesou rodiče sebou!!! Hrají: 
J. Galinová, P. Erlitz, L. Lavičková, J. Bouše, P. Kozák, L. Masár.
09. 12. | 15.00 | Vánoční koleda – pohádka o čarovné moci 
Vánoc, která i nerudného a lakomého Hamouna dokáže proměnit 
v laskavého člověka. Magický příběh, plný kouzel, vánočních snů, 
zázračných překvapení a splněných přání… Hrají: P. Bečková, 
V. Stasiowská a další ...
16. 12. | 15.00 | O statečném kováři Mikešovi – Mikeš je 
kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se 
k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou najít dvě 
královské dcery … Hrají: L. Jeník, A. J. Daňhelová/M. Laurinová, 
D. Voráček/R. Snítil, J. Zýka a další ...
23. 12. | 15.00 | Tři veteráni – Fimfárum. Úžasná knížka pohá-
dek pana Jana Wericha. Patrně nejznámější je příběh tří vyslouži-
lých vojáků, kteří se toulají světem. Hrají: R. Madeja, V. G. Čelebić, 
M. Vykus/M. Hejný, M. Dvořák, J. Trojanová, L. S. Fischerová.
27. 12. | 15.00 | 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
28. 12. | 15.00 | Zimní příhody včelích medvídků – A je to ta-
dy! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. 
Další dobrodružství dvou malých čmeláčků Brumdy a Čmeldy a je-
jich přátel. Hrají: P. Vojtíšek, K. Nohýnek, Z. Tomeš, M. Sajlerová.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018
06. 01. | Kocour v botách
07. 01. | O pejskovi a kočičce
12. 01. | Pat a Mat jedou na dovolenou
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05. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš
06. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš
07. 12. | 10.00 a 17.00 | Hurvínkův Mikuláš
08. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš
09. 12. | 14.00 a 17.00 | Hurvínkův Mikuláš
10. 12. | 10.30 a 14.00 | Hurvínkův Mikuláš
12. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš
13. 12. | 10.30 a 14.00 | Štědrý den u Spejblů – Jak asi může 
dopadnout Štědrý večer, když jeho přípravu mají na starosti pan 
Spejbl s Hurvínkem, to si jistě umíte představit! Ještě že nad naši-
mi hrdiny bdí dva strážní andělé, kteří mají o svátcích každoroční 
pohotovost. A tak si vánoční pohoda nakonec najde cestu nejen 
ke Spejblům, ale i k dětským divákům
14. 12. | 10.00 a 17.00 | Štědrý den u Spejblů
15. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
16. 12. | 14.00 a 16.30 | Štědrý den u Spejblů
17. 12. | 10.30 a 14.00 | Štědrý den u Spejblů
20. 12. | 10.00 a 17.00 | Štědrý den u Spejblů
21. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
22. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
27. 12. | 17.00 | Hurvínek v Hajanech – poetická pohádka 
s  hravými a  rytmickými písničkami, typu dětských říkanek, 
pro nejmenší diváky. Kdo z nás malých i velkých občas nezatou-
žil strávit den v peřinách?! I Hurvínek o tom snil. A nakonec se 
mu to splnilo! Jenže pobyt v Hajanech si musí zasloužit. Touha 
lenošit tak Hurvínka nakonec bude stát více úsilí, než čekal. Musí 
totiž vyřešit hádanku, „proč pan Král stůně“. Dobrodružství, které 
Hurvínka čeká, mu přivede do cesty nejen záhadně nemocného 
krále s jeho starostlivým rádcem Mluvkou, ale na cestě za lékem 
na královu tajemnou nemoc se Hurvínek setká i s podivuhod-
nými obyvateli pouště, moře i vesmírných dálav. Někdy se stačí 
zachumlat do peřin a dobrodružství může začít....
28. 12. | 14.00 a 16.30 | Hurvínek v Hajanech
29. 12. | 14.00 a 16.30 | Hurvínek v Hajanech
30. 12. | 14.00 | Hurvínek v Hajanech

  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. 12. | 09.30 | Mrazík
04. 12. | 09.30 | Dva sněhuláci o Vánocích

pastýřům, obyvatelům Betléma i třem králům, všichni pospíchají 
k jesličkám pozdravit narozené děťátko. O Ježíška se zajímá i král 
Herodes, ten v něm ovšem vidí nežádoucího protivníka a chce 
ho zahubit. Pošle vojáky, kteří povraždí všechny malé chlapce 
v Betlémě. Ježíšek je ale zachráněn, protože celá jeho rodina 
včas uprchne do Egypta. Dobře dopadne i střetnutí s bandou 
loupežníků, ti po setkání s božským dítětem zanechají svého 
nekalého řemesla a jejich zajatec, postižený chlapec Janík, je 
zázračně uzdraven. Krále Heroda za jeho zlé skutky odnese čert 
do pekla a celé představení končí scénou, kterou známe z vánoč-
ních betlémů | 90 min | pro děti i dospělé | od 16.00 hrajeme 
i pro neslyšící diváky
10. 12. | 14.00 a 16.00 | Tři zlaté vlasy děda Vševěda – 
I. Peřinová – pohádka podle Karla Jaromíra Erbena vypráví o tom, 
jak si Plaváček 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, rež. H. Zezulová | 60 min | od 4 let
16. 12. | 14.00 a 16.00 | Nám, nám narodil se 
17. 12. | 14.00 a 16.00 | Já bych rád k Betlému | od 16.00 
hrajeme i pro neslyšící diváky
24. 12. | 10.00 | Vánoční verze – O pejskovi a kočičce
25. 12. | 15.00 | Já bych rád k Betlému | hrajeme i pro ne-
slyšící diváky

  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. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš – když se řekne „Mikuláš“, 
každý si představí tajemného muže s bílým plnovousem, 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!
02. 12. | 14.00 a 16.30 | Hurvínkův Mikuláš
03. 12. | 10.30 a 14.00 | Hurvínkův Mikuláš
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  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

  spojení: 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

02. 12. | 14.00 a 15.30 | Kašpárkovy čertoviny – veselá 
maňásková taškařice podle komedií delle arte, kde Kašpárek 
nejde pro dobrý vtip, nápad, ale ani ránu daleko, je osvěžující, 
zábavná, interaktivní i veskrze poučná.
09. 12. | 14.00 a 15.30 | O Popelce – klasický pohádkový příběh 
o dívce posluhující své nevlastní matce a sestře Doře, o hodné 
kmotřičce a jejím dárku – třech zlatých oříškách, o princi, který 
se bláhově zamiluje a hledá, komu zapomenutý střevíc padne. 
V naší pohádce, v překrásných malovaných plátěných dekoracích 
ale uvidíte také pomocníka Kašpárka, starobylé a vznešené řez-
bované marionety na drátech
16. 12. | 14.00 a 15.30 | Vánoční koleda – tentokrát jsme 
ve Zvonečku mysleli i na naše starší diváky a připravili si pro ma-
gický, předvánoční čas dickensovskou klasiku - Vánoční koledu. 
Nesmrtelný příběh o lakomci Scroogeovi, který díky kouzlu Vánoc 
otevře své srdce, je pro náš soubor unikátní i tím, že premiéru 
měl v německém městě Hof, kde jí spolu s námi odehrál herec 
Karsten Jerzgatz a samozřejmě zcela v němčině. Ale nebojte se, 
ve Zvonečku už jí hrajeme česky.
19. 12. | 16.00 | Červená Karkulka – kdo by neznal snad 
nejklasičtější pohádku všech dob, Červenou Karkulku. Jenže, 
vážně víte, jak to bylo? Byla Karkulka bezradná slečna nebo 
veselá, kurážná holčička, co jen cestou chtěla natrhat babičce 
kytičku? A zlý vlk vlastně jen zbloudilý, ufňukaný hypochondr, 
co se ztratil své smečce a hledá cestu domů? Náš pan mysli-
vec, co pohádku vypráví, vám jistě rád poví, jak to všechno 
doopravdy bylo!
23. 12. | 15.00 | SMOLÍČEK PACHOLÍČEK – za hory, za doly, 
žijí spokojeně dva jeleni a Smolíček Pacholíček. Že je těch jelenů 
nějak moc? A kterého jelena Smolíček víc poslouchá? Možná oba, 
možná ani jednoho – jezinky Smolíčkovu poslušnost určitě řádně 
prozkouší. Přijďte se podívat, jaké fígle si jezinky na Smolíčka 
připravily a jestli se jelenům podaří malého nezbedu z jejich spárů 
vysvobodit | premiéra

05. 12. | 09.30 | Dva sněhuláci o Vánocích
06. 12. | 09.30 | Když je v pekle neděle
07. 12. | 09.30 | Když je v pekle neděle
08. 12. | 09.30 | Když je v pekle neděle

  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

03. 12. | 11.00 | Andělíček Toníček – co všechno se může 
stát malému andělíčkovi Toníčkovi, když ho svatý Petr pošle 
zvěstovat narození Ježíška. Vánoční pohádka pro děti od 3 let 
| 50 min | Velký sál
16. 12. | 15.00 a 17.00 | Andělíček Toníček | Studio
17. 12. | 11.00 | Andělíček Toníček | Velký sál
20. 12. | 17.00 | Andělíček Toníček | Studio

DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
10. 12. | 14.00 a 17.00 | Vánoce s DDS – dvě malá představení 
služebně nejmladších členů DDS. S nádechem napětí a vánočního 
pozastavení v netradičním i klasickém hávu | 105 min | Studio
17. 12. | 14.00 a 17.00 | Vánoce s DDS | Studio

  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 představením   

  vstupné 70 Kč, „na klín“ za 35 Kč, vstupné pro MŠ a ZŠ 40 Kč
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05. 12. | 17.00 | Hlídali jsme Ježíška – pohádka – tradiční 
vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka. 
Prohlídka slavné betlémské maštale pro nejmenší. Snad každý sly-
šel ten známý příběh o narození Ježíška, jak si ho už od nepaměti 
lidé vyprávějí. Jenomže lidé toho napovídají…Veselá vánoční 
pohádka pro děti od 3 let a všechny, kdo ještě věří na Ježíška! | 
vstupné 100 Kč | velký | sál | host Divadlo Na větvi
05. 12. | 18.00 | Mikuláš v Maně – tradiční návštěva Mikuláše 
a jeho družiny v Divadle MANA
10. 12. | 15.00, 17.00 a 19.00 | Autorský advent – autor-
ský advent je tradiční adventní divadelní odpoledne pro nejširší 
veřejnost, kde TALENT drama studio prezentuje kromě loňských 
představení, další autorské a jiné umělecké počiny v oblasti filmu, 
divadla a hudby účastníků kurzů, tedy dětí, mládeže a dospělých 
| vstupné 200, 150 Kč| velký sál

  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
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 zfilm
� VYBÍRÁME Z PREMIÉR

  OD 07. 12. 

  PŘÁNÍ K MÁNÍ
Slovensko, Česká republika, 2017, pohádka, 90 min
Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou vypráví 
příběhy několika podob lásky: o trampotách náctiletého Alberta, 
který je až po uši – a hlavně neopětovaně – zamilován do sestry 
svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči, tedy 
o varietním kouzelnickém duu prožívajícím krizi středního věku, 
a také o lásce rodičovské, kdy se floutek a lamač dívčích srdcí 
Bosák junior snaží získat pozornost a lásku svého otce, mocného 
hoteliéra. Albert a všichni ostatní nakonec přijdou na to, že ke 
štěstí není zapotřebí kouzel a magie, ale hlavně odvaha věci kolem 
sebe změnit k lepšímu. To ovšem neznamená, že opravdová kouzla 
a čáry neexistují.

  Hrají: Martin Myšička, Jitka Čvančarová, Jan Vondráček, Si-
mona Babčáková, Filip Antonio, Jan Maršál, Vítězslav 
Jandák, Lukáš Latinák, Marián Slovák, Milan Šteindler, Ad-
rian Jastraban, Ivan Romančík st., Václav Neužil ml., Petra 
Blesáková, Matěj Převrátil

  Režie: Vít Karas

 MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Itálie, 2017, komedie, 105 min
Záhadný muž sedí každý den u stejného stolu restaurace The 
Place, připraven vyslyšet a vyplnit největší přání návštěvníků. 
Co budou schopni udělat, aby získali to, co chtějí?

  Hrají: Valerio Mistandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, 
Silvio Muccino, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Sabrina 
Ferilli, Silvia D‘Amico, Rocco Papaleo

  Režie: Paolo Genovese

  OD 14. 12. 

  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
USA, 2017, sci-fi, dobrodružný, 150 min

Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje 
sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu Star Wars: 
Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívající 

strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství 
Síly a šokující události z minulosti. 

  Hrají: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, 
John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, 
Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, 
Kelly Marie Tran, Laura Dern, Benicio Del Toro

  Režie: Rian Johnson

 MANŽELKA A MANŽEL
Itálie, 2017, romantický, komedie, 100 min
Vztah dlouholetých manželů, uznávaného neurochirurga Andrei 
a ambiciózní televizní moderátorky Sofie, se ocitne v krizi. Po 
nevydařeném experimentu se manželé probudí v těle toho 
druhého. Přinuceni prožívat každodenní život svého partnera 
mají možnost vidět svůj vztah z úplně jiné perspektivy. Pomůže 
jim tato neobyčejná situace zachránit manželství?

  Hrají: Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Marta Gasti-
ni, Andrea Bruschi

  Režie: Simone Godano

  OD 21. 12. 

  ŠPINDL
Česká republika, 2017, komedie, 98 min
Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova 
Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu 
v celovečerní zimní komedii Špindl. Mají v plánu si užít odpočinek, 
zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. Eliška je 
v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád single. 
Objeví se ten pravý v zimním sněhu? Jisté je, že potkají další 
účastníky a zábavné postavy a během týdenního pobytu pak 
všechny zavalí lavina milostných i životních lapálií.

  Hrají: Anna Polívková, David Gránský, Kateřina Klausová, 
Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut, Oldřich 
Navrátil, Lukáš Pavlásek, Aneta Krejčíková a další.

  Režie: Milan Cieslar

  FERDINAND
USA, animovaný, rodinný, 99 min

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským 
sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá 
holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil se 
sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus 
do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli považovat 
za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten 
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nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě, který nade 
vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel zároveň 
je taky nešikovným popletou, který i díky svým rozměrům občas 
dokáže způsobit pořádnou katastrofu. Jednoho dne si Ferdinand 
neopatrně sedne na čmeláka, dostane od něj žihadlo a splaší se. 
Celou událost vidí hledači býků na zápasy v koridě a rozdivočelý 
Ferdinand je svým výkonem uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí 
a odvezou. Ferdinand ale nechce s nikým zápasit a především 
je odhodlaný vrátit se ke své Nině. Naštěstí se spřátelí s třemi 
šikovnými ježky, Unem, Dosem a Kvatrem (prosím, neptejte 
se, kde je Tres). A když se k nim připojí jedna koza a pár dalších 
býků, společně se vydají na dlouhou cestu Španělskem. Sice mají 
v patách pár pronásledovatelů, ale to je určitě nemůže zastavit. 
Snad jen trochu zpomalit. Ostatně, jak říká sám Ferdinand: „Každý 
se chová podle toho, jak vypadá, ala tak jednoduché to není. 
Zvláště v mém případě. Se mnou je to složitější.“

  Režie: Carlos Saldanha

  CUKRÁŘ
Izrael, Německo, drama, 2017, 104 min
Služební cesty mohou přinést mnohá překvapení a není výjimkou, 
pokud mezi ně patří setkání, jež přeroste v milenecký vztah. 
Poměr Thomase, cukráře žijícího v Berlíně, a Orana, ženatého 
muže původem z Izraele, však po několika měsících utne tragická 
událost. Oran umírá při dopravní nehodě a Thomas nevidí jiné 
východisko, než vyhledat vdovu, jež teď sama vychovává Oranova 
syna. Přes počáteční nedůvěru, pramenící z Thomasovy německé 
národnosti, dává truchlící Anat mlčenlivému mladému muži práci 
ve své kavárně, netuší však, že nevyslovený smutek, který je 
spojuje, se váže k jednomu a tomu samému muži.

  Hrají: Sarah Adler, Tim Kalkhof, Zohar Strauss, Stephanie 
Stremler

  Režie: Ofir Raul Graizer

  LADÍME 3
USA, 2017, komedie
S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě 
nepřežijete. Tuhle drsnou lekci pochopí hrdinky úspěšné 
série Ladíme hned na začátku třetího dílu. Navzdory tomu 
není třeba se bát, že bychom opustili žánr hudební komedie. 
Všechny pěvky z Barden Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají 
coververze těch největších současných hitparádových tahounů. 
A ani k tomu nepotřebují hudební doprovod. Holky totiž natolik 
otravuje realita všedního dne a marná snaha prorazit jinak než 
zpěvem, že touží po jakékoliv zámince, která by jim pomohla 
alespoň k  jednomu společnému vystoupení. Tou záminkou 
se nakonec stane nabídka turné po amerických vojenských 
základnách rozmístěných v Evropě, kde budou vůbec poprvé 
zpívat v konkurenci kapel vybavených hudebními nástroji. Pěvky 
z Barden Bellas jsou naštěstí dost velké exotky na to, aby jim 
taková „nekalá“ konkurence vadila, zvlášť když vidí perspektivu 
urostlých kluků v uniformách a sexy evropských destinací. Nebyly 
by to ale ony, kdyby jejich evropskou šňůru neprovázela série 

ukrutných zmatků a šíleností, kterými zanechají snad ještě hlubší 
stopu než svým zpěvem.

  Hrají: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany 
Snow, Anna Camp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Alexis Knapp, 
Chrissie Fit, Kelley Jakle, Shelley Regner

  Režie: Trish Sie

  OD 28. 12. 

  ZTRACEN V DŽUNGLI
Austrálie, Kolumbie, 2017, dobrodružný, 115 min
Mladý muž chce na cestách po světě uniknout rutinně a nudě 
západoevropského života. V bolívijské metropoli La Paz potkává 
nové parťáky z různých koutů světa a tajuplného průvodce. Ten 
je vezme na expedici do neprobádaných míst amazonského 
pralesa s tím, že mohou nalézt neznámý indiánský kmen, zcela 
nedotčenou přírodu a možná i naleziště zlata. Jenže uprostřed 
divočiny průvodce zmizí a skupina cestovatelů se při ztroskotání 
na divoké řece rozpadne. Hlavní hrdina Yossi zůstane uprostřed 
neprostupné, nehostinné a nebezpečné džungle sám. Bez nože 
či jiné zbraně, bez zásob a bez jakéhokoli přístřeší, úplně sám. Má 
sice za sebou tři roky vojenské služby, ale ty ho zdaleka nedokázaly 
připravit na všechno, co ho v dusném jihoamerickém pralese čeká. 
Krásná příroda se proměňuje v zelené peklo a v nepřítele plného 
útočných tvorů, jedovatých rostlin i hadů, odporného hmyzu 
a ohavných parazitů. Džungle má jasný vzkaz: sem lidé nepatří.

  Hrají: Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann, Lily Sullivan, 
Yasmin Kassim, Alex Russel, Joel Jackson

  Režie: Greg McLean

  NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 
USA, 2017, muzikál, životopisný, 97 min

Největší showman je originální muzikál inspirovaný životem P. T. 
Barnuma, muže, pro nějž každá překážka a nezdar byly jen dalším 
odrazovým můstkem na pouti ke hvězdám. A právě díky jeho 
vizionářství a energii vznikl showbyznys.

  Hrají: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, 
Rebecca Ferguson.

  Režie: Michael Gracey
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� PROGRAM KIN A–Z
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. listopadu, 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

13. 12. | 19.30 | Zahradnictví: Dezertér
20. 12. | 19.30 | Po strništi bos

  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. 12. | 13.30 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
01. 12. | 15.45 | Kvarteto – ČR
01. 12. | 16.00 | Earth: Den na zázračné planetě – GB
01. 12. | 17.45 | Festival italského filmu: Příběhy lásky, 

které se nehodí do tohoto světa
01. 12. | 18.00 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
01. 12. | 19.30 | Festival italského filmu: Fortunata
01. 12. | 20.30 | 120 BPM – Francie
01. 12. | 21.30 | Metallica: Quebec Magnetic
02. 12. | 14.00 | Lucerna dětem: Lajka 3D – ČR
02. 12. | 14.15 | Festival italského filmu: Naprostí cizinci
02. 12. | 15.45 | Čára – SR, Ukr, ČR
02. 12. | 16.00 | Festival italského filmu: Manželka 

a manžel
02. 12. | 18.00 | Milada – ČR | česká verze
02. 12. | 18.15 | Festival italského filmu: Láska a pod-

světí
02. 12. | 20.30 | 120 BPM – Francie
02. 12. | 21.00 | Festival italského filmu: Rovnováha 

03. 12. | 14.00 | Lucerna dětem: Lajka 3D – ČR
03. 12. | 15.45 | Milada – ČR | česká verze
03. 12. | 16.15 | Světové malířství na plátnech kin: David 

Hockney v Královské akademii umění | seniorská 
sleva 50 Kč 

03. 12. | 18.00 | Festival italského filmu: Kočičí popelka 
03. 12. | 18.15 | Čára – SR, Ukr, ČR
03. 12. | 19.45 | Festival italského filmu: Kráter
03. 12. | 20.30 | 120 BPM – Francie
04. 12. | 13.30 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
04. 12. | 16.00 | Earth: Den na zázračné planetě – GB
04. 12. | 16.30 | Kvarteto – ČR
04. 12. | 18.00 | 120 BPM – Francie
04. 12. | 18.30 | Festival italského filmu: Místo splně-

ných přání
04. 12. | 20.30 | Festival italského filmu: Skrytá barva 

věcí 
04. 12. | 20.45 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
05. 12. | 16.00 | Earth: Den na zázračné planetě – GB
05. 12. | 18.00 | 120 BPM – Francie
05. 12. | 19.30 | Zakončovací koncert Italia Arte Fest
05. 12. | 20.45 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
06. 12. | 13.30 |Senior Art: Sbohem, děcáku – ČR
06. 12. | 16.30 | Kvarteto – ČR
06. 12. | 18.00 | 120 BPM – Francie
06. 12. | 19.00 | FILMASIA: Taxikář ze Soulu | slavnostní 

zahájení | vstupenky v prodeji
06. 12. | 20.45 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
07. 12. | 16.00 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
07. 12. | 16.45 | Kvarteto – ČR
07. 12. | 19.00 | Přání k mání – ČR, SR
07. 12. | 18.30 | FILMASIA: Pevnost – Jižní Korea
07. 12. | 21.00 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
07. 12. | 21.15 | FILMASIA: VIP – Jižní Korea
08. 12. | 13.30 | Kvarteto – ČR
08. 12. | 16.00 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
08. 12. | 16.30 | Přání k mání – ČR, SR
08. 12. | 18.30 | FILMASIA: Chrabří bojovníci – Hongkong
08. 12. | 18.30 | Jiří Kráčalík – Kyrgyzstán Tien-Shan – 

komponovaný pořad – beseda
08. 12. | 20.30 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
08. 12. | 21.30 | FILMASIA: Nelítostná
09. 12. | 13.00 | Můj život Cuketky – Švýc/Francie | česká 

verze
09. 12. | 14.30 | Kvarteto – ČR
09. 12. | 16.30 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta 
09. 12. | 17.45 | Slavnostní zakončení XV. ročníku Mezi-

národního festivalu outdoorových filmů
09. 12. | 19.00 | Přání k mání – ČR, SR
09. 12. | 21.00 | FILMASIA: Claiřin fotoaparát – Jižní Korea
10. 12. | 13.00 | Můj život Cuketky – Švýc/Francie | česká 

verze
10. 12. | 14.00 | Přání k mání – ČR, SR
10. 12. | 14.30 | Kvarteto – ČR
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10. 12. | 16.00 | Po strništi bos – ČR
10. 12. | 16.30 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
10. 12. | 18.30 | FILMASIA: Útěk z Hašimy – Jižní Korea
10. 12. | 19.00 | Madam služebná – Francie
10. 12. | 20.45 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
11. 12. | 13.30 | Přání k mání – ČR, SR
11. 12. | 16.15 | Madam služebná – Francie
11. 12. | 18.15 | Přání k mání – ČR, SR
11. 12. | 20.15 | Místo splněných přání – Itálie
11. 12. | 20.30 | Milada – ČR | anglická verze s českými 

titulky
12. 12. | 16.00 | Madam služebná – Francie
12. 12. | 16.30 | Přání k mání – ČR, SR
12. 12. | 18.00 | Místo splněných přání – Itálie
12. 12. | 18.45 | Ladies Movie Night: Matky na tahu 

o Vánocích – USA
12. 12. | 20.15 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
13. 12. | 13.30 | Senior Art: 120 BPM – Francie
13. 12. | 16.15 | Madam služebná – Francie
13. 12. | 17.45 | Po strništi bos – ČR
13. 12. | 18.15 | Přání k mání – ČR, SR
13. 12. | 20.15 | Místo splněných přání – Itálie
13. 12. | 20.30 | Cestovatelské kino: Brazílie
13. 12. | 22.30 | Future Night: Star Wars – Poslední 

z Jediů 3D | české titulky
13. 12. | 23.00 | Future Night: Star Wars – Poslední 

z Jediů | české titulky
14. – 20. 12. |BESTFILMFEST (BFF) | vstupné 69 Kč
14. 12. | 15.45 | BFF: Earth: Den na zázračné planetě 

– GB
14. 12. | 16.45 | BFF: Nerodič – ČR
14. 12. | 17.45 | BFF: Červená – ČR, SR
14. 12. | 18.30 | BFF: Dvojitý milenec – Francie, Belgie
14. 12. | 19.30 | Aj Wej-wej: Human Flow | premiérová 

projekce | část vstupenek v prodeji
14. 12. | 20.45 | BFF: matka! – USA
15. 12. | 13.30 | BFF: Milada – ČR
15. 12. | 16.00 | BFF: Alibi na klíč – Francie
15. 12. | 16.45 | BFF: Tulipánová horečka – GB, USA
15. 12. | 18.00 | BFF: Dunkerk – GB, Niz, Fra
15. 12. | 19.00 | BFF: To – USA
15. 12. | 20.45 | BFF: Pěkně blbě – USA
16. 12. | 13.00 | BFF: Po strništi bos – ČR
16. 12. | 14.00 | BFF: Hurvínek a kouzelné muzeum 

3D – ČR
16. 12. | 15.30 | BFF: Hora mezi námi – USA
16. 12. | 16.00 | BFF: Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR, 

SR
16. 12. | 17.45 | BFF: Čára – SR, Ukr, ČR
16. 12. | 18.30 | BFF: Zahradnictví II: Dezertér – ČR, SR
16. 12. | 20.00 | BFF: Čtverec – Švédsko, SRN, Francie
16. 12. | 20.45 | BFF: Wind River – GB, Kan, USA
17. 12. | 13.15 | BFF: Po strništi bos – ČR
17. 12. | 14.00 | BFF: Lajka 3D – ČR

17. 12. | 15.45 | BFF: Víno nás spojuje – Francie
17. 12. | 15.45 | Bolšoj Balet: Louskáček | seniorská sleva 

50 Kč
17. 12. | 18.00 | BFF: Vážený občan – Arg, Špa
17. 12. | 20.00 | Koncert Pražského filmového orchestru 

| vyprodáno
17. 12. | 20.30 | BFF: Sněhulák – GB, Norsko, USA
18. 12. | 13.30 | BFF: Červená – ČR, SR
18. 12. | 16.15 | BFF: Fantastická žena – Chile, USA, SRN
18. 12. | 16.30 | BFF: Zahradnictví III: Nápadník – ČR, SR
18. 12. | 18.30 | BFF: Dobrý časy – USA
18. 12. | 19.30 | FuckUp Night Prague Vol. XXII – Xmas 

Special
18. 12. | 20.30 | BFF: O těle a duši – Maďarsko
19. 12. | 15.30 | BFF: Earth: Den na zázračné planetě 

– GB
19. 12. | 17.30 | BFF: Únos – SR
19. 12. | 19.30 | BFF: Blade Runner 2049 – USA, GB, 

Kanada
20. 12. | 13.30 | BFF: O těle a duši – Maďarsko
20. 12. | 16.00 | BFF: Čára – SR, Ukr, ČR
20. 12. | 16.30 | BFF: Naprostí cizinci – Itálie
20. 12. | 18.15 | BFF: Po strništi bos – ČR
20. 12. | 20.30 | BFF: Tom of Finland – Fin, Šv, Dánsko
20. 12. | 20.45 | BFF: Milada – ČR | anglická verze s českými 

titulky
21. 12. | 16.15 | Manželka a manžel – Itálie
21. 12. | 16.30 | Místo splněných přání – Itálie
21. 12. | 18.15 | Cukrář – Izrael, SRN
21. 12. | 19.00 | Největší showman – USA | předpremiéra | 

část vstupenek v prodeji
21. 12. | 20.30 | Star Wars: Poslední z Jediů – USA | české 

titulky
22. 12. | 13.30 | Sergej Polunin: Dancer – GB, USA, Rusko, 

Ukr.
22. 12. | 16.00 | Manželka a manžel – Itálie
22. 12. | 16.30 | Místo splněných přání – Itálie
22. 12. | 18.00 | Cukrář – Izrael, SRN
22. 12. | 18.30 | Přání k mání – ČR, SR
22. 12. | 20.15 | Star Wars: Poslední z Jediů – USA | české 

titulky
22. 12. | 20.30 | The Myths – Rusko | bez českých titulků
23. 12. | 13.30 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta
23. 12. | 13.15 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
23. 12. | 15.15 | Manželka a manžel – Itálie
23. 12. | 15.30 | Obávaný – Francie
23. 12. | 17.15 | Cukrář – Izrael, SRN
23. 12. | 17.45 | Přání k mání – ČR, SR
23. 12. | 19.30 | Star Wars: Poslední z Jediů – USA | české 

titulky
23. 12. | 19.45 | Místo splněných přání – Itálie
26. 12. | 15.00 | Místo splněných přání – Itálie
26. 12. | 16.00 | Sergej Polunin: Dancer – GB, USA, Rusko, 

Ukr.
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26. 12. | 17.15 | Cukrář – Izrael, SRN
26. 12. | 17.45 | Přání k mání – ČR, SR
26. 12. | 19.30 | Star Wars: Poslední z Jediů – USA | české 

titulky
26. 12. | 19.45 | Woody Allen: Kolo zázraků – USA | 

předpremiéra
27. 12. | 13.30 | Senior Art: Cukrář – Izrael, SRN
27. 12. | 16.00 | Obávaný – Francie
27. 12. | 16.30 | Přání k mání – ČR, SR
27. 12. | 18.15 | Cukrář – Izrael, SRN
27. 12. | 18.30 | Woody Allen: Kolo zázraků – USA | 

předpremiéra
27. 12. | 20.30 | Star Wars: Poslední z Jediů – USA | české 

titulky
27. 12. | 20.45 | Místo splněných přání – Itálie
28. 12. | 16.00 | Star Wars: Poslední z Jediů – USA | česká 

verze
28. 12. | 16.15 | Místo splněných přání – Itálie
28. 12. | 18.30 | LEMMY FOREVER
28. 12. | 18.45 | Přání k mání – ČR, SR
28. 12. | 20.30 | MOTORHEAD: Clean the Clock | předpre-

miéra
28. 12. | 20.45 | Woody Allen: Kolo zázraků – USA | 

předpremiéra
29. 12. | 13.30 | Manželka a manžel – Itálie
29. 12. | 15.45 | Star Wars: Poslední z Jediů – USA | česká 

verze
29. 12. | 16.15 | Přání k mání – ČR, SR
29. 12. | 18.15 | Woody Allen: Kolo zázraků – USA | 

předpremiéra
29. 12. | 18.30 | Místo splněných přání – Itálie
29. 12. | 20.30 | Největší showman – USA
29. 12. | 20.45 | Cukrář – Izrael, SRN
30. 12. | 13.15 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
30. 12. | 13.45 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta 
30. 12. | 15.45 | Star Wars: Poslední z Jediů – USA | česká 

verze
30. 12. | 16.15 | Přání k mání – ČR, SR
30. 12. | 18.15 | Woody Allen: Kolo zázraků – USA | 

předpremiéra
30. 12. | 18.30 | Místo splněných přání – Itálie
30. 12. | 20.30 | Největší showman – USA
30. 12. | 20.45 | Cukrář – Izrael, SRN
31. 12. | 14.00 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie
31. 12. | 14.30 | Woody Allen: Kolo zázraků – USA | 

předpremiéra
31. 12. | 16.30 | Největší showman – USA
31. 12. | 17.00 | Berlínská filharmonie: Silvestrovský 

galakoncert | přímý přenos | seniorská sleva 50 Kč

 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 MKP
  Vstup pouze s platnou legitimací filmového klubu. Cena legitimace 
100 Kč, platí do konce r. 2018.

05. 12. | 19.00 | Suburbicon: Temné předměstí – USA 2017 
– George Clooney. Manželka Gardnera Lodge je zavražděna při 
vloupání do jejich domu. Policie velmi rychle zatkne podezřelé-
ho, ale když dojde na stanici k identifikaci, Gardner pachatele 
neoznačí. A možná pro to má dobrý důvod, protože podezřelým 
je známý místní lichvář a mafián. Gardnerovo rozhodnutí spustí 
řetězec podezírání, vydírání, násilí a pomsty. Scénář napsali Joel 
a Ethan Coenovi | anglicky s českými titulky | 104 min | od 15 let 
| vstupné 90 Kč | velký sál
05. 12. | 19.00 | Zahradnictví: Nápadník – ČR, Slovensko 
2017 – Jan Hřebejk. Poslední díl trilogie Zahradnictví 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 | 113 min | vstupné 80 Kč | velký sál

FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR 
  Vstup pouze s platnou legitimací filmového klubu. Cena legitimace 
100 Kč, platí do konce r. 2018.

05. 12. | 16.00 | Vražda v Orient expresu – USA, Malta 2017 
– Kenneth Branagh. Nová adaptace románu Agathy Christie 
s hvězdným obsazením (Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope 
Cruz, Kenneth Branagh, Willem Dafoe) 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 | anglicky s českými titulky | 110 min | od 12 let | 
vstupné 60 Kč | velký sál
12. 12. | 16.00 | Dokud nás svatba nerozdělí – Francie 2017 
– Olivier Nakache, Eric Toledano. Když organizujete dokonale pro-
myšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, 
úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte 
tomu, že se to opravdu pokazí…| francouzsky s českými titulky | 
115 min | vstupné 60 Kč | velký sál

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ POTÁPĚČŮ
01. 12. | 19.00 | Předvánoční setkání potápěčů – Francie 
2016 – Jérôme Salle. Tradiční adventní večer pro všechny zájemce 
o potápění, komponovaný z přednášky MUDr. Miloše Sázela, CSc. 
a projekce filmu Odysea | 122 min | vstupné 60 Kč | velký sál 
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BIO JUNIOR
02. 12. | 15.00 | Paddington 2 – Velká Británie, Francie 2017 
– Paul King. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek k 100. naroze-
ninám tety Lucy, začne medvídek Paddington pracovat. Cesta za 
dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden | český dabing 
| 103 min | vstupné 80 Kč | velký sál

3D PROJEKCE
02. 12. | 18.00 | Blade Runner 2049 – USA, Kanada, V. Británie 
2017 – Denis Villeneuve. Třicet let po událostech prvního filmu 
odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K 
dlouho ukryté tajemství, které ho nutí zahájit pátrání po svém 
už desítky let nezvěstném předchůdci Ricku Deckardovi. Ke každé 
3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč) určené 
k opakovanému použití | anglicky s českými titulky | od 12 let | 
vstupné 120 Kč | velký sál
09. 12. | 18.00 | Raffaello: Lord umění 3D – Itálie 2017 – 
Luca Viotto. Sugestivní portrét jednoho z největších renesančních 
umělců, který zásadně ovlivnil evropské malířství následujících 
staletí. Ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D 
brýle (20 Kč) určené k opakovanému použití | 90 min | vstupné 
80 Kč | velký sál

PROJEKCE A DIALOGY – FILMOVÉ PROJEKCE FAMU 
04. 12. | 19.00 | Špína – SR, ČR 2017 – Tereza Nvotová. Lenin 
svět je plný snů a tužeb, ty ale rozbije znásilnění. Pozoruhodný 
celovečerní hraný debut Terezy Nvotové. Besedu po projekci s re-
žisérkou, se scenáristkou Barborou Námerovou a s dramaturgem 
Luborem Dohnalem moderuje Vladimír Hendrich | 87 min | od 
18 let | vstupné 80 Kč | velký sál
11. 12. | 19.00 | Neznámý konzervativní buřič Aki Kauris-
maki II. – Finsko 1986 – Aki Kaurismäki. Přednáška filmového 
historika Vladimíra Hendricha spojená s  lektorským úvodem 
k následujícímu snímku Stíny v ráji. Příběh pozdní lásky dvou 
osamocených ztracenců, popeláře Nikandera a pokladní ze su-
permarketu Ilony. Snímek, ve kterém Kaurismäki poprvé nalezl 
svůj svébytný, humorně ironický filmový rukopis, označila kritika 
za nejlepší finský film roku | 76 min | od 15 let | vstupné 80 Kč 
| malý sál

FILM A SPIRITUALITA SPECIÁL 
  projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, 
Ph.D. Hosté: Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR, 
Ladislav Heryán SDB, katolický kněz 

08. 12. | 19.00 | Cukrář – Izrael, Německo 2017, Ofir Raul 
Graizer. Poměr Thomase, cukráře žijícího v Berlíně, a Orana, 
ženatého muže původem z Izraele, po několika měsících utne 
tragická událost. Thomas se rozhodne odjet do Izraele, kde chce 
blíž poznat zázemí svého židovského přítele. Cena ekumenické 
poroty na 52. MFF Karlovy Vary | české titulky | 104 min | vstupné 
120 Kč | velký sál

TERRA MASONICA
11. 12. | 19.00 | TERRA MASONICA – Pouť po 80 zednářských 
lóžích celého světa – Belgie 2017 – Tristan Bourlard. Česká 
premiéra unikátního celovečerního dokumentu. Film vznikl při 
příležitosti letošního výročí 300 let od zrodu svobodného zed-
nářství | anglicky s českými titulky | 120 min | od 15 let | vstupné 
90 Kč | velký sál

BIO SKEPTIK ANEB VEČER OBZVLÁŠTĚ VYTŘÍBENÉHO 
VKUSU
15. 12. | 18.00 | Star Wars: Poslední z Jediů – USA 2017 
– Rian Johnson. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se 
probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívající str-
hující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství 
Síly a šokující události z minulosti. Po projekci následuje debata 
s šéfredaktorem webu Kinobox.cz Tomášem „Hardy“ Chválou a Ví-
tem Zapletalem o kvalitách snímku | anglicky s českými titulky | 
150 min | vstupné 120 Kč | velký sál

  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. 12. | 19.00 | Grzegorz Królikiewicz – Klenot svědomí 
– Polsko 1981
01. 12. | 21.00 | Brunello Rondi – Démon – Itálie, Francie 
1963
02. 12. | 19.00 | Charles Chaplin – Moderní doba – USA 1935 
+ krátké filmy – Charlieho překažený milostný román – 
1917, Charlieho sen – 1917 
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02. 12. | Fantastická 16mm noc – Stvůry a kreatury: 
 | 21.00 | Harry O. Hoyt – Ztracený svět – USA 1925
 | 23.30 | George A. Romero – Noc oživlých mrtvol 

– USA 1968
 | 02.00 | John Hall – Dívky z pláže a monstrum – 

USA 1965 
 | 21.00 | Juliusz Machulski – Sexmise – Polsko 

1984
03. 12. | 15.00 | Mikuláš je za dveřmi – pásmo krátkých filmů 
– výtvarná dílna – Dvě klubíčka – r. Hermína Týrlová – ČSR 
1962, Zvířátka a petrovští – r. Jiří Trnka – ČSR 1946, Žertíkem 
s čertíkem – r. Hermína Týrlová – ČSR 1980, Dva mrazíci – r. Jiří 
Trnka – ČSR 1954
03. 12. | 17.30 | Jiří Brdečka – I. pásmo krátkých filmů 
1943–1961 – Kreslený film v Praze – 1943, Vánoce 1943 
– 1943, Vzducholoď a láska – 1948, Pozor! – 1957, Jak se 
člověk naučil létat – 1958, Drahoušek Klementina – 1959, 
Naše Karkulka – 1961, Člověk pod vodou – 1961, Závada není 
na vašem přijímači – 1961 
04. 12. | 17.30 | Film před sto lety – Francesca Bertini III 
– Edoardo Bencivenga – Sedm smrtelných hříchů: Vášeň, 
Závist – Itálie 1918 
05. 12. | 15.00 | Kapitoly z dějin filmu – přednáška
05. 12. | 17.30 | Grzegorz Królikiewicz – Případ Pekosiň-
ského – Polsko 1993
05. 12. | 20.00 | Josef von Sternberg – Lovci spásy – USA 
1925 + krátký film – László Moholy-Nagy – Marseille – 
Francie 1929
06. 12. | 17.30 | Veljko Bulajić – Vlak bez jízdního řádu 
– Jugoslávie 1959
06. 12. | 20.00 | Bertrand Tavernier – Putování francouz-
ským filmem I – Francie 2016 
07. 12. | 17.30 | Jiří Brdečka – II. pásmo krátkých filmů 
1962–1966 – Kulturní přehled – r. Josef Kořán – 1955, Ro-
zum a cit – 1962, Tak na to? – 1962, Špatně namalovaná 
slepice – 1963, Slówce M – 1964, Blaho lásky – 1966, Proč se 
usmíváš, Mono Liso? – 1966, Do lesíčka na čekanou – 1966 
07. 12. | 20.00 | Susumu Hani – Ona a on – Japonsko 1963
08. 12. | 17.30 | Eric Solbakken – Jarní noc – Norsko 1976 
09. 12. | 17.30 | Andrew Lau – Alan Mak – Volavka – Čína, 
Hongkong 2002
09. 12. | 20.00 | Teddy Robin Kwan – Bdělé sny – Čína, 
Hongkong 2017
09. 12. | 22.30 | Johnnie To – Policejní hlídka PTU – Čína, 
Hongkong 2003
10. 12. | 15.00 | Chlapec a srna – pásmo krátkých filmů – vý-
tvarná dílna – Kamenáč Bill a drzí zajíci – r. Václav Bedřich – ČSR 

1964, Co medvědi rádi – r. Veronika Zacharová – ČR 201, Chlapec 
a srna – r. Zdenek Sirový – ČSR 1962
10. 12. | 17.30 | Heiward Mak – V prázdném slunci – Čína, 
Hongkong 2008
10. 12. | 20.00 | Wong Kar-Wai – Velmistr – Čína 2013 
11. 12. | 17.30 | Ann Hui – Dny a noci v Tin Shui Wai – Čína, 
Hongkong 2008
11. 12. | 20.00 | Wilson Yip – Paradox – Čína, Hongkong 2017 
12. 12. | 15.00 | Kapitoly z dějin filmu – přednáška
12. 12. | 17.30 | Edmond Pang – Láska na dva prásky – Čína, 
Hongkong 2010
12. 12. | 20.30 | Fruit Chan – Made in Hong Kong – Hong-
kong 1997
13. 12. | 17.30 | Susumu Hani – Plný život – Japonsko 1962
13. 12. | 20.00 | Bertrand Tavernier – Putování francouz-
ským filmem II – Francie 2016
14. 12. | 17.30 | Robert Youngson – Zlatý věk grotesky – 
USA 1957 + Miroslav Khun – Magistři smíchu – ČSR 1978
14. 12. | 20.00 | Jacques Doillon – Rodin – Francie, Belgie 
2017
15. 12. | 17.30 | Veljko Bulajić – Sarajevský atentát – ČSR, 
Jugoslávie 1975
16. 12. | 17.30 | Susumu Hani – Pan Toši – Japonsko 1965
16. 12. | 20.00 | Advent s Irenou a Vojtěchem Havlovými
17. 12. | 15.00 | Václav Vorlíček – Tři oříšky pro Popelku 
– ČSR, NDR 1973
17. 12. | 17.30 | Jiří Brdečka – III. pásmo krátkých filmů 
1968–1973 – Moc osudu – 1968, Pomsta – 1968, Poslední 
golem – 1968 – druhá povídka z filmu Pražské noci z celého 
filmu zahrát jen druhou povídku, která začíná kolem 11. minuty 
od začátku, Metamorfeus – 1969, Jak se moudrý Aristoteles 
stal ještě moudřejším – 1969, Jsouc na řece mlynář jeden 
– 1971, Tvář – 1973
19. 12. | 15.00 | Kapitoly z dějin filmu – přednáška
27. 12. | 17.30 | Chaplinův festival
27. 12. | 20.00 | Jim Jarmusch – Paterson – USA 2016 + krát-
ký film Hou Hsiao-hsien – Francie 2007 
28. 12. | 17.30 | Susumu Hani – Aido – otrokyně lásky – 
Japonsko 1969
28. 12. | 20.00 | Ruben Östlund – Vyšší moc – Švédsko, Fran-
cie, Norsko, Dánsko 2016
29. 12. | 17.30 | Univerzum Brdečka – DCP
30. 12. | 18.00 | Poslední 35mm projekce roku – zveřejníme 
až o Vánocích
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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

28. 12. | 19.30 | Šalmaje pastýřů. Vánoční kantáty a písně 
od Neapole po Versailles. Collegium Marianum, Jana Seme-
rádová – umělecká vedoucí, flauto traverso, Lenka Torgersen 
– koncertní 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-Antoi-
ne 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

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

  online: 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 
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 – literálně-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 
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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. Musi-
ca Minore – komorní soubor, uměl. vedoucí Martin Petrík, 
Ivana Mikesková Kovalčíková – housle, koncertní mistr, Ji-
ří Bárta – violoncello. Program: J. S. Bach: Braniborský koncert 
č. 3 G dur pro troje housle, tři violy, tři violoncella a continuo 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 Schulmeister – 
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: Notokruh. Smyč-
cový 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 kon-
trabas, 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 
Urbanová – soprán. Moravské klavírní trio: Jana Ryšán-
ková – 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 jeze-
ro, 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 babbino 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. Hos-
té: Pavel Fischer – housle, Margit Koláčková – violoncello, 
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: Temperamenty – kon-
cert pro hlas, housle, violoncello, akordeon a smyčcový 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 

  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

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
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  BERG_2018 | 18. SEZONA ORCHESTRU BERG
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel

8 originálních večerů, rozmanité prostory, kombinace hudby 
s ostatními žánry, světové i české premiéry, časem prověřené skladby. 
ABONENTNÍ VSTUPENKY NA PŘÍŠTÍ ROK ČERSTVĚ V PRODEJI!

  Darujte sobě nebo blízkým zážitky na celý rok! 
  předplatné pro dva: 8 koncertů za cenu 6 pro oba (3 000 Kč); 
jednotlivec: 8 koncertů za cenu 7 (1 750 Kč). V prodeji je limitovaný 
počet zlevněných abonentních vstupenek pro studenty a seniory 
(1 800 Kč/ 1 050 Kč)

  bonusy a výhody: rezervovaná místa (ostatní mají nečíslované sezení) 
– když nebudete moci na koncert přijít, vrátíme Vám 50% z ceny 
vstupného (až 2x za sezónu) – poukázky na vstupenky pro přátele

  rezervace, objednávky, informace: mob. +420 604 205 937, vstupen-
ky@berg.cz, www.berg.cz

  změny vyhrazeny

05. 03. 2018 | 19.30 | BÍLÁ | … severská krajina. Kamila 
Polívková – scénický koncept, Jan Komárek – light design. Pro-
gram: Hans Abrahamsen – Schnee / Sníh | České muzeum hudby 
duben 2018 | ARCHEOLOGIE 20. STOLETÍ | … blízká minulost 
v hudbě. Opening Performance Orchestra – intonarumori, Dmitri 
Berzon – light design. Program: Miroslav Pudlák – nová skladba pro 
intonarumori (světová premiéra), John Cage – Radio Music, Unsuk 
Chin – Grafitti (česká premiéra), Salvatore Sciarrino – Archeologia 
del telefono | Historická budova Národního muzea / v jednání
01. 05. 2018 | EXOTICKÝ RÁMUS | … jarní ornitologické 
zastavení. Ve spolupráci s Českou ornitologickou společností. 
Program: Slavomír Hořínka – nová skladba (světová premiéra), 
Olivier Messiaen - Exotičtí ptáci | Sál Martinů + zahrady Lich-
tenštejnského paláce
04. 06. 2018 | NE/TRPĚLIVOST | … stavy duše. Jana Kubánková 
– housle. Program: Kaija Saariaho – Graal théâtre (česká premiéra), 
Petr Bakla – Statements (česká premiéra), Julia Wolfe - Impatience 
/ s filmem (česká premiéra) | Psychiatrická léčebna Bohnice
září 2018 | TRANSFORMACE | … starobylá inspirace. Program: 
Jakub Rataj – nová skladba (světová premiéra), Jonathan Harvey 
- Bhakti (česká premiéra) | hala Pražské teplárenské / v jednání
16. 10. 2018 | SPIRITUS EST | … estonské duchovní světy. 
Program: Marek Keprt – nová skladba (světová premiéra), Erkki-Sven 
Tüür – Requiem, Arvo Pärt – Te Deum | kostel Nejsvětějšího Salvátora
listopad 2018 | OLD/NEW | … elektronika & interakce. Jiří 
Lukeš – live electronics, Vladimír Burian – interaktivní projekce 
a lightdesign. Program: Jiří Lukeš – nová skladba (světová pre-
miéra), Heiner Goebbels – Sampler suite, Eva Reiter – Irrlicht 
(česká premiéra) | DOX – nový sál
02. + 03. 12. 2018 | QUO VADIS? | … tanečníci třetího vě-
ku. Mirka Eliášová – choreografie, Jan Komárek – light design. 
Program: Martin Klusák – nová skladba (světová premiéra), Per 
Nørgård – Constellations (česká premiéra), Arvo Pärt – Tabula 
rasa | dvorana Veletržního paláce

  DNY BOHUSLAVA MARTINŮ
23. ročník

www.martinu.cz

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
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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

  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

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.

  PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
Koncertní sezona 2017/2018

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, M, K, S, cena 100 Kč pro studenty na cykly A, 
M, K, S

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

17. 12. | 19.30 | Mimořádný koncert (M). Sumi Jo – so-
prán, PKF – Prague Philharmonia, Emmanuel Villaume 
– dirigent. Program: R. Strauss: Metamorfózy, árie Zerbine-
tty „Grossmächtige Prinzessin“ z opery Ariadna na Naxu, W. A. 
Mozart: Předehra k opeře Kouzelná flétna, árie Paminy „Ach ich 
fühl’s“ z opery Kouzelná flétna, Koncertní árie „No, no, che non sei 
capace“ KV 419, Koncertní árie „Vorrei spiegarvi, oh Dio!“ KV 418, 
Předehra k opeře Únos ze serailu, árie Konstanze „Martern aller Ar-
ten“ z opery Únos ze serailu | Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1

  PRAŽSKÉ HUDEBNÍ VEČERY
sezona 2017/2018
Lubomír Brabec se svými hosty 

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

  abonentní vstupenka 1 500 Kč

21. 12. | 19.30 | Adventní koncert. Jaroslav Halíř – sólo 
trumpetista České filharmonie, Vilém Hofbauer – trubka, 
Lubomír Brabec – kytara, Brabec Baroque Ensemble | 
Anežský klášter, U Milosrdných 17, Praha 1

18. 01. 2018 | 19.30 | Novoroční koncert. Karla Bytnarová 
– mezzosoprán (sólistka Opera Köln), Lubomír Brabec – 
kytara | Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1

92  koncerty



22. 02. 2018 | 19.30 | Vilém Veverka – hoboj, laureát sou-
těže Pražské Jaro – cembalo (v jednání), Lubomír Brabec 
– kytara | Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1
22. 03. 2018 | 19.30 | Ensemble Octopus Pragensis / vokální 
oktet /, um. ved. Petr Daněk | Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, 
Praha 2
26. 04. 2018 | 19.30 | Barocco sempre giovane / komorní 
orchestr/, Ondřej Sejkora – kontrabas, Lubomír Brabec – 
kytara | Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1

  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 spolupráci s Harmonia Praga a Novoměstskou 
radnicí

  ceny vstupenek: 300 Kč/150 Kč snížené cena (studenti, senioři, ZTP 
a ZTP/P)

  večerní pokladna: hodinu před začátkem v místě konání koncertu
  info, rezervace, prodej vstupenek a abonentek: mobil +420 777 317 
186, e-mail: info@harmoniapraga.cz

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

  koncert je s přestávkou

14. 12. | 19.30 | Poslední koncert letošního cyklu Stylové 
večery 2017. V rámci této koncertní řady se věnuje smyčcový 
orchestr Harmonia Praga s houslistou a moderátorem M. Vi-
límcem a s dirigentem Š. Britvíkem jednotlivým zvoleným 
tématům. Závěrečný koncert roku bude patřit barokní hudbě G. F. 
Händela a italským barokním mistrům Vivaldimu a Corellimu. 
Zazní Händelovo Concerto grosso g moll op. 6 č. 6, Corelliho tvorbu 
bude reprezentovat Sonata da Chiesa č. 4, a moll, houslista M. Vi-
límec uvede v tomto období nezbytný Vivaldiho koncert ‚Zima‘ 
ze slavných Čtvero ročních období. Kromě dalších drobnějších 
skladeb bude koncert stylově uzavřen skladbou J. Temla s vánoční 
tematikou, zde se k Harmonii Praga přidruží i dětský sbor. Výčet 
uvedených skladeb, podtržený Temlovým zpracováním vánoční 
koled dá tušit náladu, která se zračí i v názvu zmíněného večera, 
nazvaného „Vstříc Vánocům“.

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

www.svatkyhudbyvpraze.cz
  předprodej vstupenek: Ticketportal a Ticketpro

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 – housle, 
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

  VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY
www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf

BAZILIKA SV. JAKUBA
Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1 – Staré Město

  uvádí Svatojakubské Audite Organum
  předprodej vstupenek: Ticketportal, Praha 1, Politických vězňů 15, 
www.ticketportal.cz, Via Musica, Praha 1, Staroměstské nám. 14, 
www.pragueticketoffice.com a jednu hodinu před začátkem koncertu 
v místě konání

26. 12. | 16.00 | Svatojakubské Vánoce. Aneta Černá – soprán, 
Tomáš Černý – tenor, Jan Adamus – hoboj, Irena Chřibková – var-
hany. Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, 
J. J. Ryba, J. G. Walther, G. Bizet, A. Guilmant, C. Franck, Ch. M. 
Widor, koledy evropských národů a české pastorely.
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01. 01. 2018 | 16.00 | Novoroční koncert. Slavnostní hudba 
pro dvě trubky, fagot a varhany. Šimon Verner, Jan Verner – trub-
ka, křídlovka, sopránová zobcová flétna, Michael Verner – fa-
got, altová zobcová flétna, Irena Chřibková – varhany. Program: 
J. S. Bach, G. F. Händel, B. Storace, J. Stanley, G. Ph. Telemann, 
C. Balbastre, F. Schubert, A. V. Michna z Otradovic, F. X. Thuri, 
A. Marty, L. Vierne.

  ZIMOHRANÍ
12. ročník hudebního festivalu
Praha 30. 11. – 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
05. 12. | 20.00 | Vánoce s Choreou. Slavnostní představení 
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. Republi-
ky 3/4, Praha 1

17. 12. | 20.30 | Tradiční adventní koncert – komorní 
sbor a orchestr Praga Camerata, uměl. vedoucí Pavel 
Hůla. Program: 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 | Z provozních důvodů jsme 
museli posunout začátek koncertu z původních 18.00 na 20.30. 
Omlouváme se za změnu.
06. 01. 2018 | 20.00 | Bratři Ebenové a Druhá tráva – Kon-
cert tříkrálový | Divadlo Hybernia, nám. Republiky 3/4, Praha 1

� KONCERTY

  VILLA PELLÉ – MALÁ GALERIE
Pelléova 10, 160 00 Praha 6

  rezervace: tel.: (+420) 604 918 972
  vstup volný

07. 12. | 19.30 | Vánoční setkání s hudbou Pavla Steidla 
(kytara), Jany Steidl Kindernayové (kytara) a Ivany Bilej 
Broukové (zpěv).

  KONCERT ZVUKOVÉ TVORBY  
MUSICA NOVA 2017

www.musicanova.seah.cz

08. 12. | 19.30 | Zvuková (elektro a elektroakustická) 
tvorba patří u mladé generace k nejoblíbenějším. Její podo-
by jsou rozmanité. Na koncertě uslyšíme výsledky 26. ročníku 
mezinárodní soutěže MUSICA NOVA. V r. 2017 se jí účastnilo 
83 autorů z 28 zemí. Z tohoto typu experimentální tvorby čerpá 
jak hudba k filmu, tak počítačovým hrám. Na koncertě budou 
zařazeny skladby jak čistě elektronické, tak v kombinaci s nástroji 
(F. Szymanski/USA, H. Watanabe/Jap., J. O’Callaghan/Kanada, 
G. Gobeil/Fr., S. Hořínka/ČR ad.). Zajímavostí je uvedení i dětských 
skladeb přidružené soutěže České ucho. Vstupné 70 Kč na místě | 
Divadlo Alfred ve dvoře, Fr. Křížka 36, Praha 7

12. ročník hudebního multižánrového festivalu

www.zimohrani.cz

 
Informace a prodej vstupenek: www.zimohrani.cz 

Předprodej vstupenek:

Vstupenky zakoupíte i 1 hodinu před začátkem koncertu 
v místě konání (platí do vyprodání)

VÁNOČNÍ KONCERT
PRVNÍ DÁMY  
SLOVENSKÉHO POPU

13 | 12 | 2017 | 20 h
JANA KIRSCHNER

mediální partnerhlavní partner partnerpořádá tiskoví partneři

Divadlo Hybernia
Náměstí Republiky 3/4, Praha 1

Zimohraní podporuje výstavbu školy a hospicu obecně prospěšné společnosti Pink Crocodile School pro děti s těžkým kombinovaným postižením | Zapojte se i vy | www.pink-crocodile.org 
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  VÁNOČNÍ KONCERT – ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ

Kostel sv. Salvátora, Salvátorská ul. 1, 110 00 Praha 1
  kostel je vytápěn, WC

25. 12. | 18.00 | Vystoupí Bohemian Symphony Orchestra 
Prague, pěvecký sbor Bohemian Prague Choir a operní 
sólisté. Program: J. J. Ryba: Česká mše vánoční a vánoční koledy 
| pořádá: Fidelio, s.r.o., www.fideliokoncerty.cz, mobil + 420 777 
918 077

  SILVESTROVSKÝ KONCERT  
– SLAVNÉ HUDEBNÍ BONBÓNKY

České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, 118 00 Praha 1 – Malá 
Strana

  sál je vytápěn

31. 12. | 17.00 | Vystoupí Smyčcové kvarteto z Bohemian 
Symphony Orchestra Prague: Radana Večtomová – 1. hous-
le, Anna Lundáková – 2. housle, Markéta Ostmeyerová – viola, 
Zuzana Robová – violoncello. Program: W. A. Mozart, A. Vivaldi, 
E. Grieg, A. Dvořák, S. Joplin, T. Albinoni | pořádá: Fidelio, s.r.o., 
www.fideliokoncerty.cz, mobil + 420 777 918 077

  VIVAT GLENN MILLER! – TRADIČNÍ 
NOVOROČNÍ KONCERT

Novogotická modlitebna čs. církve evangelické, Korunní 60,  
120 00 Praha 2

  sál je vytápěn

01. 01. 2018 | 16.00 | Vystoupí Swing Band Pražského Sa-
lónního orchestru (20 umělců). Program: G. Miller, D. Ellington, 
G. Gershwin, L. Amstrong, J. Garland aj. | pořádá: Fidelio, s.r.o., 
www.fideliokoncerty.cz, mobil + 420 777 918 077

� 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
01. 12. | 19.30 | Česká filharmonie, dir. R. Ticciati, Pražský 
filharmonický sbor, I. Faust – housle. Program: G. Fauré, 
A. Berg, C. Franck, M. Ravel.

04. 12. | 19.30 | Benefiční koncert ke zbudování varhan v ka-
tedrále sv. Víta. Pavel Svoboda – varhany. Cyklus I. Program: 
D. Buxtehude: Preludium g moll BuxWV 149, B. M. Černohorský: 
Toccata C dur, Fuga a moll, J. S. Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 
BWV 639, Preludium a fuga Es dur BWV 552, Ch.-M. Widor: Allegro 
ze Symfonie č. 6 g moll, L. Sluka: Vigilie, P. Eben: Moto ostinato 
z Nedělní hudby | poř. Český spolek pro komorní hudbu
20., 21. a 22. 12. | 19.30 | Česká filharmonie, dir. S. Byčkov, 
I. Kahánek – klavír. Program: L. Fišer, B. Martinů, R. Strauss.
23. 12. | 15.00 a 17.30 | Předvánoční koncert. Česká filhar-
monie, Martinů Voices, dir. V. Jouza. Program: J. I. Linek, 
T. N. Koutník, J. J. Ryba.

SUKOVA SÍŇ
03. 12. | 15.00 | Adventní koncert III. Komorní soubor Variace, 
O. Brousek – umělecký přednes. Program: P. Süskind, F. Schubert.
12. 12 | 17.30 | Kvarteto Apollon. Daniel Wiesner – klavír. 
Cyklus Hudební podvečery. Program: V. Kalabis: Akcenty. Cyklus kla-
vírních výrazových studií op. 26, B. Martinů: Klavírní kvintet č. 2 H 298, 
I. Kurz: Pětilístek pro klavír, J. B. Foerster: Komorní hudba pro klavír 
a smyčcové kvarteto op. 138 | poř. Český spolek pro komorní hudbu

  KONCERTY DALŠÍCH POŘADATELŮ

DVOŘÁKOVA SÍŇ
09. 12. | 19.30 | Antii Siirala – klavírní recitál. Program: 
E. Rautavaara, J. S. Bach, J. Sibelius, L. van Beethoven | FOK

  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
06. a 07. 12. | 19.30 | Hradišťan & Adventní písně. Hra-
dišťan, umělecký vedoucí Jiří Pavlica, Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Stanislav Vavřínek. Program: hudba 
času adventního a vánočního | FOK
17. 12. | 19.30 | Štefan Margita pro UNICEF. Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Marek Štilec, Štefan Margita 
– tenor, Andrea Danková – soprán. Program: W. A. Mozart, 
G. Verdi, F. Schubert, G. Bizet, V. Bellini, P. Mascagni, A. Dvořák, 
L. Janáček | FOK
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20. a 21. 12. | 19.30 | Vánoční koncert. Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Pietari Inkinen, Mathieu Dufour – 
flétna, Kateřina Englichová – harfa. Program: J. Suk, W. A. 
Mozart, A. Glazunov | setkání s umělci 21. 12. v 18.15 | 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

04. 12. | 17.00 | Křeslo pro hosta – Vánoční speciál: Saskia 
Burešová, hudební doprovod Žofie Vokálková (flétna), 
Zbyňka Šolcová (harfa), provází PhDr. Jiří Vaníček. Pořádá 
Odbor kultury MČ Praha 3. Vstup zdarma | Kaple
06. 12. | 16.00 | Vánoce s Karmínou. Tradiční program, kte-
rý se zaměřuje na lidové zvyklosti a obyčeje v období adventu 
a Vánoc. Pořádá Za Trojkuv koprodukci s Karmínou. Vstupné 150/ 
100 Kč | Kaple
07. 12. | 19.30 | Benewitzovo kvarteto. Jakub Fišer – housle, 
Štěpán Ježek – housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – vio-
loncello. Program: M. Weinberg, D. Šostakovič. Pořádá Za Trojku. 
Vstupné 150/100 Kč | Kaple
09. 12. | 16.00–18.00 | Perlová řeka. Hudební a výtvarná 
dílna pro děti. Tuto dílnu bude provázet detektivní příběh. Děti 
budou hledat pachatele trestného činu. Budou modelovat řeku 
a zvuky, které vytváří v přírodě voda. Workshop bude veden pro-
fesionálními výtvarníky a hudebníky. Děti navštíví také aktuální 
výstavu v galerii s názvem Olej. Pořádá Za Trojku. Vstupné 80 Kč 
| Foyer, kaple, galerie
10. 12. | 16.00 | Chairé Příbram. Tradiční adventní koncert 
vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů Chairé. 
Vánoční písně z Jistebnického kancionálu, písně z barokních kan-
cionálů, vánoční písně staré Evropy a klasické české a moravské 
koledy. Pořádá Za Trojku v koprodukci s Chairé Příbram. Vstupné 
150 / 100 Kč | Kaple 
11. 12. | 17.00 a 19.30 | Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. 
Pořádá Za Trojku v koprodukci s Malou českou muzikou J. Pospíšila. 
Vstupné 150 / 100 Kč | Kaple
13. 12. | 19.30 | Beata Hlavenková. Křest nového alba pia-
nistky, skladatelky, aranžérky a producentky Beaty Hlavenkové 
Bethlehem. Hostem Beaty Hlavenkové bude skvělý pianista Mar-
tin Brunner. Pořádá Za Trojku v koprodukci s Beatou Hlavenkovou. 
Vstupné 250 Kč | Kaple
15. 12. | 19.30 | Musica Bohemica, um. ved. Jaroslav Krček. 
Pořádá Za Trojku v koprodukci s Musicou Bohemicou. Vstupné 
150 / 100 Kč | Kaple

16. 12. | 15.00 | Houslový recitál Ivana Ženatého, Mar-
tin Kasík – klavír. Tradiční houslový recitál předního českého 
houslisty Ivana Ženatého a jednoho z nejlepších českých pianistů 
Martina Kasíka. Program: L. van Beethoven, C. Franck. Pořádá Za 
Trojku. Vstupné 150/ 100 Kč | Kaple
17. 12. | 19.00 | Muzička – folklórní soubor – Vánoční pořad 
Muzičky a Treperend. Pořádá Za Trojku. Vstupné 150/100 Kč 
| Kaple
19. 12. | 18.00 | Lingha Singers. Pořádá Za Trojku v koprodukci 
s Lingha Singers. Vstupné 150 / 100 Kč | Kaple
20. 12. | 19.30 | Pavel Voráček a Beethovenovy sonáty. 
Pavel Voráček představí další z řady Beethovenových sonát. Ten-
tokrát bude na programu Beethovenův Hammerklavier, další 
sonáta a variace. Pořádá Za Trojku. Vstupné 150 / 100 Kč | Kaple

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 388/2, 110 00 Praha 1

20. 12. | 19.00 | České a evropské vánoční písně a koledy. 
Účinkují: Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA a Symfonický 
orchestr Uměleckého sdružení ČVUT, sólisté: Petra Popel-
ková – soprán, Martin Vodrážka – baryton, Ondřej Valenta 
– varhany, dir. Radek Šalša. Program: F. Schubert, J. J. Ryba, 
B. M. Černohorský, A. Scarlatti, V. Kozel, G. F. Händl a další.

  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
08. 12. | 19.30 | Orchestrální cyklus „Ti nejlepší“ – 3. kon-
cert. Akademičtí komorní sólisté: Kiriko Omura – housle, Trio 
Kaliopé (Markéta Vokáčová – housle, Jan Zemen – violoncello, 
Alena Grešlová – klavír), dir. Leoš Svárovský. Program: I. Kurz, 
A. Dvořák, B. Martinů, O. Kukal (světová premiéra), V. Trojan | 
koncert v rámci festivalu „Dny Bohuslava Martinů 2017“ | 200 Kč 
(číslovaná verze sálu)
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10. 12. | 10.30 | Předvánoční matiné – oddělení komorní hry. 
Účinkují: studenti Katedry dechových nástrojů HAMU. Program: 
J. B. de Boismortier, J. Ch. Pezel, C. Ph. E. Bach, A. Rejcha, P. M. 
Dubois a vánoční koledy | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)

GALERIE
02. 12. | 18.00 | Bakalářský koncert. Dorothea Chudá – ho-
boj, klavírní spolupráce Andrea Mottlová, spoluúčinkují: Kristina 
Hodinová – housle, Michaela Vyoralová – housle, Michal Dušek 
– viola, Karel Chudý – violoncello, Drahoslav Gric – cembalo. 
Program: B. Britten, Z. Bružaité, A. Pasculli, M. Bruch, J. S. Bach 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
03. 12. | 16.00 | Bakalářský koncert. Eva Mlázovská – lesní 
roh, klavírní spolupráce odb. as. Jarmila Panochová, spoluúčin-
kují: Barbora Brabcová - klavír, Barbora Černá – lesní roh, Krása 
Quartet (Šárka Petříková a Jan Palouček - housle, Jan Forest – vi-
ola, Marie Dorazilová – violoncello), Jakub Doležal a Josef Pluhař 
– trubky, Jan Mlázovský – trombon, Jan Adamec – tuba. Program: 
L. van Beethoven, B. Smetana, F. Strauss, C. Nielsen, P. Hindemith, 
Z. Lukáš | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
11. 12. | 19.30 | „Žestě v Galerii“ – účinkují: Monika Čeřovská, 
Michaela Kozojedová , Kristýna Ratajová, Barbora Černá – lesní 
roh, Jakub Halata, Jakub Jírů – trubka, klavírní spolupráce: Jarmila 
Panochová a Alice Voborská. Program: W. A. Mozart, G. Enescu, 
C. Saint-Saëns, P. Hindemith, H. Neuling, J. Kučera, J. Haydn | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
12. 12. | 19.30 | „Dějiny hudby v kostce“ – hudebně drama-
tický kabaret. Účinkují: Tomáš Vrána a Andrzej Molin – klavír | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
13. 12. | 18.00 | „Hoboje v Galerii“ – klavírní spolupráce: odb. 
as. Miloslava Machová, odb. as. Alice Voborská, účinkují: studenti 
ze třídy odb. as. Liběny Sequardtové – Monika Dedičová, Jakub 
Hucek, Barbora Trnčíková, Magdaléna Klárová, Dominik Bunc, 
spoluúčinkují: Julie Sequardtová – flétna, Marie Krupková – cem-
balo. Program: J. S. Bach, G. Ph. Telemann, C. Ph. E. Bach, W. A. 
Mozart, B. Britten | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále

  KONCERTY JINÝCH POŘADATELŮ

SÁL MARTINŮ
01. 12. | 18.00 | „Skladatelé dětem – děti skladatelům“. 
Pořádá Společnost českých skladatelů AHUV. Ve skladbách 
současných českých hudebních skladatelů pro děti a mládež úč. 
nejmladší interpreti – předškoláčci, školáci a studenti | informace: 
db.ahuv@seznam.cz, tel. 731 409 039, 723 784 117, 251 553 
996 (zázn.), www.ahuv.cz | vstup volný - vstupné dobrovolné
07. 12. | 19.30 | Adventní koncert. Dvořákův komorní or-
chestr, dir. Jaroslav Vodňanský, Kateřina Englichová – harfa. 
Program: A. Corelli (1653–1713): Concerto grossso č. 8, g moll, 
Vánoční koncert, G. F. Handel (1685–1759): Koncert pro harfu 
B dur, op. 4, č. 6, C. Debussy (1862–1918): Dva tance pro harfu 
a smyčce, Tanec posvátný – Tanec světský, E. Elgar (1857–1934): 
Serenáda pro smyčce, op. 20.

8 /12/2017 / 19:30

DIVADLO
ALFRED VE DVOŘE

Fr.Křížka 36, Praha 7
Vstupné 70 Kč / do 15 let zdarma

http://musicanova.seah.cz

Prezentace výsledků přidružené
soutěže nejmladších tvůrců

ČESKÉ UCHO

VE SPOLUPRÁCI

S PODPOROU POD ZÁŠTITOU

premiéry skladeb vítězů
26.ročníku 
mezinárodní soutěže

zvuková 
tvorba /
sonic art
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2017

FRED 
SZYMANSKI
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Scree
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for flute
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JAMES 
O’CALLAGHAN
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Xeno for
voice and E

SLAVOMÍR 
HOŘÍNKA 
/ cr
Rány zářící

a dalších

Srdečně Vás zveme

MusicaNova2017_INZ_57x182  17.11.17  10:17  Strá

www.kampocesku.cz  koncerty  97



09. 12. | 10.30 | Trio Bergerettes. Cyklus Dopolední koncerty. 
Program: J. Haydn: Trio G dur „all´ongarese“ Hob. XV:25, V. No-
vák: Trio d moll quasi una ballata op. 27, B. Martinů: Bergerettes 
H 275, L. Sluka: Sunset Suite (premiéra) | poř. Český spolek pro 
komorní hudbu

  KONCERTNÍ SÁL  
PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

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

03. 12. | 19.00 | Pocta Schönbergovi. Koncert v rámci festivalu 
Kultura v srdci Prahy. Účinkují: Kvarteto Apollon, komorní 
sbor Punkt, Ladislav Horák a Markéta Laštovičková – 
akordeony, Radek Doležal – bicí, Tomáš Hála – dirigent 
| vstup zdarma
07. 12. | 19.00 | Koncert souboru Prague Conservatory 
Modern v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů. Diri-
gent Pavel Trojan Jr. Program: I. Kurz, I. Hurník, V. Riedlbauch, 
B. Martinů, O. Kvěch | vstup zdarma

  KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Maltézské nám. 14, 118 00 Praha 1 (sál školy)

13. 12. | 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

  KONZERVATOŘ J. DEYLA 
Maltézské nám. 14, 118 00 Praha 1

07. 12. | 19.30 | Jubilantský koncert k poctě Jiřího Smutné-
ho (85 let). Pořádá Společnost českých skladatelů AHUV. Ve 
skladbách jubilanta úč. J. Vlašánková – violoncello, M. Sekera – 
klavír, J. Krejčí – klarinet, R. Zaal – trubka, M. Pavlíček – recitace, 
D. Oerterová – housle | informace: db.ahuv@seznam.cz, tel. 731 
409 039, 723 784 117, 251 553 996 (zázn.), www.ahuv.cz | vstup 
volný – vstupné dobrovolné

  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

07. 12. | 19.00 | „Pod stromeček“. Matyáš Novák – klavír.

MIMOŘÁDNÉ KONCERTY 
09. 12. | 20.00 | Varhanní koncert – prof. Josef Popelka | 
vstup zdarma | Kostel sv. Václava na Proseku

11. 12. | 16.30 | „Předvánoční čas s Pražskými tamburaši“ 
| vstup zdarma | kostel Svatyně Krista Krále, Kolbenova ul., Pra-
ha 9 – Vysočany

� KOSTELY, KLÁŠTERY, SYNAGOGY

  BETLÉMSKÁ KAPLE
Aula ČVUT

Betlémské nám. 4, 110 00 Praha 1
  Sál je vytápěn. 

09. 12. | 18.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Smyčcový soubor 
Komorní filharmonie Iwasaki, Chuhei Iwasaki – umělecký 
vedoucí. Program: P. Koronthály, T. Surovíková, F. Biebl, J. Křička: 
Koledy pro ženský sbor, W. A. Mozart: Missa brevis D dur, KV 194 
v úpravě H. Breuera| prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz, tel. 
728 084 971, online na www.fkps.cz, vstupné: 200 Kč | ve spo-
lupráci s FIT ČVUT

  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

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ KONCERTY
01. 12. | 19.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtyři roční období, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
02. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga & klavír, Lukáš Jindřich 
– dirigent. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy 
a mezinárodní lidové písně v originále.
03. 12. | 19.00 | 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.
04. 12. | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního diva-
dla). Program: J. S. Bach: Vánoční oratorium, A. Vivaldi: Čtyři roční 
období, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Ave Maria.
05. 12. | 19.00 | Prague Brass Ensemble, Jan Kalfus – var-
hany. Program: světové vánoční koledy, J. S. Bach: Fantasie a fuga 
g moll BWV 542, A. Michna: Vánoční hudba.
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06. 12. | 19.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtyři roční období, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
07. 12. | 19.00 | 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.
08. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga & klavír, Lukáš Jindřich 
– dirigent. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy.
09. 12. | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního diva-
dla). Program: J. S. Bach: Vánoční oratorium, A. Vivaldi: Čtyři roční 
období, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Ave Maria.
10. 12. | 19.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtyři roční období, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
11. 12. | 19.00 | Prague Brass Ensemble, Jan Kalfus – var-
hany. Program: světové vánoční koledy, J. S. Bach: Fantasie a fuga 
g moll BWV 542, A. Michna: Vánoční hudba.
13. 12. | 14.00 | Program bude upřesněn.
15. 12. | 19.00 | ČVUT Mixed Choir Prague & solisté, Cham-
ber Philharmonie Smíchov, Josef Vondráček – dirigent, 
Ladislava Vondráčková – varhany. Program: G. F. Händel: 
Halleluja, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční, české vánoční koledy.
16. 12. | 19.00 | ČVUT Mixed Choir Prague & solisté, Cham-
ber Philharmonie Smíchov, Josef Vondráček – dirigent, 
Ladislava Vondráčková – varhany. Program: G. F. Händel: 
Halleluja, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční, české vánoční koledy.
17. 12. | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního diva-
dla). Program: J. S. Bach: Vánoční oratorium, A. Vivaldi: Čtyři roční 
období, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Ave Maria.
18. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga & klavír, Lukáš Jindřich 
– dirigent. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy 
a mezinárodní lidové písně v originále.
19. 12. | 19.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtyři roční období, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
20. 12. | 19.00 | Prague Brass Ensemble, Aleš Bárta – var-
hany. Program: světové vánoční koledy, J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Michna: Vánoční hudba.

21. 12. | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: J. S. Bach: Vánoční oratorium, A. Vivaldi: Čtyři 
roční období, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Ave Maria.
22. 12. | 19.00 | 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.
23. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga & klavír, Lukáš Jindřich 
– dirigent. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy 
a mezinárodní lidové písně v originále.
26. 12. | 19.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtyři roční období, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
27. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga & klavír, Lukáš Jindřich 
– dirigent. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy 
a mezinárodní lidové písně v originále.
28. 12. | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního diva-
dla). Program: J. S. Bach: Vánoční oratorium, A. Vivaldi: Čtyři roční 
období, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Ave Maria.
29. 12. | 19.00 | 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.
30. 12. | 19.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčko-
vá – 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“.
31. 12. | 17.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtyři roční období, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
01. 01. 2018 | 17.00 | Concert for organ and orchestra. 
Aleš Bárta – varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Pro-
gram: 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.
02. 01. 2018 | 17.00 | Vivaldi Orchestra Praga (originální 
nástroje), Václav Návrat – barokní housle. Program: A. Vivaldi: 
Čtyři roční období, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 504 „Pražská“.
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03. 01. 2018 | 17.00 | Consortium Pragense Orchestra, Ště-
pánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtyři roční období, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
04. 01. 2018 | 17.00 | Concert for organ and orchestra. 
Aleš Bárta – varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Pro-
gram: 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.
05. 01. 2018 | 17.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor his-
torických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního diva-
dla). Program: J. S. Bach: Vánoční oratorium, A. Vivaldi: Čtyři roční 
období, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Ave Maria.

  KLÁŠTER EMAUZY – KOSTEL P. MARIE 
A SV. JERONÝMA

Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2

17. 12. | 19.00 | Emauzský sbor a orchestr, dir. Tomáš 
Čechal; sbm. Marie Matějková; sólisté Marie Matějková, 
Jana Ehrenbergerová, Petr Štěpnička, Jan Janda. Adventní 
koncert. Program: Robert Führer: Missa pastoralis in A, výběr 
z českých pastorel | vstupenky je možno zakoupit týden před 
koncertem ve vrátnici kláštera Emauzy

  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

05. 12. | 19.30 | Martina Janková & Svatý Mikuláš. Marti-
na Janková, Kateřina Kněžíková, Furio Zanasi, Markéta 
Cukrová, Musica Florea, umělecký vedoucí Marek Štryncl. 
Program: G. B. Bononcini: Svatý Mikuláš z Bari, oratorium (česká 
premiéra) | setkání s umělci 5. 12. v 18.15 | FOK
12. 12. | 19.30 | Čtvero ročních dob. Roman Patočka – 
housle, Capella da camera Praga, umělecký vedoucí Lukáš 
Verner. Program: A. Vivaldi, A. Piazzolla | FOK 

19. 12. | 19.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Smyčcový soubor 
Komorní filharmonie Iwasaki, Chuhei Iwasaki – umělecký 
vedoucí. Program: V. Miškinis, I. Zelenka, T. Surovíková, F. Biebl, 
J. Křička: Koledy pro ženský sbor, E. Zámečník: Koledy evropských 
národů, W. A. Mozart: Missa brevis D dur, KV 194 v úpravě H. Bre-
uera | prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz, tel. 728 084 971, 
online na www.fkps.cz, vstupné: 200 Kč
22. 12. | 17.00 | J. J. Ryba – Česká mše vánoční. Scénické 
provedení. Český komorní sbor a jeho sólisté. Komorní 
orchestr a varhany, dir. J. Kšica, režie T. Masák | předpro-
dej vstupenek v agentuře Camerata (224 142 131, 608 275 449, 
776 356 689, e-mail: asistent@camerata.cz), Ticketportal, Ticket-
pro a hodinu před koncertem v místě jeho konání
23. 12. | 17.00 | J. J. Ryba – Česká mše vánoční. Scénické 
provedení. Český komorní sbor a jeho sólisté. Komorní 
orchestr a varhany, dir. J. Kšica, režie T. Masák | předpro-
dej vstupenek v agentuře Camerata (224 142 131, 608 275 449, 
776 356 689, e-mail: asistent@camerata.cz), Ticketportal, Ticket-
pro a hodinu před koncertem v místě jeho konání
25. 12. | 15.00 a 18.00 | Česká mše vánoční. Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Jaroslav Brych, Kühnův 
smíšený sbor, sbm. Marek Vorlíček, Kateřina Kalvachová 
– soprán, Lenka Kučerová – alt, Martin Slavík – tenor, Jan 
Morávek – bas. Program: J. J. Ryba: Česká mše vánoční | FOK
26. 12. | 16.00 | Vánoční příběh. Dětská opera Praha, Jiřina 
Marková Krystlíková – umělecká vedoucí, režie, Martin 
Vydra – tenor, dir. Jan Chalupecký, sbm. Anna Novotná, 
Josef Kotěšovský – choreografie. Program: J. J. Ryba, A. Dvo-
řák, B. Martinů, F. Schubert, G. Puccini | FOK

  KOSTEL SV. VAVŘINCE
koncertní síň Pražského jara

Hellichova 18, 118 00 Praha 1
tel. + 420 257 314 038
e-mail: konopasek@festival.cz
www.festival.cz

SVATOVAVŘINECKÁ KONCERTNÍ SEZÓNA
07. 12. | 19.30 | Dvořákovo klavírní kvarteto. Program: 
G. Mahler, W. A. Mozart, J. Brahms.
14. 12. | 19.30 | Eva Bublová – varhanní positiv. Program: 
J. Ph. Krieger, T. Arne, G. F. Händel, F. X. Schnizer, C. Ph. E. Bach ad.
04. 01. 2018 | 19.30 | Jiří Stivín & Co Jazz System

  KOSTEL SV. VAVŘINCE
Hellichova 18, 118 00 Praha 1

04. 12. | 19.30 | Vzpomínkový koncert k nedožitému ju-
bileu Jiřího Matyse (90 let). Pořádá Společnost českých 
skladatelů AHUV. Ve skladbách jubilanta úč. G. Filippi – recitace, 
Z. Zahradník a N. Egemová – klavír, Matysovo kvarteto, Duo ECO 
(E. Franců a P. Roubíčková Franců – housle), F. Jelínek – kontrabas, 
V. Kunt a V. Vraná – flétny, B. Hulcová – kytara, Bubureza – sbm 

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 31. 12. 2017.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše
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M. Vítková a další | informace: db.ahuv@seznam.cz, tel. 731 409 
039, 723 784 117, 251 553 996 (zázn.), www.ahuv.cz | vstup 
volný - vstupné dobrovolné
11. 12. | 19.30 | Jubilantský koncert k poctě Edvarda Schi-
ffauera a Mojmíra Bártka (oba 75 let). Pořádá Společnost 
českých skladatelů AHUV. V humorných skladbách jubilantů 
typu „Zařezaná tanga“, „Komorná v nesnázích“ a podobných per-
ličkách úč. Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie, A. Réti 
– flétna, F. Synek – klavír, M. Bártek – trombon, M. Halmová – 
akordeon, M. Pillárová a P. Murcek – zpěv, H. Pavelková – velký 
buben, D. Formanová – housle, D. Skála – cimbál a další | infor-
mace: db.ahuv@seznam.cz, tel. 731 409 039, 723 784 117, 251 
553 996 (zázn.), www.ahuv.cz | vstup volný - vstupné dobrovolné

  KOSTEL U SALVÁTORA
Salvátorská 1, 110 00 Praha 1

  kostel je vytápěn, WC k dispozici

10. 12. | 15.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Dana Burešová – 
soprán, Ludmila Kromková – alt, Jaroslav Březina – tenor, 
Zdeněk Plech – bas, Komorní orchestr Dvořákova kraje, 
dir. Václav Mazáček. Program: J. Křička: Koledy pro ženský sbor, 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční | prodej vstupenek: vstupenky@
fkps.cz, tel. 728 084 971, online na www.fkps.cz, vstupné: 200 Kč
11. 12. | 19.00 | Vánoční koncert sboru Canticorum iubilo 
a orchestru Quattro Corde, sólisté: Eva Müllerová, Stanisla-
va Jirků, Ondřej Socha, Pavel Klečka, dir. Jiří Kubík a Josef 
Popelka. Program: G. F. Händel, J. D. Zelenka, J. Lokaj a J. J. Ryba: 
Česká mše vánoční | ceny vstupenek 200 Kč, senioři a studenti 
150 Kč, prodej vstupenek hodinu před koncertem v místě konání
16. 12. | 15.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Dana Burešová 
– soprán, Jana Sýkorová – alt, Václav Cikánek – tenor, 
Zdeněk Plech – bas, Jaroslav Šaroun – varhany, Komorní 
filharmonie Iwasaki, Chuhei Iwasaki – umělecký vedoucí. 
Program: E. Zámečník: Koledy evropských národů, J. J. Ryba: 
Česká mše vánoční | prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz, tel. 
728 084 971, online na www.fkps.cz, vstupné: 200 Kč
16. 12. | 18.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Dana Burešová 
– soprán, Jana Sýkorová – alt, Václav Cikánek – tenor, Zde-
něk Plech – bas, Veronika Sedláčková – flétna, Komorní 
orchestr Dvořákova kraje, dir. Václav Mazáček. Program: 
J. Křička: Koledy pro ženský sbor, G. Fouré: Siciliana pro flétnu 
a orchestr, J. J. Ryba: Česká mše vánoční | prodej vstupenek: 
vstupenky@fkps.cz, tel. 728 084 971, online na www.fkps.cz | 
vstupné: 200 Kč
18. 12. | 19.30 | J. J. Ryba: Česká mše vánoční a koledy. 
Úč. mužská vokální skupina VOSK, ženský komorní sbor 
Bubureza, Piccola Orchestra, dir. Marek Valášek, sólisté: 
Eva Müllerová, Zuzana Nyklová, Václav Lemberk a David 
Nykl | vstupné 180 Kč, více na www.vosk.org

20. 12. | 19.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Grażyna Biernot 
– soprán, Ludmila Kromková – alt, Aleš Briscein – tenor, 
Jiří Sulženko – bas, Jaroslav Šaroun – varhany, Komorní 
filharmonie Iwasaki, Chuhei Iwasaki – umělecký vedoucí. 
Program: E. Zámečník: Koledy evropských národů, J. J. Ryba: 
Česká mše vánoční | prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz, tel. 
728 084 971, online na www.fkps.cz, vstupné: 200 Kč
23. 12. | 19.30 | J. J. Ryba: Česká mše vánoční a koledy. 
Úč. mužská vokální skupina VOSK, ženský komorní sbor 
Bubureza, Piccola Orchestra, dir. Marek Valášek, sólisté: 
Eva Müllerová, Zuzana Nyklová, Václav Lemberk a David 
Nykl | vstupné 180 Kč, více na www.vosk.org
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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

03. 12. | 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.
04. 12. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
05. 12. | 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. 12. | 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.
07. 12. | 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.
10. 12. | 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.
11. 12. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
12. 12. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, sólist-
ka 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. 12. | 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.
14. 12. | 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.

17. 12. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, sólist-
ka 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.
18. 12. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
19. 12. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, sólist-
ka 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. 12. | 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.
21. 12. | 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.
23. 12. | 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.
24. 12. | 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.
25. 12. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
26. 12. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, sólist-
ka 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. 12. | 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.
28. 12. | 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.
31. 12. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, sólist-
ka 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.
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tip na vánoční dárek

DÁRKOVÉ BALENÍ •
papírový kartón a PVC  

180 stran •
formát 220 × 210 mm •  

vazba šitá, pevné desky •
laminovaný potah •

papír lesklá křída 135 g •
3 jazyky (čj, aj, nj) •

499,– KčNOVINKA

PRAHA
100 let hlavním městem republiky

Klasické i zcela neznámé pražské motivy, 
často zamyšlené či zasněné, někdy až 
melancholické, ale vždy nové a nečekané 
pohledy na Prahu očima Pavla Radosty, 
redaktora časopisu Moje země.

kniha je k dostání u dobrých knihkupců

Vydavatelství MCU s. r. o.
381 01 Český Krumlov, Chvalšinská 242
Tel.: 387 428 360; info@mcumedia.cz
www.mcumedia.cz  
e-shop: www.velkoobchodmcu.cz



 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 i 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. 12. | 18.00 | Šansony Vinné a Nevinné – Eva Kriz-Lifková 
připravila večer francouzských písní a poezie z kabaretu Chat Noir 
na Montmartru, klavírní doprovod Milan Dvořák.

21. 12. | 18.00 | Adventní koncert – vystoupí Barokní orchestr 
Pražské konzervatoře pod vedením Aleny Jelínkové a Ondřeje 
Kunovského. Program koncertu se zaměří na díla předních skla-
datelských osobností barokní hudby. Zazní skladby od Jeana-
-Philippa Rameaua a Henryho Purcella.

  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

01. 12. | 21.00 | MonoStereo – folk
02. 12. | 21.00 | Brazilian Groove Band
03. – 07. 12. | zavřeno
08. 12. | 21.00 | Petr Kalandra Memory Band – folk-blues
09. 12. | 21.00 | After 40 – blues-rock
10. – 13. 12. | zavřeno
14. 12. | 21.00 | Stormin‘ – blues
15. 12. | klub zadán
16. 12. | 21.00 | HTF Blues Band – blues
17. – 19. 12. | zavřeno
20. 12. | 20.00 | Dáša Zázvůrková a Bára Smejkalová – 

šanson
21. 12. | 21.00 | Vojtaano – folk-rap
22. 12. | 21.00 | Flattus Unplugged – acoustic rock
23. 12. | zavřeno
24. 12. | 23.59 | Půlnoční Špuntkvaně – půl-punk
25. a 26. 12. | zavřeno
27. 12. | 20.00 | Viktorie & František – šanson
28. 12. | 21.00 | Four Horses in The Blue Mood – blues
29. 12. | 21.00 | Hot BBQ – blues
30. 12. | 21.00 | Filip Zoubek & The Blues Q. – blues
31. 12. | 21.00 | The Kingsize Boogiemen – 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. 12. | 21.00 | Elena Sonenshine & Jocose Jazz – etablo-
vaná zpěvačka s programem věnovaným odkazu Elly Fitzgerald 
– vokální jazz
02. 12. | 21.00 | Robert Balzar New Trio – přední české jazzové 
trio – akustický jazz
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03. 12. | 21.00 | UMG jam session – great American songbook 
and more – COME TO JAM!
04. 12. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his quartet
05. 12. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – blues, 
funk & víc... – Zlatý Anděl a další ceny
06. 12. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– ‚Zlatý Anděl‘ a další ceny
07. 12. | 21.00 | Luboš Soukup Intl. Q. – nový projekt mezi-
národně etablovaného saxofonisty – moderní jazz
08. 12. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – tenor saxofonový nářez 
– straight–ahead jazz
09. 12. | 21.00 | Přemek Tomšíček Sextet (CZ/UK) – 1. liga 
české scény – be-bop, rhythm’n’blues, straight–ahead jazz
10. 12. | 21.00 | UMG jam session – great be–bop tunes and 
more – COME TO JAM!
11. 12. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his quartet
12. 12. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio –  „...
rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n’blues
13. 12. | 21.00 | Justin Lavash (UK) – výjimečný kytarista 
a zpěvák a jeho „one man show“ – blues & more
14. 12. | 21.00 | Andy Schofield 6tet (UK/CZ) – unikátní 
aranžmá a strhující sólisté – straight–ahead jazz
15. 12. | 21.00 | Ivan Audes trio – straight–ahead jazz
16. 12. | 21.00 | Kristína Miháľová Jazz Q. (SK/CZ) – finalistka 
soutěže „Hlas Československa“ s jazzovým projektem – vokální jazz
17. 12. | 21.00 | UMG jam session – great American songbook 
and more – COME TO JAM!
18. 12. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
19. 12. | 21.00 | Milan Svoboda Q – legendární pianista a skla-
datel – moderní jazz
20. 12. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– ‚Zlatý Anděl‘ a další ceny
21. 12. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od be-
-bopu po funk 
22. 12. | 21.00 | Adam Tvrdý Tough Three – blues, jazz 
& crossover
23. 12. | 21.00 | Filip Gondolán Gang – strhující multiinstru-
mentalista a zpěvák – funk jazz, RnB, latin
24. 12. | 21.00 | UMGL Jazz Christmas & Dan Bulatkin Q – té-
matický vánoční večer s jazzovými koledami – RESERVUJTE NYNÍ!
25. 12. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his band
26. 12. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – blues, 
funk & more – Zlatý Anděl a další ceny

27. 12. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– ‚Zlatý Anděl‘ a další ceny
28. 12. | 21.00 | Charlie Slavík Revue – blues & shuffles s nej-
výraznějším českým hráčem na foukací harmoniku
29. 12. | 21.00 | Ďuso Baroš Hard Bop Q – legendární trum-
petista se strhující kapelou – straight-ahead jazz
30. 12. | 21.00 | Filip Gondolán Session – výjimečný vokalista 
a multiinstrumentalista – funk jazz, RnB, latin
31. 12. | 21.00 | NEW YEAR’S EVE & SPYDER – REZERVUJTE 
JIŽ NYNÍ!

  KAŠTAN – SCÉNA UNIJAZZU
Bělohorská 150, 169 00 Praha 6
e–mail: kastan@kastan.cz
www.kastan.cz

KONCERT
02. 12. | 20.00 | Blacksheepboy a Piano – melancholické 
popové písničkářství, adventní nálady a romantika pro 21. století 
| 120 Kč
03. 12. | 18.30 | Smíšený pěvecký sbor Kakofon – koledy 
a písně vánoční | zdarma 
03. 12. | 20.00 | Lucie Redlová & Vees – cérka z Valašska 
a rock’n’roll z Budějc. Sólo i spolu. A možná dojde i na Beatles 
| 120 Kč
07. 12. | 20.00 | Už jsme doma – tradiční vánoční koncert 
avantgardních rockerů | 130 Kč
09. 12. | 20.00 | Longital (SK) – bratislavské trio Šina, Dano 
a Marián, zvukoví cestovatelé a stálice dnes už nejen slovenské 
nezávislé scény | 150 Kč
10. 12. | 20.00 | David Stypka & Bandjeez – písničkář s ka-
pelou z Frýdku–Místku přirozeně proplouvá mezi folkem, rockem 
i popem | 180 Kč
12. 12. | 20.00 | Tomáš Kočko & Orchestr – vánoční koncert 
fúze rocku a world music inspirované moravskou tradiční hudbou 
| 220 Kč
13. 12. | 20.00 | Mirek Kemel Trio & Vladimír Javorský 
j.h. – „Accordeon folk“ kapely, pro kterou je sdělení na prvním 
místě | 120 Kč
14. 12. | 20.00 | Květy – trio v čele s Martinem Kyšperským, 
alternativa, poetika, elektronika | 130 Kč
15. 12. | 20.00 | Vladivojna La Chia – písně křehké a intimní, 
i divoké a živelné | 150 Kč
16. 12. | 20.00 | Kieslowski – duo Davida a Marie, a jejich 
melancholie o nelehkých vztazích, andělech a naději | 240 Kč

106  kluby



17. 12. | 18.30 | 20 minutes – pražské duo jednovaječných 
dvojčat. Trocha popu, procítěných balad či melodického rocku 
v akustické podobě | zdarma 
17. 12. | 20.00 | Lili Marlene – futuristický šanson i rock v prak-
tickém balení a mladší sestra bratra Precedens | 130 Kč
19. 12. | 20.00 | Jan Burian a jeho kulturní ozdravovna 
| 100 Kč
20. 12. | 18.00 | Předvánoční večírek osamělých písničkářů 
| 120 Kč

OSTATNÍ
02. 12. | 15.00 | Vánoční příběh – Divadlo Krab – příběh o Ma-
rii, Josefovi, Třech králích, zlém Herodovi a především o narození 
malého Ježíška ve městě Betlémě | dětské představení zdarma
03. 12. | 15.00 | Bilbo Compagnie – Maringotka – taškařice 
začíná, když udýchaný klaun uprostřed manéže nachází papírem 
obalený balík. Jsem tu správně? | dětské představení zdarma
04. 12. | 19.00 | Barma – Pavel Svoboda – multimediální 
přednáška z velké cesty „Napříč Asií“ – sedm měsíců dobrodružství 
na trase Moskva – Bangkok | přednáška 100 Kč
05. 12. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Slavní německy 
hovořící architekti, narození na našem území – Leopold 
Bauer (1872–1938) – rodák z Krnova, profesor vídeňské umělec-
ké akademie a autor řady cenných staveb ve Slezsku, na Moravě 
i v Čechách a ve Vídni | přednáška 80 Kč
06. 12. | 20.00 | Bilbo Compagnie – Sommelier – kabaretní 
férie: do potemnělého sklepa vstupuje muž/sommelier a jako 
mistr Pantagruel spustí „život je víno člověka!“ | divadlo 120 Kč
09. 12. | 15.00 | Kouzelný vánoční zvonek – Loutky bez hranic 
– anděl Florián ztratil kouzelný vánoční zvonek. A co teď s tím… 
| dětské představení zdarma
10. 12. | 15.00 | Doleva doprava aneb Pohádka dopravní 
– divadlo Vocaď pocaď – jak si malá holčička sama poradí s ná-
strahami velkoměsta? Na jakého panáčka může přejít přechod? 
S jakými lidmi se nemá bavit a kteří ji nakonec pomůžou? | dětské 
představení zdarma
11. 12. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – celovečerní posle-
chová antidiskotéka | poslechový večer 90 Kč
13. 12. | 16.00 | O pyšné noční košilce – Sváťovo dividlo – další 
vyprávění O pejskovi a kočičce | dětské představení 50 Kč
16. 12. | 15.00 | Sněhová královna – divadlo T601 – když máš 
někoho rád a jsi otevřen světu tak ti ten svět pomáhá ale někdy 
vlastně taky ne. Příběh, na motivy pohádky H. Ch. Andersena | 
dětské představení zdarma
17. 12. | 15.00 | Pískomil se vrací – rozverné písničky pro děti 
v podání původních členů Kašpárka v rohlíku | dětské představení 
zdarma

VÝSTAVA
Bilance Atelieru Kaštan – kresby, malby a další techniky | 
od 1. 12. do 20. 12.

  KLUB KOCOUR
Jandova 4, 190 00 Praha 9 – Vysočany
mobil: +420 777 902 596
e-mail: klubkocour@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz

07. 12. | 19.30 | Portrait – bluegrassová šmakovina přesahující 
hranice žánru směrem k folku, country a dalším hudebním stylům, 
více: portrait.cz
12. 12. | 19.30 | Zdenek Barták + Milan Kramarovič – kon-
certní vystoupení pražských folkových bardů, více: bandzone.cz/
zdenekbartak
19. 12. | 19.30 | Zašití Písničkáři – volné sdružení převážně 
folkových hudebníků, více: zasitipisnickari.klanweb.cz

 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. 12. | 20.30 | Ester Kočičková & Luboš Nohavica
02. 12. | 20.30 | Krausberry
03. 12. | 18.30 | Dan Bárta & Robert Balzar trio – charita-

tivní koncert / Life 4 Kids – Uganda
04. 12. | 19.30 | Vánoční mejdan ChristmasBrass Band
05. 12. | 20.30 | Jarda Svoboda (Traband) Solo + Holy 

Fanda & The Reverends – dvojkoncert
06. 12. | 20.30 | Poletíme?
07. – 9. 12. | klub zadán
10. 12. | 20.00 | Jan Burian a Jiří Dědeček
11. 12. | 20.30 | Veteráni studené války & Vítkovo 

kvarteto
12. 12. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka
13. 12. | 20.30 | Ivan Hlas trio
14. a 15. 12. | klub zadán
16. 12. | 20.00 | Benefiční Barování se Sandrou Nováko-

vou a Filipem Rajmontem
17. 12. | 20.00 | Divadlo Zaseto: Kajínek
18. a 19. 12. | 20.30 | Jananas
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20. 12. | klub zadán
21. 12. | 20.30 | Bran
22. 12. | 19.00 | Kateřina Steinerová & Her Swing Boys
23. 12. | 17.00 a 20.30 | Vánoční Jablkoň
24. a 25. 12. | zavřeno
26. 12. | 19.30 | Pražský Ukulele Band
27. 12. | 20.30 | Luboš Pospíšil & 5P
28. 12. | 19.30 | Filip Zangi & PURPUR & hosté
29. 12. | 20.30 | SUVERENO Live + special guest
30. 12. | 20.30 | Netto
31. 12. | 20.30 | Silvestr 2017: Blues Session

  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

02. 12. | 19.30 | Deethane – křest – DeeThane pokřtí své de-
butové album | Velký sál
04. 12. | 19.30 | Priessnitz | Velký sál
06. 12. | 19.30 | Lake Malawi – křest CD – energická mladá 
čtveřice završuje rok plný překvapení vydáním prvního LP s ná-
zvem Surrounded By Light | Velký sál
07. 12. | 19.30 | Illuminati.CA & Jana Uriel Kratochvílová – 
rocková kapela Illuminati.CA s Janou Uriel Kratochvílovou předsta-
ví nový hudební program „Rock Mayhem“ a pokřtí stejnojmenné 
album | Velký sál, 250 / 280 Kč
08. 12. | 19.00 | Konono N1 & Disciplin a Kitschme | Velký sál
09. 12. | 19.30 | Krucipüsk – křest nového CD A LP „ Sine Amore 
Nihil“ – Kruciklukům rodí již 11 óbr CD a dali mu latinské jméno 
„Sine Amore Nihil“(česky „Bez lásky není nic“) | Velký sál
13. 12. | 19.30 | –123 minut | Velký sál
14. 12. | 19.00 | Inekafe /SK + Host | Velký sál
15. 12. | 19.30 | Post-It: Vrací nás to zpět – Post-It a jejich 
krutopop jsou zpět! | Velký sál
16. 12. | 19.30 | Bittová – Dusilová – Načeva: Spolu – Ex-
kluzivní spojení tří div české hudby – Bittová, Dusilová a Načeva 
na jednom pódiu | Velký sál
18. 12. | 19.30 | Michal Ambrož & Hudba Praha | Velký sál
20. 12. | 19.00 | Vánoční kolekce Paláce Akropolis – p řijďte 
ochutnat vánoční kolekci Paláce Akropolis a nasát atmosféru ad-
ventu trochu jinak – s Jardou Svobodou z Trabandu, Jablkoněm, 
Vaškem Koubkem, Beatou Hlavenkovou, Kittchenem, Barborou 
Mochowou, Appey (z Maďarska) a Mery Spolsky (z Polska) | 
Velký sál

21. 12. | 19.00 | Marpo&troublegang – Christmas show 
l Velký sál
22. 12. | 19.00 | Gospel Limited Feat. Jiří Nedoma + Nadia 
Washington /US – Anniversary Concert | Velký sál
25. 12. | 19.30 | Devils Autumn – pravidelná vánoční session 
hvězdného hudebního uskupení Devils Autumn | Velký sál, 130 Kč
26. 12. | 14.00 | Kickin Me Softly VOL. 13 – třináctý ročník 
vánočního fotbalového turnaje o Pohár Paláce Akropolis | Velký 
sál, vstup zdarma
29. 12. | 19.30 | Velvet Underground Revival Band | Velký sál
31. 12. | 20.00 | Tropical Heat New Year Eve – DJs Cut Dem, 
Cashmeer & Skywalker, Orisha & Pocoloco, Mr. Funky Machine l 
Velký sál, 250 Kč
31. 12. | 20.00 | Tropical Heat New Year Eve – Bazooka Joe, 
4Become1, Akrom, Jimmy X | Malá scéna, 250 Kč
31. 12. | 20.00 | Tropical Heat New Year Eve – Voita, Brada, 
Saku, Kaplick, Line Of Sight, Goldstar – funky, break beat, tech 
house, techno | Divadelní bar, 250 Kč

  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

ADVENT V PÍSECKÉ BRÁNĚ
03. 12. | 19.00 | Jazz Gate: Laco Deczi – adventní koncert 
známého jazzmana a jeho kapely | vstupné 250 Kč
05. 12. | 17.00 | Mikulášská nadílka – veselý rej s dárky a In-
kou Rybářovou | vstup zdarma
07. 12. | 19.00 | Houftet – vánoční písně dámského vokálního 
sboru | vstup zdarma
09. 12. | 11.00 | Pohádka O dvanácti měsíčcích – Divadlo 
Romaneto | vstup zdarma
09. 12. | 17.00 | Adventní koncert Břevnovského chrámo-
vého sboru | vstup zdarma
12. 12. | 16.00 | Dobytí severního pólu | inscenace Veselského 
spolku CIMRFRAJ | Fresh Senior | vstup zdarma
13. 12. | 16.00 | Koncert Banjo band Ivana Mládka | vstup 
zdarma
14. 12. | 19.00 | Carillon – vánoční vystoupení ženského pě-
veckého sboru | vstup zdarma
16. 12. | 19.00 | Vánoční koncert Connexión Jazz | vstup 
zdarma
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17. 12. | 11.00 | Pohádka Hlídali jsme Ježíška – Divadlo Na 
větvi | vstup zdarma
18. 12. | 19.00 | Vánoční koncert Jazz Q – Martin Kratochvíl 
a Oskar Petr | vstup zdarma
19. 12. | 16.00 | J. J. Ryba – Česká mše vánoční v podání SOŠ 
a Gymnázium Evropská | Fresh Senior | vstup zdarma
23. 12. | 15.00–18.00 | Tradiční rozdávání Betlémského 
světla českými skauty

  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. 12. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
01. 12. | 24.00 – 06.00 | Videorockotéka – vstup volný
02. 12. | The Kredenc hrají Creedence Clearwater Revi-

val (CCR) + Black Sabbath and Ozzy Osbourne 
revival

02. 12. | 24.00 – 06.00 | Videorockotéka – vstup volný
03. 12. | 21.00 | Večírek pro starší a pokročilé: AC/CZ – 

AC/DC revival
04. 12. | 19.30 | Terra Ignota – křest CD + BBP + Jiříkovo 

Vidění
05. 12. | 20.00 | Keltské úterý: Dick O’Brass + Česká 

Trojka – křest CD + Travis O‘Neill And His Cardi-
nals Sins

05. 12. | 24.00 – 05.00 | Videorockotéka – vstup volný
06. 12. | 21.00 | Loretta – křest CD + Penzistor
06. 12. | 24.00 – 05.00 | Videorockotéka – vstup volný
07. 12. | 21.00 | Merlin + Vosí Hnizdo + Moped 56
07. 12. | 24.00 – 05.00 | Videorockotéka – vstup volný
08. 12. | 21.00 | Hudba Praha Band
08. 12. | 24.00 – 06.00 | Videorockotéka – vstup volný
09. 12. | 21.00 | Rammstein. CZ
09. 12. | 24.00 – 06.00 | Videorockotéka – vstup volný
10. 12. | 21.00 | Talenti a Mistři : Energit + Jakub 

Racek & Radek Vaňkát – večer se koná s podporou 
hl.m.Prahy

11. 12. | 21.00 | Votchi – Vánoční koncert
12. 12. | 21.00 | Keltské úterý : Vintage Wine + host
12. 12. | 24.00 – 05.00 | Videorockotéka – vstup volný
13. 12. | 21.00 | Rage Against The Peppers Night – Ratm vs
13. 12. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
14. 12. | Klub zadán
15. 12. | 21.00 | Guns N´Roses tribute Slovakia
15. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný

16. 12. | 21.00 | Totální Nasazení + Deratizéři
16. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
17. 12. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Iron Maiden 

revival Prague
18. 12. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
19. 12. | 21.00 | Chuck
19. 12. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
20. 12. | 21.00 | The Agony – křest CD
20. 12. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
21. 12. | 21.00 | Znouzectnost + N.V.Ú. (31 + 30 let)
21. 12. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
22. 12. | 21.00 | E!E + Benjaming’S Clan
22. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
23. 12. | 21.00 | Queenie – World Queen Tribute Band – 

vánoční koncert
23. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
24. 12. | zavřeno
25. 12. | zavřeno
26. 12. | 21.00 | Nirvana Revival Praha + Broum Band
26. 12. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
27. 12. | 21.00 | Pumpa – southern rock
27. 12. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
28. 12. | 21.00 | Morčata na útěku
28. 12. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
29. 12. | 21.00 | Brutus – pro Váš tanec!
29. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
30. 12. | 21.00 | Tony Ducháček & Garage + ECHT ! 
30. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
31. 12. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep 

Purple, Queen, AC/DC, etc...) 
31. 12. | 02.00–0?:00 | Videorockotéka – vstup volný
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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

KAM_Prazsky hrad PP_upr2.indd   4 05.12.16   10:51



 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

03. 12. | 16.30 | Druhý adventní koncert – Hornický pěvecký 
sbor Kladno se sólistou opery ND v Praze Vladimírem Doležalem, 
průvodní slovo: P. Petr Prokop Siostrzonek. Program: B. M. Černo-
horský, 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
11. 12. | 10.00 | Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu 
pod vedením Veroniky Šindelové s vánočním programem | denní 
stacionář, vstup volný
15. 12. | 17.00 | Vánoční koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC 
Průhon | refektář, vstupné dobrovolné
16. 12. | 13.00–18.00 | Adventní trh v klášteře – vánoční at-
mosféra, stánky, svařené víno, káva, čaj, cukroví, klobásky, vánoční 
dekorace, ozdoby a dárky, andělská pošta, živá hudba – kapela 
Motovidlo | atrium Domova
17. 12. | 16.30 | Čtvrtý adventní koncert – hudba v duchu 
radostného očekávání Svátků vánočních – účinkují: hudební 
skladatel a kytarový virtuoz Lukáš Sommer a jeho hosté | kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
19. 12. | 09.30 | Vánoční vystoupení žáků a učitelů ze ZŠ 
U Boroviček | denní stacionář, vstup volný
21. 12. | 15.30 | Vánoční koncert Řepského sousedského 
sboru pod vedením Pavla a Tomáše Rabasových | refektář, vstup-
né dobrovolné
04. 01. | 15.30 | Tříkrálový koncert – účinkují: Klára a Tereza 
Semerádovy, Aneta Pávková, Janick Čech, Filip Čech a Valentýna 
Hoidekrová. Program: I. Berkovič, J. S. Bach, F. Burgmüller, P. I. 
Čajkovskij, L. van Beethoven, J. Haydn, B. Bartók, G. B. Pescetti 
a další | refektář, vstupné dobrovolné
07. 01. | 17.00 | Novoroční koncert komorního smíšené-
ho sboru Byzantion pod vedením Evy Komárkové. Program: 

řecko-byzantská a slovanská hudba východní Evropy a přední 
Asie | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která pro-
bíhá za základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č. j. 
S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti 
a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.

VÝSTAVA
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.

VÝSTAVY
Barvy Podkarpatí – pokračování výstavy | Galerie | od 1. 12. 
do 8. 12.
Kysuce očami dětí – výstava – DOMUS SM v ČR | Kavárna | 
od 6. 12. do 31. 12.
Osudy Němců – Spolek Němců a přátel německé kultury – vý-
stava | Galerie | od 11. 12. do 31. 12.
12. 12. | 14.00 | vernisáž výstavy osudy Němců
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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

KAM_Prazsky hrad PP_upr2.indd   4 05.12.16   10:51
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  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. 12. | 18.00 | Alexander Shonert – tradiční židovské me-
lodie a slavné křesťanské skladby I 200/140 Kč
11. 12. | 19.00 | Jedenáctého na „Jedenáctce“ tentokrát 
Všelijak – smíšený pěvecký sbor Všelijak zazpívá zimní písně, 
koledy ale i popovou hudbu I 150/100 Kč
15. 12. | 20.00 | Jazz klub Tvrz – Petra Brabencová trio – 
moderní i klasický jazz I 100/70 Kč
20. 12. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná šansonová 
setkání s Filipem Sychrou ad. I 130/100 Kč 
21. 12. | 17.30 a 19.30 | Jaroslav Svěcený – Vánoční kon-
cert – tradiční vánoční dvojkoncert Jaroslava Svěceného nabíd-
ne nádhernou barokní hudbu. Doprovodí Michaela Káčerková 
I 390/310 Kč
22. 12. | 19.00 | Jazzové Vánoce a Janou Koubkovou – kla-
sický jazz i autorská tvorba I 200/140 Kč

POHÁDKY
03. 12. | 15.00 | Myška Eliška v hříšné vesnici – Eliška se 
dozvěděla o vesnici, kde všechny děti zlobí a ani čert nic nezmůže 
| 50 Kč
10. 12. | 15.00 | Jak Pejsek a Kočička čekali na Ježíška – 
veselé příběhy pro děti od tří let zpívá a hraje Divadlo Tondy 
Novotného | 50 Kč
17. 12. | 15.00 | Dopis Ježíškovi – jak napsat dopis Ježíško-
vi? To je zvlášť před adventem docela důležitá otázka, kterou 
zodpoví Divadlo Absolon | 50 Kč

KURZY/ DÍLNY/ OSTATNÍ
05. 12. | Dovedeme – výtvarné kurzy – v  prosinci 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

09. 12. | 14.00–17.00 | Pletení – řemeslný kurz – kurz pletení 
šál speciální technikou na hrábích v Ateliéru Chodovské tvrze pod 
vedením nevidomé výtvarnice Libuše Petrašové | cena 150 Kč 
(za cenu materiálu)
15. 12. | 15.00 | Keramika poslepu – výtvarný kurz – mo-
delace rukou s klapkami na očích. Zážitkový workshop přístupný 
nejen pro nevidomé pod vedením Ellen Jilemnické popř. Filomeny 
Borecké | cena 50 Kč

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 od 7. 11. do 30. 12., Velká galerie
15. 12. | 17.00 | Komentovaná prohlídka s Ellen Jilemnic-
kou | vstupné 50/30 Kč

  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. 12. | 19.00 | Nové Struny – křest CD – koncert
03. 12. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
03. 12. | 14.00 | dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
05. 12. | 18.00 | Taurus – taneční večer
06. 12. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
06. 12. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
07. 12. | 18.00 | Mikulášský Rock’n’roll na Barče – Pavel 

Sedláček & Cadillac, Pepa Pilař & Classic RnR band, 
Shadows revival

09. 12. | 08.00 | Bleší trh
09. 12. | 18.00 | Babouci – jihočeská dechovka k tanci 

i poslechu
10. 12. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
10. 12. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
12. 12. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
13. 12. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
13. 12. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
16. 12. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer 

hrají: KTO a jejich hosté
17. 12. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
17. 12. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
18. 12. | 18.00 | Drumcircle – přijďte si zabubnovat. Hudební 

nástroje pro Vás budou připraveny
19. 12. | 18.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční 

zábava
20. 12. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
20. 12. | 20.00 | Country bál na Barče s výukou country 

tanců hraje skupina Globus
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26. 12. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
28. 12. | 18.00 | Předsilvestrovská zábava s Pražskými 

heligonkáři a jejich hosty
31. 12. | 20.00 | Silvestr na Barče s Hvězdným prachem

 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. 12. | 16.30 | Ústřední Hudba AČR – uvádí Vánoční koncert 
| vstup zdarma do naplnění kapacity sálu, místenky k vyzvednutí 
1 hodinu před začátkem koncertu v předsálí MKP, velký sál
04. 12. | 19.30 | Sol Invictus – Adventní koncert středověkých, 
křesťanských, židovských a arabských písní s doprovodem dobo-
vých a etnických hudebních nástrojů. Účinkují Hana Sar Blochová 
(zpěv, gotická harfa, psaltérium) a Marwan Alsoialiman (zpěv, 
arabská loutna, nay, kánun, perkuse) | vstupné 120 Kč/ snížené 
80 Kč, malý sál

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET
  ve spolupráci s hosty uvádí baletní představení

05. a 14. 12. | 10.00 | Kdo je na světě nejmocnější? – baletní 
pohádka pro děti i dospělé na hudbu Bohuslava Martinů. Magický 
pohádkový svět, kde ožijí živly, zlaté slunce, temné mraky i vítr! | 
vstupné 100 Kč, velký sál
06. 12. | 19.30 | Zelenáči: Vánoční koncert – klasické hity 
známé kapely i písničky z desky Vánoce starých kovbojů | vstupné 
250 Kč / studenti, senioři 200 Kč, velký sál
09. 12. | 14.00 | Zvířátka a loupežníci a Chopiniana – vánoč-
ní baletní představení v nastudování studentů Baletní školy BcA. 
Jána Nemce. Adaptace dvou baletů: Zvířátka a loupežníci (podle 
pohádky bratří Grimmů, na hudbu Oskara Nedbala) v podání 
mladších žáků. Chopiniana (Les Sylphides) nemá děj, několik bíle 
oděných sylphid tančí v měsíčním svitu s „básníkem“ – v podání 
starších žáků | vstupné 170 Kč, velký sál
10. 12. | 19.00 | Ó, Svatá dobo vánoční – hudebně – taneční 
vánoční večer folklórního souboru Jaro a kapely Muzika Jara. Po-
etické celovečerní představení navodí kouzelné adventní období 
a ukáže lidové tradice a zvyky, např. Barborky, Lucie či Perchty. 
V druhé části uslyšíte a uvidíte vánoční koledy z Čech a Moravy. 
Hraje a zpívá muzika Jara pod vedením Karla Mezery, Taneční 
soubor Jaro pod vedením umělecké vedoucí Živany Vajsarové, 
ZUŠ Štefánikova | vstupné 220 Kč / 180 Kč, velký sál

KÜHNŮV SBOR UVÁDÍ VÁNOČNÍ KONCERTY
  vstupné 90 Kč, velký sál

13. 12. | 18.00 | Nejmenší děti „Kuhňátka“ z oddělení KHK 
společně s přípravným oddělením A připravily koncert plný vá-
nočních písní a koled pod vedením sbormistryně K. Koňaříkové.
18. 12. | 17.00 | Nejmenší děti Kühnova dětského sboru 
z oddělení KHS zazpívají o medvídkovi a starší děti z oddělení 
AB1 divákům představí oživlý betlém.
19. 12. | 16.00 | Nejmenší děti Kühnova dětského sboru z od-
dělení KHZ zazpívají příběh o medvídkovi a starší děti z oddělení 
AB2 divákům představí oživlý betlém. 
19. 12. | 19.00 | Děti z přípravných oddělení M a VS pro Vás 
připravily koncert plný vánočních písní, které nastudovaly pod 
vedením sbormistryně Terezy Bystřické.
20. 12. | 16.00 | Nejmenší děti Kühnova dětského sboru z od-
dělení KHZ a KHV, zazpívají a zahrají příběh o medvídkovi, starší 
děti z oddělení AB3 divákům představí betlém.  
20. 12. | 19.00 | Nejmenší děti Kühnova dětského sboru z od-
dělení KHV zazpívají příběh o medvídkovi, starší děti z oddělení 
AV divákům představí oživlý betlém.
14. 12. | 19.30 | Radůza + Kapela – zpěvačka, multiinstru-
mentalistka a autorka hudby i textů představí se svou kapelou 
průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z alba Marathon 
– příběh běžce, ale i písničky z prvních desek a také ty, které 
jsou zbrusu nové – z vánočního alba Studna v poušti (září 2017) 
| vstupné 360 Kč, velký sál
16. 12. | 17.00| Dětský foklkorní soubor Kytice uvádí 
Vánoční koncert – členové souboru přiblíží tancem i zpěvem 
zvyky našich předků od doby adventní až do Tří králů. V obnovené 
premiéře bude uvedena pohádka „Proč dudáci, když hrají, tupají“ 
| vstupné 130 Kč/ snížené 80 Kč, velký sál
17. 12. | 18.00 | Big Band Biskupská: Vánoční koncert – 
učinkuje Big Band Biskupská, dirigent Milan Tolkner, sólisté: 
Kateřina Tošnarová, Ester Kubátová, moderuje Aleš Benda, 
host Martin Janský (www.bigbandbiskupska.cz) | vstup zdar-
ma – místenky na vstupenky@bigbandbiskupska.cz nebo na  
tel.: 602 807 332, velký sál

  PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

KOLEM SVĚTA
  cyklus cestovatelských přenášek – uvádí RNDr. Karel Wolf

01. 12. | 19.00 | Nový Zéland křížem krážem – není mnoho 
vzdálenějších míst na světě, než je Nový Zéland. Přesto, pokud se 
na něj vydáte, můžete si na řadě míst připadat tak trochu domác-
ky. Přednáší Jan Březina | vstupné 100 Kč, malý sál
18. 12. | 19.30 | Island: Lowcost – cestování na kouzelný os-
trov severu Island se stal snad největším cestovatelským hitem 
poslední doby. Dozvíte se, jak nejlépe procestovat tuto krásnou 
zemi na malé náklady a promítat se budou dva zbrusu nové krátké 
filmy o Islandu, natočené dronem. Přednáší David Varga | vstupné 
100 Kč, velký sál
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ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
04. 12. | 15.00 | Silná imunita – základ zdraví nejen v zimním 
období Víte, jaké potraviny, byliny a koření podporují imunitu? 
Proč by se měla provádět očista těla? Přednáší MUDr. David Frej 
| vstupné 40 Kč, malý sál
11. 12. | 15.00 | Jak se učit jazyky po padesátce – praktické 
techniky vedoucí ke snazšímu osvojení cizího jazyka. Určeno sa-
moukům i frekventantům jazykových kurzů. Přednáší Mgr. Lucie 
Gramelová, Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

CO PŘINESLO 25 LET V UNESCO?
  cyklus představí první tři historická centra, která byla díky své 
mimořádnosti zapsána na seznam UNESCO. 

04. 12. | 17.00 | UNESCO – cíle, touhy, problémy Jaké jsou dnes 
specificky české problémy se Světovým dědictvím UNESCO? A proč 
za posledních čtrnáct let nemáme žádnou další položku na sezna-
mu? Máme vůbec ještě šanci? Přednáší doc. PhDr. Petr Hlaváček, 
Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál
11. 12. | 17.00 | Praha světová – 25 let na seznamu UNESCO 
– v rámci přednášky budou vysvětleny přírodní a historické 
podmínky a hlavní kritéria, díky nimž byla Praha zapsána na 
seznam UNESCO, v další části bude věnována pozornost vývoji 
Prahy v posledních 25 letech. Přednáší Ing. arch. Ondřej Šefců | 
vstupné 40 Kč, malý sál
05. 12. | 17.00 | Symboly, obrazy a mýty jako archetypy po-
znání – Symbolika kříže Anch – egyptský kříž, rovnoramenný 
kříž, kosmý kříž a křesťanský kříž jsou nositeli mnoha významů. 
Přednáší a středověké písně zazpívá RNDr. Mgr. Hana Blochová | 
vstupné 40 Kč, malý sál

CESTOVATELSKÉ ÚTERKY
05. 12. | 19.00 | Utajená Západní Austrálie – redaktor MF 
Dnes Petr Čermák kromě jiného zodpoví i otázku proč má Zá-
padní Austrálie na vlajce černou labuť. Moderuje průvodce po 
toulkách blízkých i vzdálených RNDr. Miroslav Hrdlička | vstupné 
50 Kč, malý sál

OBEZITA NENÍ NÁHODA. VÝŽIVA A PREVENCE OBEZITY
  ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

06. 12. | 17.00 | Přednášejí: MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, 
Ph.D., dětská lékařka a endokrinoložka, a doc. MUDr. Vojtěch 
Hainer, CSc., internista a obezitolog | vstupné 40 Kč, malý sál

UMĚLEC A ČLOVĚK
  přednáší prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

07. 12. | 17.00 | Johannes Vermeer van Delft nezanechal roz-
sáhlé dílo, ale jemná síla jeho malířských výrazových prostředků, 
prosté žánrové výjevy v interiérech městských domů, osvětlených 
denním světlem, v nichž se často hledaly symbolické významy, 
vyvolává úžas i dnes | vstupné 40 Kč, malý sál
07. 12. | 19.00 | Láska v díle Williama Shakespeara – ve 
spolupráci s British Council. Předvánoční setkání s ukázkami ze 

Shakespearova díla básnického i dramatického doplní hudba 
a  vybraní hosté. Společným jmenovatelem bude láska a její 
různé podoby. Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. | vstupné 
60 Kč, velký sál
11. 12. | 17.00 | Od Perských mágů ke Třem králům – Vá-
noce očima Hieronyma Bosche – velkoplošná projekce odhalí 
významné detaily Boschova triptychu „Klanění tří králů“. Jaké zde 
můžeme najít historické souvislosti? Přednáší Bohumil Vurm | 
vstupné 60 Kč, velký sál

STŘET CIVILIZACÍ A VZESTUP ZÁPADU
12. 12. | 19.00 | Západ a univerzální dějiny lidstva – jak 
změnila koloniální expanze Západu v raném novověku uvažování 
o historii? Přednáší antropolog prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. | 
vstupné 40 Kč, malý sál

DEJVICKÉ DIVADLO SLAVÍ 25 LET
13. 12. | 19.00 | I. A. Gončarov: Oblomov – druhá z cyklu 
legendárních inscenací, které zásadním způsobem vytvářely profil 
Dejvického divadla | vstupné 80 Kč, malý sál
15. 12. | 19.00 | Tajemství Pražského podzemí a nočních 
stínadel – předvánoční setkání s prezidentem společnosti pro 
výzkum historického podzemí CMI Ladislavem Lahodou. Jaké 
stopy pod Prahou zanechaly dávné podzemní dobývky a lomy? 
Připravil a uvádí Hynek Žirovnický | vstupné 60 Kč, malý sál

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
18. 12. | 17.00 | Panna Marie a Josef – Svatá rodina. Příběh 
svaté rodiny v obrazech světových mistrů umění, např. Giotta, 
Perugina, Rubense, Da Vinciho, Caravaggia nebo Cranacha | 
vstupné 40 Kč, malý sál
18. 12. | 19.00 | Posvátné vody – voda v krajině pro člověka 
představuje další ze základních předmětů uctívání. Co z pradáv-
ných tradic přetrvalo v křesťanské mystice? Přednáší spisovatel 
a výtvarník Václav Vokolek | vstupné 40 Kč, malý sál

  NETRADIČNÍ CESTY POZNÁNÍ

NADČASOVÉ VÁNOCE
  ve spolupráci s časopisem Regenerace 

07. 12. | 19.00 | Zeptal se králíček Měsíce: „Co od sebe 
v příštím roce očekáváš?“ – zážitková přednáška o nadčaso-
vé duchovní moci Vánoc jako svátku narození nových životních 
energií. Přednáší PhDr. Helena Šalátová | vstupné 40 Kč, malý sál
14. 12. | 17.00 | Veselé Vánoce s Patricií Anzari – přednáška 
je věnována vánoční léčbě smíchem. Setkání je příležitostí k uvol-
nění předvánočního stresu. Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc. | 
vstupné 40 Kč, malý sál
12. 12. | 17.00 | Vánoce s Ayurvédou – jak propojit naše 
tradiční vánoční svátky s přístupem ayurvédy založeném na vy-
vážené stravě a výživě? Jak lze projít vánočním obdobím a přitom 
zůstat vyladěni, spokojeni a na své váze? Několik receptů z indické 
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kuchyně na obohacení svátečního stolu. Přednáší Ing. arch. Mi-
koláš Bělík | vstupné 40 Kč, malý sál

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ
  ve spolupráci s časopisem Meduňka

13. 12. | 17.00 | Radost, hojnost, prosperita v praxi – jak 
nám může praxe jógy vědomí pomoci na cestě k radosti, hojnosti 
a prosperitě? Přednáší Dita Lyner | vstupné 40 Kč, malý sál
14. 12. | 17.00 | Rok 2018 ve světle hvězd – co nás čeká v roce 
2018? Ve kterých lokalitách se dají očekávat přírodní pohromy, 
ekonomické propady nebo naopak prosperita, blahobyt a har-
monie? Přednáší Ing. Richard Stříbný | 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
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

AKCE
02. 12. | 20.00 | 17. Reprezentační ples Hlavního města 
Prahy a Obecního domu
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 
www.literatiznasictvrti.cz
e-mail/rezervace: info@literatiznasictvrti.cz

  vstup volný

12. 12. | 18.00 | Literáti z naší čtvrti Praha 6 – Petr Šabach 
– vzpomínkový večer věnovaný legendárnímu spisovateli, jehož 
dílo je neodmyslitelně spjato s prostředím Dejvic a Bubenče. Účast 
přislíbilo mnoho zajímavých osobností ze světa literatury, filmu 
i osobní přátelé. Moderuje: Petr Vizina.
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  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

  Knihovna bude pro veřejnost uzavřena v období od 25. 12. do 6. 1.

Knihovna nabízí více než 1 000 publikací o americké za-
hraniční politice, bezpečnosti, kultuře a dalších téma-
tech, 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 USA | chodba 
Výstava amerických firemních plakátů k příležitosti Globál-
ního týdne podnikání | velká a malá místnost

PROGRAMY
04. 12. | 17.30 | České Chicago – uvedení nové knihy a před-
náška PhDr. Martina Nekoly Ph.D. | České vystěhovalectví v USA je 
stále poměrně málo zpracované téma. Autor na základě výzkumu 
v místních archivech dal dohromady případovou studii o historii 
české komunity v Chicagu. Počet krajanů zde významně stoupl 
před první světovou válkou a „větrné město“ se zanedlouho stalo 
jedním z největších českých měst světa. Přednáška přiblíží nejza-
jímavější události, osobnosti, tiskoviny a organizace, stejně jako 
všední život chicagských Čechů | v češtině
05. 12. | 17.00 | Speciální vánoční Coffee with American 
English – chcete si procvičit angličtinu? Přijďte se zapojit do 
konverzačního kroužku Amerického centra | registrace nutná do 
2. prosince, více informací na stránkách Amerického centra – 
www.americkecentrum.cz | v angličtině

07. 12. | 18.00 | „Hromadné žaloby jako nástroj k usměr-
ňování korporací?“ | Český klub absolventů IVLP (International 
Visitor Leadership Program) pořádá panelovou diskuzi se zástupci 
legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR – Anežkou Ja-
nouškovou, Kateřinou Hamáčkovou a Adamem Hexnerem, kteří se 
nedávno účastnili programu zaměřeného na fungování hromadných 
žalob v USA. V českém právním řádu úprava skupinové ochrany 
poškozených chybí. Proto Ministerstvo spravedlnosti ČR v současné 
době, i s využitím americké zkušenosti panelistů, pracuje na mož-
ných změnách legislativy. Diskuzi bude moderovat absolvent IVLP 
a šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner | v češtině
12. 12. | 17.30 | „Clearing the Smoke out of America’s Gre-
at Smoky Mountain National Park.“ Proč se Kouřové hory 
nazývají Kouřovými. A proč byly vyhlášeny národním parkem. 
Dr. Jeffrey Herrick z americké Agentury pro ochranu životního 
prostředí představí snahy o zlepšení kvality ovzduší v jednom 
z nejnavštěvovanějších amerických národních parků. Své povídání 
doplní videoukázkami | v angličtině

FILM
  bližší info na www.americkecentrum.cz/program/screening

19. 12. | Filmový klub – 45. výročí mise Apollo 17

  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

HUDBA
14. 12. | 19.30 | Dolce duello. Cecilia & Sol. Koncert italské 
mezzosopranistky Cecilie Bartoli a argentinské violoncellistky Sol 
Gabetty. Pořádá hudební agentura Nachtigallartists. Koná se pod 
patronací Italského kulturního institutu | Rudolfinum, Dvořákova 
síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1 | www.nachtigallartists.cz
19. 12. | 19.30 | Claudio Monteverdi: Selva morale e spi-
rituale. Výběr ze sbírky duchovních skladeb na latinské i italské 
texty. Účinkuje Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, dir. 
Václav Luks | ve spolupráci s IKI | Rudolfinum, Dvořákova síň, 
Alšovo nábř. 12, Praha 1 | www.collegium1704.com
29. 12. | 19.00 | Festival České doteky hudby. Wihanovo 
kvarteto & Diana Nocchiero. Přední smyčcové kvarteto vy-
stoupí s italskou klavíristkou Dianou Nocchiero. Program: L. van 
Beethoven: Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“ op. 59 č. 2, 
I. Kurz: Notokruh. Smyčcový kvartet č. 1, R. Schumann: Klavírní 
kvintet Es dur op. 44 | Pod patronací Velvyslanectví Itálie v ČR | 
Rudolfinum, Sukova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1 | www.ceske-
dotekyhudby.cz
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FILM
do 05. 12. | MittelCinemaFest – 5. pražský ročník středoev-
ropského festivalu současného italského filmu. 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.kinolucerna.cz / ki-
no@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.

 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
Tajuplný půvab socialistického surrealismu – vizuální 
symfonie   Výstava Lászlóa 2 Hegedűse | Sklepní galerie MI | 
do 10. 1. 2018
Soli deo gloria – Pět století maďarské reformace   Výstava 
při příležitosti 500. výročí reformace | Foyer MI | od 5. do 21. 12.

PŘEDNÁŠKY
05. 12. | 19.00 | Ekonomické předpoklady reformace – 
přednáška Lászlóa Csomy při příležitosti 500. výročí reformace 
| Velký sál MI
07. 12. | 19.30 | Ádám Hatvani a Tibor Dékány: Úhel po-
hledu – přednáška maďarských architektů v rámci cyklu Jiná 
perspektiva | CAMP – IPR Praha, Vyšehradská 57, Praha 2

AKCE PRO DĚTI
09. 12. | 10.00 | Adventní program pro děti s vystoupením 
zpěvačky Katalin Svorákové – pořad pro děti v maďarštině, 
ve spolupráci se Spolkem Iglice | Velký sál MI

HUDBA
09. 12. | 17.00 | Adventní koncert zpěvačky Katalin Svo-
rákové a souboru Mille Domi – koncert mezinárodně známé 
maďarské zpěvačky s pražským maďarským pěveckým sborem | 
kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, Jindřišská 30, Praha 1

FILM
07. 12. | 18.00 | Tak už konečně umři (Halj már meg) – rež. 
Zoltán Kamondi, 2016, 106 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
  upozornění: od 23. 12. 2017 do 6. 1. 2018 budou RKF i knihovna zavřeny

TRVAJÍCÍ VÝSTAVA
Nachtasylanti | otevřeno po–pá 10.00–17.00 | vstup volný | 
RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 | do 13. 12.

DIVADLO
01. 12. | 20.00–22.00 | 22. pražský divadelní festival ně-
meckého jazyka (19. 11. – 1. 12. 2017). Burgtheater Wien: 
Hotel Evropa aneb Antikrist – projekt volně podle Josepha 
Rotha. Režie: Antú Romero Nunes | s českými titulky | Divadlo na 
Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2

HUDBA
05. 12. | 20.00 | DIMENZE_BERG2017. MiniFokus Rakousko. 
Účinkují: Orchestr BERG, Peter Vrábel – dirigent, Tereza Horáková 
– housle, Martin Opršál – vibrafon. Program: Ondřej Štochl, Tan 
Dun, Bernhard Lang | kostel U Salvátora, Salvátorská ul., Praha 1
07. 12. | 18.00 | NASOM: Trio Frühstück. Účinkují:  Maria 
Sawerthal – housle, Sophie Abraham – violoncello, Clara Früh-
stück – klavír. Program: G. Resch, J. Haydn, M. Bonis, S. Abraham. 
Moderace: Lukáš Hurník | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1
08. 12. | 19.00 | Ray Aichinger European Quartet. Účinku-
jí: Ray Aichinger – saxofon, Mattias Nilsson – piano, Martin Kleibl 
– bicí, Štefan „Pišta“ Bartuš – kontrabas | Jazz Dock, Janáčkovo 
nábř. 2, Praha 5

LITERATURA
05. 12. | 18.00 | Lukáš Motyčka: „Sehr geehrter Meister! 
Sehr geehrter Herr Torberg!“ Die unbekannte Korrespon-
denz zwischen Friedrich Torberg und Vlastimil Artur Polák 
(„Vážený mistře! Vážený pane Torbergu!“ Neznámá korespondence 
mezi Friedrichem Torbergem a Vlastimilem Arturem Polákem) | 
pouze německy | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

  ZASTOUPENÍ VALONSKO–BRUSEL
Myslíkova 31, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 934 574
e-mail: bureau@walbru.cz
www.wbi.be
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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

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, 
Salmovský 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

VÝSTAVA
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 
14. – 16. století   Výstava nabízí atraktivní formou mimořádné 
detaily a souvislosti, které jsou spojeny se středověkým dílenským 
provozem | od 15. 12. 2017 do 20. 05. 2018

  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   Dürer, Cra-
nach, Rembrandt, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo 
van Dyck.

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 | 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.
Loučení s Asií   Využijte poslední příležitosti prohlédnout si 
nejzajímavější díla asijského umění v paláci Kinských | od 5. 12. 
2017 do 25. 2. 2018
Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne   Projekt 
přiblíží veřejnosti šíři žánrové malby významného představitele 
domácího rokoka, od jehož narození uplyne 4. prosince 300 let | 
od 1. 12. 2017 do 18. 3. 2018
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  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. Výstava vznikla ve spolupráci Kunsthis-
torisches Museum Wien s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin 
umění Akademie věd České republiky | do 25. 2. 2018

  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
Aj Wej-wej. Zákon cesty | do 7. 1. 2018
Mytologické mesaliance Maxe Pirnera | do 3. 12.
Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu 
| do 7. 1. 2018
StartPoint 2017 – Cena pro diplomanty evropských umě-
leckých škol | do 10. 12. 2017
Julian Rosefeldt: Manifesto | do 7. 1. 2018
Introducing Pedro Henriques: Půst | do 7. 1. 2018
Kosmická architektura Jana Konůpka – akvarely a uhlové 
kresby z let 1926–46 | od 5. 12. 2017 do 11. 3. 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
10. 12. | 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.
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  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 (historické patro pouze do 16.00)
  vstupné: zdarma

STÁLÁ EXPOZICE
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci   Co-
lloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské 
palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojují-
cím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhoro-
kokovými 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 
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
16. 12. | 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 | do 25. 2. 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM
17. 12. | 10.00–18.00 | Výlet do rezidenčního centra sam83 
v České Bříze. Součástí doprovodného programu je možnost 
osobní návštěvy ateliéru umělce, která je spojena s prohlídkou 
budovy zahrnuté v publikaci Architektura mimo centra a zároveň 
galerie sam83 (Galerie sam83, Česká Bříza 83, 330 11 Třemošná)

  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 Ja-
roslav Róna jako spoluzakladatel nejvýznamnějšího uměleckého 

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
07. 12. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s Pavlem Baňkou

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Mariánské nám. 1, Praha 1 (2. patro)

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00, čt 10.00–20.00

VÝSTAVA
Akvizice GHMP   GHMP obnovila svou akviziční činnost před pěti 
lety po dlouhé předchozí pauze. Začali jsme skromně – nákupem 
odkládaných akvizic z dlouhodobé výstavy s výmluvným názvem 
„Po sametu“. Byl to první pokus o doplnění alespoň jednoho seg-
mentu naší velmi nesourodé a vcelku nahodile utvářené sbírky, 
která sice vznikala díky darům umělců městu Praha už během 
posledních dekád 19. století, ale programové a zároveň tendenční 
akvizice nastaly až s oficiálním vznikem instituce v roce 1963. 
V 80. letech minulého století se pak GHMP mohla pochlubit řa-
dou zajímavých zisků z tehdy objevných výstav zaměřených na 
bílá místa v historiografii naší scény. Devadesátá léta byla spíše 
érou občasných darů od mladší generace umělců a situace se 
v konkurenci stále aktivnějších soukromých sběratelů, kteří těžili 
z mohutnícího trhu a aukcí, zdála být bezútěšná. Galerie veřejno-
právního sektoru se ocitly na jeho okraji bez šance zasáhnout do 
soutěže o pozoruhodná díla z restitucí. GHMP má v současnosti 
díky porozumění ze strany svého zřizovatele možnost už popáté 
získat díla od autorů, jež dlouhodobě sleduje a uspořádala jim 
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výstavu. Tato vazba je důležitá jak z hlediska programu nákupů, 
tak z hlediska efektivního nakládaní s kapitálem přiděleným 
magistrátem přímo pro tento úkol. Jednak se tímto systémem 
GHMP posouvá ke zřetelněji vyprofilované kolekci, která odpovídá 
sledovaným tématům vytyčeným ve výstavním programu, a jed-
nak těží ze vztahů s konkrétními osobnostmi, které recipročně 
přizpůsobují své ceny možnostem našeho rozpočtu. Naše výstava 
představí výběr z minulých čtyř let a otevře vhled do struktury 
sbírek, jež těmito kroky postupně získávají na ucelenosti, a směřují 
tak k budoucí stálé expozici | od 8. 12. 2017 do 29. 4. 2018

  DOPROVODNÝ PROGRAM

VÁNOČNÍ TRH
07. – 10. 12. | Vánoční trh ve Zvonu. V Domě U Kamenného 
zvonu proběhne v druhém adventním týdnu vánoční trh, kde 
můžete pořídit krásné a vkusné dárky pro příznivce umění. Vybírat 
lze z výstavních katalogů, publikací, plakátů či hezkých pohlednic 
– a samozřejmě se speciální vánoční slevou.
09. 12. | 13.00–18.00 | Výtvarný workshop k výstavě Ja-
roslava Róny

VETŘELCI A VOLAVKY S GHMP
Komentované procházky s Pavlem Karousem
09. 12. | 15.00 | Rybníčky, Strašnice, Solidarita (sraz na 
tramvajové zastávce Zahradní Město)

POMNÍK JANA PALACHA NA ALŠOVĚ NÁBŘEŽÍ
Odborné komentáře lze objednat na edukace@ghmp.cz, zdarma

PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ
  Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajíma-
vých kontextech

  vždy v úterý od 17.30 v Edukačním centru v Colloredo-Mansfeldském 
paláci, cena 50 Kč

CYKLUS PŘEDNÁŠEK I.
12. 12. | 17.30 | Odkaz bratří Maxových v českém sochařství

CYKLUS PŘEDNÁŠEK II.
05. 12. | 17.30 | Výzdoba pražských technických památek 
– mostů
19. 12. | 17.30 | Novozákonní motivy v českém barokním 
sochařství

�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, 10. 12. (stříbrná 
neděle) 10.30–18.00, 17. 12. (zlatá neděle) 10.30–18.00,  
27. – 29. 12. 10.30–18.00

  vstup volný

EXPOZICE
Během listopadu nás bohatě zásobili naši čeští výtvarníci 
z oboru malířství, sochařství, grafiky, šperkařství, 
keramiky atd. Přijďte se pokochat a zakoupit sobě či svým 
blízkým hodnotný dárek pod vánoční stromeček.  
Všem příznivcům AD galerie přejeme požehnané vánoční svátky 
a v roce 2018 hodně zdraví a štěstí.

  ARS DIVA GALERIE
Pštrossova 2, 110 00 Praha 1
mobil: +420 603 821 712
www.arsdiva.cz

  otevřeno: po–pá 13.00–18.00, zavřeno: so–ne + svátky,  
27. 12. – 29. 12.

VÝSTAVY
David Šedivý – Praha zasněná a majestátní   Výstava fo-
tografií | otevřeno: po–pá 13.00–19.00, so–ne 11.00–18.00 | 
do 1. 12.

Karel Oberthor 
(1921–1996) – ob-
razy a grafika   Vyučil 
se kamenotiskařem 
v Průmyslové tiskárně 
v Praze v letech 1938–
1940, studoval na 
Ukrajinské akademii 
u profesorů I.  Kluce, 
V. Pukla a V. Silovského 
na AVU v  Praze, kde 
v roce 1950 absolvoval 
čestný rok. Byl členem 
SČUG Hollar. Věnoval 

se malbě, volné a drobné grafice a volné kresbě. Vytvořil stovky 
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exlibris, provedených většinou výrazně barevnou litografií nebo 
dřevorytem. Opakovaně se vracel do jižních Čech, zejména na 
Prachaticko. V krajinomalbě zdůrazňoval vše, co souvisí s lidskou 
tvořivou aktivitou. Vstupoval i do jiných tematických okruhů, mezi 
nimiž podstatné místo zaujímají humorní domácí skřítkové, do-
minantní však zůstává motiv koně v nejrůznějších významových 
souvislostech. Je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, 
AJG v Hluboké nad Vltavou, Krajské galerie ve Zlíně, GVU v Os-
travě a jinde | vernisáž výstavy: 5. 12. v 18.00 | od 6. 12. 2017 
do 3. 1. 2018

  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, 
zavřeno 22. 12. 2017 – 3. 1. 2018

  aktuálně sledujte naše stránky na facebooku: Artinbox – galerie fotografie

VÝSTAVY
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 | do 7. 12.
Alexandr Hackenschmied: Skromný prorok nových vizí   
Výstava k 110. výročí narození autora. Před 110 lety se narodil 
Alexandr Hackenschmied (později Alexander Hammid), český, 
později i americký fotograf, publicista, kameraman a režisér. Pa-
třil k nejvýznamnějším osobnostem české filmové a fotografické 
avantgardy a stal se jedním z mála českých držitelů ceny americké 
filmové akademie Oscar za film Žít! Výstava představí jeho zájem 

nejen o výtvarnou a experimentální stránku fotografie, ale také 
sociálně dokumentární aspekt jeho tvorby. Představíme snímky 
z dob kdy žil a tvořil v Československu, dále z cest, kdy provázel 
Jana Antonína Baťu na cestách po světě, a následně jeho tvorbu 
poté, co koncem třicátých let emigroval do USA | kurátorky: Petra 
K. Hammid, Nadia Rovderová | od 18. 12. 2017 do 27. 2. 2018 

  ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30,110 00 Praha 1
tel.: +420 251 510 760
www.atelierjosefasudka.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

        
VÝSTAVA
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 | do 14. 1. 2018

Alexandr Hackenschmied: Maya (Odpolední osidla), 1943

Jolana Havelková, Citlivá data, Plzeň
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  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

VÝSTAVA
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 | do 19. 12.

  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: Příběhy Iráku   Výstava představuje dnešní Irák 
očima mladé generace dokumentárních fotografů pocházejících 
především z iráckého Kurdistánu. Jejich fotografie jsou nevšedním 
pohledem 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

1917–2017   Výstava plakátů reflektující události roku 2017 
v Rusku 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 festivalem Kulturus grafický designér Aleš Najbrt. | 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
Srdce v dlaních   Předvánoční prodejní výstava prací klientů 
Domova Petra v Mačkově – keramika, malba, tkaní, malba na 
hedvábí, květinové vazby | do 13. 12.
Zbraslavský salon   Výměnná výstava prací výtvarných umělců 
MČ Praha 5 – Zbraslav | od 19. 12. do 11. 1. 2018

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! 
06. 12. | 17.00–19.00 | vánoční svícny
13. 12. | 17.00–19.00 | mexické vánoční ozdoby
20. 12. | 17.00–19.00 | vyrábíme anděly

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.
06. 12. | 19.00–21.00 | papírový patchwork
13. 12. | 19.00–21.00 | relaxační předvánoční kreslení
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  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: po–pá 10.30–18.30, so–ne 10.30–17.00

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. Na webových stránkách 
galerie je možné se stále účastnit online aukce.
Poaukční prodej: právě probíhá v naší galerii až do 23. 12. 2017

  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
Martin Šrámek: „Za hranicemi snů“ | od 28. 11. do 25. 2. 2018

  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, so 10.00–13.00, zavřeno 24. – 31. 12.

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: út–čt 11.00–18.00, do 14. 12.

VÝSTAVA
„VŠECHNO MUSÍ PRYČ!“   Čistka Kokoliova ateliéru Gra-
fika II pražské AVU. Ateliér Vl. Kokolii je plný nejen loňských, 
ale i mnoha děl bývalých studentů Grafiky 2. Po dobu pěti týdnů 
můžeme hledat exkluzivní díla za sympatické ceny s příběhy | 
do 14. 12. 
Pozor! UPDATE KOLEKCE každé úterý!
Sledujte www.facebook.com/vladimir.kokolia a facebook.
com/GalerieHavelka.
Všem čtenářům Pražského přehledu přejeme krásné vánoční 
svátky!
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  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

VÝSTAVA
XXIII. Festival komorní grafiky   Již 23. ročník ojedinělé pře-
hlídky maloformátové grafiky je oslavou umělecko-řemeslné 
preciznosti a intimity. Vypůjčujíc si svůj přívlastek z  domény 
hudebního názvosloví, komorní grafika se vymezuje vůči velko-
leposti tvůrčích výrazů pro velké síně, veřejný prostor a davové 
publikum. Její ambicí a předností je programově neinvazivní, 
technicky sofistikovaný a námětem koncentrovaný projev na 
drobné ploše, kterým míří v jednu chvíli na jediného diváka, od 
nějž vyžaduje pozornost, soustředění a ochotu vstoupit do blízké-
ho a intimního vztahu. / Kurátorka výstavy: Xénia Hoffmeisterová 
| vernisáž: 29. 11. 2017 v 17.00 | do 23. 12. 2017

DOPROVODNÝ PROGRAM
06. 12. | 17.00 | Tradiční adventní večer Klubu přátel 
Hollaru. Naším hostem bude spisovatel Petr Hora Hořejš, který 
promluví na téma T. G. Masaryk a jeho rodina.
13. 12. | 15.00–18.00 | III. Grafický trh v Galerii Hollar | 
grafické listy z archivu autorů | z ruky do ruky | ceny smluvní

VÝSTAVA
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 tenden-
cí, které se v grafice v současnosti objevují | Obecní dům, nám. 
Republiky 5, Praha 1 | do 20. 1. 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM
29. 12. | 16.00 | Komentovaná prohlídka a setkání s autory

  GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 221 746
e-mail: gjf@gjf.cz
www.gjf.cz

  otevřeno: út–ne 11.00–19.00

VÝSTAVA
Česká cena za architekturu   Výstava nejlepších realizací a ví-
těze prestižní soutěže České komory architektů sledující vývoj 
domácí architektonické scény spolu s Akademií České ceny za 
architekturu a mezinárodní odbornou porotou | do 28. 1. 2018

  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

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

Aukční a prodejní galerie specializující se na 19. a 20. 
století.

  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

VÝSTAVA
První republika – XXV. Domácí úkol   Oblíbený projekt Galerie 
La Femme, ve kterém čeští umělci tvoří svá díla na téma zada-
né galerií. J. Anderle, B. Jirků, M. Jiránek, M. Chabera, J. Slíva, 
M. Rittstein, J. Velčovský a další | do 5. 1. 2018

Josef Blecha, Bratři Čapkové, koláž
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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 ·

VÝSTAVA
Česká tvorba XX. století a současná česká tvorba – 
F. Tichý, O. Janeček, L. Jiřincová, J. Kudláček, V. Plocek a další | 
od 4. 12. do 31. 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

VÝSTAVA
Vánoční výstava výtvarných umělců z  okruhu galerie 
Millennium | 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) – výběr z tvorby | do 1. 1. 2018

  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

VÝSTAVA
„Vtip-ná-Ilustrace“   Výstava „Vtip-ná-Ilustrace“ v Galerii Mo-
derna zdůrazňuje autentičnost, ale i různorodost české ilustrační 
tvorby 20. století, a její význam pro budoucí českou výtvarnou 
scénu. 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, S. Holého, A. Hoffmeistera, O. Janečka, 
L. Jiřincové, J. Kalouska, V. Komárka, J. Lady, K. Lhotáka, Z. Milera, 
J. W. Neprakty, R. Pilaře, T. Pištěka, V. Preissiga, V. Renčína, O. Se-
kory, Z. Sklenáře, Z. Smetany, J. Šalamouna, J. Šlitra, F. Tichého, 
J. Trnky, P. Urbana, J. Vyčítala, J. Zrzavého, a dalších | od 30. 11. 
2017 do 14. 1. 2018

Igor Grimmich, Dezorientovaný démon, akryl na plátně,  
175 x 120 cm, 2015

Ondřej Sekora, V mraveništi, akvarel, papír
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  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
Tváře – Cunikova Irina   Vystudovala dětskou uměleckou školu, 
Rostovské umělecké učiliště B. Grekova a uměleckou Akademii 
v Sankt Petěrburgu Ilji Repina. Pracovala jako restaurátorka ma-
lířských pláten a ikon ve státní Rostovské restaurátorské dílně. 
Vyučovala malbu, kresbu, kompozice a historii umění ve měs-
tě Novy Urengoj. Do Prahy přijela jako malířka na volné noze, 
nikoliv z politických důvodů, v roce 1999. Svá díla vystavovala 
v galeriích – Синяя Птица, Le Seans, Slava Gallery a Galerie Nora. 
V minulosti měla výstavu na ruském velvyslanectví a zúčastnila 
se Art Air v Dublinu. V Praze pracovala jako dekoratérka interiérů 
a restaurátorka starožitných panenek a marionetek. Hlavní téma 
její tvorby je člověk a prostřednictvím umění, sdílení jeho vnímání 
a zážitky spojeny s ním. To není realismus, to je obraz, niterný svět 
plný emocí, úvah a dojmů, to je vyprávění o něm a doufám, že 
zajímavé... | od 1. 12. do 22. 12.

  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 a 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 | 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

  otevírací doba: po zavřeno, út–pá 12.00–18.00, so–ne 11.00–18.00. 
V út–pá 9.00–12.00 po předchozí tel. dohodě nebo mailem komen-
tované 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@galeriesca-
rabeus.cz, mobil 603 552 758

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA 
Čerti   V období svatomikulášských nadílek bývají nejobáva-
nějšími členy průvodu čerti. U nás v galerii jsou však pouze „na 
nitích“. Expozice představuje reprezentativní výběr nádherně 
vyřezávaných historických čertů, nejstarší pocházejí již z roku 
1850. Jejich autory jsou nejen anonymní tvůrci, ale i významní 
umělci; především řezbáři a sochaři. Návštěvníci zde uvidí 
marionety Aloise Šroifa, Allesiho, Ant. Suchardy ml., Karla Svo-
linského, Karla Kroba a mnoha dalších autorů | do 10. 1. 2018

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.

DIVADLO
03. 12. | 15.00 | Divadelní představení pro děti od 4 let – 
Jak Kvak a Žbluňk slavili Vánoce. Po představení prohlídka 
loutek a loutkových divadel.
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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
Vladimír Renčín   Pražská plynárenská zve do Galerie Smečky 
na výstavu známého výtvarníka Vladimíra Renčína. Za více než 
padesát let Renčínovy tvorby se s jeho kresleným humorem se-
tkal snad každý. Stačí jen zahlédnout jeho obrázek a na tváři se 
objeví úsměv. S širokým výběrem originálních kreseb a dalších 

artefaktů z ateli-
éru Vladimíra 
Renčína se mo-
hou potěšit nejen 
dospělí, ale i děti 
- u promítání 
večerníčků, které 
výstavu právě 
pro ně oživují. 
O samotném Vla-
dimíru Renčínovi 
( 1 9 4 1 – 2 0 1 7 ) 
se toho mnoho 
neví. Je ovšem 
známo, že krá-
l o v é h r a d e c k ý 
výtvarník neměl 
rád označení „fó-

ry“ a neříkal tomu ani vtipy. Takovému autorovi se obvykle říká 
karikaturista. Jenže portrétní karikatury Renčín nekreslil. Tomu, 
co dělal, říkal kresby a celkem jich publikoval přes pětadvacet 
tisíc – dříve např. pro Dikobraz a Mladý svět a poslední de-
setiletí i pro celostátní deníky. Renčínovy kresby vyšly též ve 
zhruba třiceti knihách, na desítkách dalších knih se podílel jako 
ilustrátor. Za sebou má víc než stovku samostatných výstav a je 
držitelem řady ocenění. Jeho vtipné kresby jsou často kousavé, 
protože takový humor je. Nejsou to díla ryze satirická, člověk si 
v nich však vždy pro sebe najde nějaké sdělení. Renčínův humor 
je milý, přátelský, hřejivý a jeho kresby jsou především vtipné 
a také roztomilé | od 7. 12. 2017 do 10. 2. 2018

  GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30, 110 00 Praha 1
e-mail: info@galerievaclavaspaly.cz
www.galerievaclavaspaly.cz

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVY
Michael Rittstein: „Kurzy začínají na podzim“ | do 10. 12.
Luděk Rathouský „King Dron“ | od 15. 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, zavřeno 26. – 29. 12.

VÝSTAVA
Pavel Korbička: Space of Body | od 12. 12. 2017 do 19. 1. 2018

Luděk Rathouský, Dron
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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: metro A – Hradčanská
  otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vyjma státních svátků

VÝSTAVA
Daisy Mrázková – Co by se stalo, kdyby…  Retrospektivní 
výstava propojuje veřejnosti důvěrně známý svět dětských knih 
s pro mnohé dosud neobjevenými malbami a kresbami Daisy 
Mrázkové – výjímečné české autorky, mezi jejíž nejslavnější díla 
patří například: Haló, Jácíčku, Můj medvěd Flóra, Co by se stalo, 
kdyby..., nebo Auto z pralesa. Nechte se unést bohatým světem 
inspirace a fantazie, světem barev, linií a čar, z nich vystupují živé 
příběhy – vstupte do světa Daisy Mrázkové | kurátor Jan Rous | 
od 21. 11. 2017 do 28. 1. 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM
14. 12., 25. 1. | 18.00 | Komentované prohlídky s kurá-
torem výstavy
06. 01. | 16.00 | Komentovaná prohlídka s kurátorem 
výstavy
Půda plná příběhů | stálá součást výstavy | Jak se dělá kniha? 
Víte, co je maketa? … Psací stroj, koláž, tiráž nebo titulní strana? 
Že ne? – přijďte si napsat, graficky upravit, nakreslit a odnést 
svou knížku na motivy pohádkových příběhů Daisy Mrázkové. 

ATELIÉR PELLÉ – PROGRAMY PRO DĚTI

WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST
10. 12. | 15.00 | S autem, slonem, mravencem pralesem 
se ženem! | Animační dílna s lektorkami Ultrafun. Jistě víte, jak 
vypadá auto. Stejně jistě víte, jak vypadá slon a mravenec. Víte 
ale, jak vypadá takový prales? A tvorové, kteří ho obývají? Dove-
dete si vůbec představit, jak překvapení budou, až vás v pralese 
potkají? Přijďte si natočit svůj veselý pralesní film| délka tvůrčích 
dílen: 1,5 h až 2 h, od 5 let, kapacita: 10 dětí, 90 Kč, rezervace: 
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 rea-
lity nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě a zařazujeme 
si umělce do historických souvislostí | akce dle objednání. 
Kapacita: dle dohody. Cena za dílnu: min. 1000 Kč / skupiny 
nad 17 dětí 60 Kč / dítě. Rezervace nutná: dilny@villapelle.cz.

FRESH SENIOR KLUB / VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO 
SENIORY
Villa Pellé – Praha 6, KC Vozovna – Praha 3
www.freshsenior.cz

  informace a rezervace na tel.: 224 326 180 nebo na info@porteos.cz
  pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
  vstup zdarma

04. 12. | 15.50 | Adventní vycházka. Sraz: nám. Václava Havla, 
Praha 1. Projdeme Nové a Staré Město pražské a zastavíme se u vý-
znamných staveb těchto území. Procházka skončí u kostela Panny 
Marie Sněžné, kde bývá jeden z nejpohádkovějších betlémů v Praze. 
Průvodce: Mgr. Zdeněk Havránek | rezervace nutná | KC Vozovna
05. 12. | 16.00 | Vánoční origami. Origami je japonské umění 
skládání rozličných motivů z ozdobných papírů, které se rozšířilo do 
celého světa. Jak zapojit tuto techniku do přípravy vánoční výzdoby 
ukáže lektorka Magdaléna Hůlová | rezervace nutná | Villa Pellé
11. 12. | 16. 00 | Jiří Schmitzer – nezaměnitelný a všestranný 
herec se tentokrát představí jako zpěvák, skladatel a textař svých 
písní | vstupenky možné osobně vyzvednout pouze před pořadem 
Fresh senior v KC Vozovna nebo ve Ville Pellé | Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana, Praha 3
18. 12. | 16.00 | Přednáška – Vánoce jak je známe a ne-
známe. Víte, proč se slaví Vánoce? Co je jejich podstatou, jak byly 
vnímány v homogenní křesťanské společnosti a jak je slavíme 
dnes? To vše zodpoví PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D., která se 
specializuje na tradice svátků na našem území | KC Vozovna
V lednu 2018 otevíráme nový blok pravidelných kurzů. 
Nabídka: úterý – Výtvarný kurz, středa – Kondiční a rehabi-
litační cvičení, Anglická konverzace, čtvrtek – Francouzská 
konverzace, Tai-chi, Cvičení pro zpevnění středu těla | místo 
konání: Villa Pellé, Praha 6 

  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
  zavřeno: 23. 12. – 26. 12. 2017, 30. 12. 2017 – 1. 1. 2018
  vstupné dobrovolné
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VÝSTAVA
KRTEK 60   Výstava představí kresby Zdeňka Milera k animo-
vaným filmům (ze soukromých sbírek) a tvorbu Kateřiny Miler 
| od 8. 12. do 31. 12.

  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

  GYMNÁZIUM JANA KEPLERA
Parléřova 2, 160 00 Praha 6
www.betlemy.eu

  spojení: tram 22, stanice Pohořelec
  otevřeno: denně 10.00–17.00, 24. 12. a 31. 12. 10.00–15.00,  
1. 1. 2018 13.00–15.30

VÝSTAVA
Výstava nejhezčích českých a zahraničních betlémů | 
od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018

  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.

VÝSTAVA
Pocta mistrům fotografie: Ara Güler   Fotograf Ara Güler 
(*1928) vytvořil během své dlouhé kariéry působivou galerii 
portrétů významných umělců a svých současníků, ovšem hlav-
ní fotografovanou hvězdou a múzou pro něho vždy byl a bude 
Istanbul, město jeho srdce. Güler dokáže jedinečným způsobem 
zdokumentovat nejen ruch tohoto velkoměsta, ale i skrytý kaž-
dodenní život obyvatel metropole na řece Bospor. Svou Leicou 
zachycuje atmosférou nabité kompozice města již od padesátých 
let minulého století. Na výstavě v Leica Gallery Prague bude mít 
návštěvník možnost nahlédnout do obou směrů tvorby této ikony 
světové fotografie. | od 24. 11. 2017 do 28. 1. 2018

LEICA GALLERY CAFÉ
Tereza z Davle: ALSA RUNY 2018   Fotografie ze zákulisí vzniku 
kalendáře pro charitativní organizaci ALSA, pomáhající nemoc-
ným amyotrofickou laterální sklerózou. | do 7. 1. 2018
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz.

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ BAZAR
Tradiční a oblíbená akce v Leica Gallery Prague se uskuteční 
v závěru prvního prosincového týdne. Bazar bude otevřen v pátek 
10.00–21.00 a o víkendu 14.00–20.00. K dostání budou knihy 
z našeho knihkupectví za akční ceny. | od 1. 12. do 3. 12. 2017

Zdeněk Miler, Krtek a zvířátka
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  NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, KLEMENTINUM
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 663 111
www.facebook.com/narodni.knihovna
www.nkp.cz

VÝSTAVY
  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 | do 22. 12.
Křesťanský Východ zblízka – Desáté výročí odborné edice 
Pro Oriente a revue Parrésia   Výstava představuje publikace 
vydané dosud v rámci vědecké edice Pro Oriente. Dědictví křes-
ťanského Východu, která existuje od roku 2007. Jako jediná v ČR se 
zaměřuje výhradně na východní křesťanství. Přináší jak původní 
odborné práce, tak překlady zásadních textů daného tématu i do-
sud nepublikované překlady z evropských i orientálních jazyků. 
Obsahem knih nejsou církevní texty, jde o odborné práce věnující 
se badatelsky uvedenému tématu. Součástí expozice bude pre-
zentace ročenky Parrésia. Revue pro východní křesťanství, která je 
jediným akademickým periodikem v Čechách a na Slovensku, jež 
se věnuje východnímu křesťanství v celé jeho šíři. Výstavu pořádají 
Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna a nakladatelství Pavel 
Mervart | výstavní chodba – přízemí | od 22. 11. do 22. 12.

  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 | 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, není-li uvedeno jinak

VÝSTAVY
Prague Auctions   „Předaukční výstava výtvarného umění“ | 
od 5. 12. do 9. 12. | otevřeno denně 10.00–19.00 | aukce výtvar-
ných děl proběhne 10. 12. od 13.30
Jitka Štenclová –„Na obloze a pod ní“   Výstava Jitky Štenclové 
(*1952). Co vše se za dalekými horizonty na obloze odehrává, co 
k nám odtud přichází, čím nás nebeská klenba inspiruje a co si 
do ní promítáme. Je záhadná, krásná, plná tajemství, neustále se 
proměňující. Působí na nás svým nekonečným mystériem a na-
opak my svým bytím utváříme její podobu. Variace na tato témata 
se promítají i do nejnovějších obrazů a kreseb Jitky Štenclové. 
Po loňské reprezentativní výstavě autorky v Severočeské galerii 
výtvarného umění v Litoměřicích bude možné spatřit výběr z její 
novější tvorby v pražské galerii s dlouholetou tradicí | kurátor: 
Richard Drury | od 13. 12. do 7. 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.

Jitka Štenclová, Na obloze a pod ní

Foto Alžběta Jungrová
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  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. | prodlouženo do 31. 12. 2020

  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

  VOŠUP A SUPŠ
Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 728 255
e-mail: info@sups.cz
www.sups.cz

  otevřeno 10.00–18.00

VÝSTAVA
19. 12. | Tradiční vánoční výstava klauzurních prací   Vyšší 
odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmys-
lová škola zve na prodejní vánoční výstavu, která předvede klau-
zurní práce a výrobky žáků a studentů všech oborů. Návštěvníci 
si mohou výrobky a  klauzury prohlédnout  v ateliérech, dílnách 
i na chodbách školy. 
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 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, Rožmberský palác  9.00–16.00. Ka-
tedrála sv. Víta 9.00–16.00 (v neděli po ukončení 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, 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
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, kromě 24. 12., 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 

Ivan Exner (1960), Světlo v lese (Duby v oboře), olej na plátně, 130 x 170 cm, 
2016–2017, soukromá sbírka
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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 
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 reakce 
v české malbě 20. století | do 7. 1. 2018

  TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

  otevřeno: denně, kromě 24. 12., 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 přede-
vším proměnu Pražského hradu z monarchického symbolu v sídlo 
prezidenta demokratické republiky. Ukazuje složitý proces vzniku 
a přijímání koncepce nové podoby Hradu a jeho následnou pře-
stavbu, stejně jako s přestavbou související archeologické výzku-
my 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 budou 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. Karlova 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 ka-
tedrále 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 do-
provodná publikace.

  STÁLÉ EXPOZICE

  KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno: denně, kromě 24. 12., 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.

Interiér Kaple sv. Kříže © 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, kromě 24. 12., 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 
trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého 
státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je 
umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královské-
ho paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata 
spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh 
církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, 
Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky 
jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na 
hlavní trasu prohlídky | k aktuálnímu programu více informací na 
www.pribeh-hradu.cz a www.hrad.cz

PŘEDNÁŠKY
07. 12. | 17.00 | Gobelíny a tapisérie Pražského hradu. 
Přednášející: PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. a Mgr. Denisa Isabella 
Pospíšilová.
K aktuálnímu programu více informací na www.pribeh-hradu.cz 
a www.hrad.cz

  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno: denně, kromě 24. 12., 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
Z technických důvodů do odvolání uzavřena.

  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.

  KONCERTY
08. – 10. 12. | Vánoce s Choreou. Tradiční vánoční pásmo 
s  Choreou Bohemicou. V Míčovně Pražského hradu zahraje, 
zazpívá a zatančí soubor Chorea Bohemica. Ve vzácné syntéze 
tradiční hudby, zpěvu, tance, lidového divadla a výtvarného cítění 
jakoby vdechla Chorea Bohemica život naivním figurkám českých 
betlémů, malůvkám na skle, rytinám starých nebeklíčů i světské 
radosti ze života. Vedle vánočních obchůzek, písní a koled uvidíte 
nezaměnitelným způsobem zpracované a interpretované české 
legendy | Míčovna
16. 12. | 19.00 | Sophia Jaffé na Hradě. Slavnostní zahajovací 
koncert festivalu České doteky hudby – k 300. výročí narození 
Jana Václava Stamice. PKF – Prague Philharmonia, dir. Petr 
Vronský, Sophia Jaffé (Německo) – housle. Program: J. V. 
Stamic (1717–1757): Sinfonia D dur op. 4 č. 2 „Pastorální“, W. A. 
Mozart (1756–1791): Koncert č. 5 A dur pro housle a orchestr 
K  219, L.  van Beethoven (1770–1827): Symfonie č. 3 Es dur 
„Eroica“ op. 55 | Španělský sál
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 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

VÝSTAVA
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

  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
 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–17.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; tor-
zo gotické brány Špičky z doby Karla IV.; nachází se v ulici V 
Pevnosti mezi Táborskou a Leopoldovou branou

  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.

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 martinských 
kasemat | každou sobotu a neděli v 11.00 a 14.00 | 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 prozkoumej-
te jeho tajemná místa | objednávky na e-mail: strnadova@
praha-vysehrad.cz
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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 

Marta Zechová: Tichý svědek | od 07. 12. do 22. 12. 

  STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 
20. 12. | 18.00 | Vánoční koncert dětského sboru Kampata 
Vystoupí dětský sbor Kampata a sborová přípravka Kampíci 
a Kampalinky (KC Kampa, Praha 1). Vážné, rozpustilé či vánoční 
písničky zazpívají děti ve věku 4 –12 let, vystoupení doplní také 
mladí flétnisté (ZUŠ Štefánikova, Praha 5). Program připravila 
a sbor řídí Denisa Dohnalová. 
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: v prosinci při přízni počasí do 
–3 °C bez sněhu a náledí út–ne 10.00–16.00 – aktuálně  
na www.nrpraha.cz/aktuality/. otevřeno út–ne 10.00–16.00, 
vstupné plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč. Věž bude uzavřena 
na zimu od 23. 12.

  vstup do NR z Vodičkovy ulice 1/3, není-li uvedeno jinak
  polední pauza v Galerii a ve Věži 30 min 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
Historie Nového Města a Praha panoramatická   Stálou 
expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Kar-
lova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. 
Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata. Byt věžníka, 
otevírací doba a vstupné – viz věž.

Jan Svoboda   Výstava díla výtvarníka z Českomoravské vysočiny 
– Radňovic | Galerie v přízemí, otevřeno út–ne 10.00–18.00, 
o vánočních svátcích a na Silvestra zavřeno. | Vstupné plné 50 Kč, 
snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč | od 1. 12. do 30. 12.
Pražská výstava nožů Knives 2017   Oblíbená prodejní pod-
zimní výstava nejlepší produkce nožířského umění v Evropě a ČR. 
| 10. 12. | Velký sál a Mázhaus, otevřeno 10.00–17.00 | vstupné 
100 Kč

KONCERTY
04. 12. | 18.30 | Vánoční koncert ZUŠ Ilji Hurníka   Žáci 
a pedagogové ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2 – Královské Vinohrady 
oslaví vánoční svátky tradičním společným koncertem. Vystoupí 
žákovské orchestry, soubory, ale i sólisté. | Vstupné dobrovolné 
| Velký sál
11. 12. | 19.30 | Předvánoční dialogy bez hranic   Kompo-
novaný večer s prózou R. M. Rilkeho, W. Shakespeara a s kom-
pozicemi G. Ph. Telemanna v uměleckém přednesu první dámy 
českého divadla paní Hany Maciuchové a nejúspěšnějšího českého 
hobojisty současnosti, pana Viléma Veverky. | Vstupné plné 350 Kč, 
snížené 220 Kč, rezervace na adrese bouskova@bohemianartists.cz 
| Velký sál
14. 12. | 19.30 | Stylové večery 2017 – Vstříc Vánocům   
Rozmanitou nabídku letošních večerů s orchestrem Harmonia 
Praga uzavře vánoční rozloučení s barokními díly G. F. Händela 
a A. Corelliho | vstupné plné 300 Kč, snížené 150 Kč, bližší info 
na www.harmoniapraga.cz | Velký sál
16. 12. | 19.00 | Antifona   Koncert smíšeného pěveckého 
a capella sboru, který za 16 let své existence absolvoval přes 
80 koncertů a vystoupení. Na koncertě zazní průřez aktuálním 
repertoárem, který nebude zdaleka jenom vánoční | Vstupné 
130 Kč, rezervace na adrese antifona@antifona.cz | Velký sál
17. 12. | 15.00 | Těšíme se na Vánoce   19. ročník MHF České 
doteky hudby uvede poezii Jana Skácela a Františka Hrubína 
z úst přední české herečky Simony Postlerové a Dismanův roz-
hlasový dětský sbor pod vedením Jany Fraňkové Doležalové 
bude v adventní době určitě nevšedním zážitkem. | Vstupné 
300/250/200 Kč – bližší info na www.ceskedotekyhudby.cz | 
Velký sál
19. 12. | 20.00 | Magie prolínání – Fusion Classic Goes 
Jazz   Kvartet klavíristky Pavly Schönové (T. Křemenák – sax, 
fl., F. Uhlíř – kontrabas, M. Vitoch – bicí) exceluje propojováním 
geniálních motivů klasiky s hravostí a svobodou jazzu. Ty se při 
vánočním koncertu prolnou i s magií kompozic malířky a sklářky 
Míly Nievaldové. | vstupné: plné 350 Kč, snížené 200 Kč, rezervace 
na biocit@ecn.cz nebo SMS na mobil +420 723 573 738 | Velký sál
22. 12. | 19. 00 | Vánoční koncert hvězd Nachtigall Artists    
Na vánoční strunu určitě skvěle naladí čtyři operní pěvci – Simo-
na Šaturová, Petr Nekoranec, Lukáš Bařák a Tereza Štěpánková 
| Vstupné VIP sezení 600 Kč, nečíslované sezení 400 Kč, k stá-
ní 200 Kč | Velký sál
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AKCE
02. – 3. 12. | Francouzský adventní trh   Nádvoří Novoměst-
ské radnice, se promění v  komorní francouzský vánoční trh, 
který potěší všechny vaše smysly | otevřeno so 10.00–20.00, 
ne 10.00–19.00, vstup zdarma | Nádvoří
02. – 3. 12. | Novoměstský advent   Hravý adventní čas na 
Novoměstské radnici si letos s rodinou můžete užít také se Čtyřlíst-
kem, funkčním železničním kolejištěm TT nebo divadlem pro děti. 
Představí se regionální výrobci s originálními dárky, hračkami, 
též dílničky a modeláři | otevřeno 10.00–18.00, vstup zdarma 
| celá NR 
04. 12. | Komentovaná prohlídka Novoměstské radni-
ce   Poslední letošní prohlídka s poutavým výkladem odkryje 
návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla 
brzy po založení Nového Města Karlem IV. | Dopolední prohlídka: 
10.00–11.00, odpolední prohlídka je zrušena. Závazné přihlášky 
předem s dostatečným předstihem – info na www.nrpraha.cz, 
vstup 1 osoba 100 Kč (+ jedno dítě do 15 let zdarma) | sraz na 
nádvoří
17. 12. | Nedělní Ethno obědy 2017 – kurzy vaření pro děti 
a dospělé. Účastníci v kurzech poznávají tradiční pokrmy vždy jed-
né země. Nyní se seznámí s kuchyní ruskou. Vaření pro děti od pěti 
let s dospělým doprovodem je zakončeno společným obědem. 
| 10.30–13.30, počet účastníků jednotlivých kurzů je omezen, 
přihlášení, cena kurzu a další info u pí Youssefové youssefova@
inbaze.cz | Žulový bar, 1. p.
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 za-
hrnuje 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 
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 
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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 vstupen-
ky 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.mobile-
tickets.cz. Mobilní vstupenku nabízí Prague City Tourism pouze 
individuálním návštěvníkům v maximálním počtu 5 osob.

REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího 
pláště věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín do-
končení 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
02. 12. | 20.00 | Prohlídka v češtině
09. 12. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
16. 12. | 20.00 | Prohlídka v češtině
23. 12. | 20.00 | Prohlídka v angličtině 
30. 12. | 20.00 | Prohlídka v češtině

KOLEDY ZE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
Vánoční čas připomenou i trubači Prague City Tourism na 
Staroměstské radnici. Každou předvánoční prosincovou neděli 
po přehlídce apoštolů od 15.00 do 20.00 hodin zazní z oken radni-
ce trojice českých i zahraničních vánočních koled, které v období 
svátků nahradí tradiční radniční fanfáru.

VÁNOČNÍ KONCERT NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI
Přijměte vánoční dárek od Prague City Tourism a zpříjemně-
te si sváteční čas poslechem tradičních i méně známých vánočních 
skladeb v kouzelné atmosféře Jiříkovy síně Staroměstské radnice 
v Praze. Repertoár v podání profesionálního smyčcového kvarteta 
Unique Quartet v doprovodu klavíru a pěveckého dua navodí tu 
pravou sváteční náladu. Účastníkům koncertu bude před zaháje-
ním vystoupení umožněn volný vstup do všech reprezentačních 
sálů historické radnice. Koncert se koná v neděli 17. prosince 
2017 v 17.00 a 19.00 hodin, vstup ve druhém patře radnice. 
Vstupenky za 190 Kč jsou k dispozici od 27. listopadu v online 
předprodeji Vlastivědných vycházek na adrese eshop.prague.eu 
nebo na turistických infocentrech Prague City Tourism.

� CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

  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 9.30–16.00
  otevírací doba o Vánocích: 24. 12. 9.30–12.00, 25. 12. 13.00–17.00 
vstup zdarma, 26. 12 – 30. 12. 9.30–17.00, 31. 12. 9.30–15.00, 
1. 1. 2018 13.00–17.00, 2. – 7. 1. 2018 9.30–17.00

  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 postup-
ně několik desítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli 
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ve 20. letech 18. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, 
na výzdobě interiérů se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: 
P. Brandl, M. V. Jäckel, R. Prachner a řada dalších.

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 
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. 

PROHLÍDKOVÝ OKRUH
Objevte svůj Loretánský poklad – nový prohlídkový okruh 
pro děti a studenty. Od slavnosti Narození Páně nabízíme nově 
zábavné pracovní listy – přijďte s dětmi zjistit, jaké dary přinesli 
tři králové narozenému Ježíškovi, co je vlastně loreta a proč tu 
máme poklad!

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.
25. 12. | 10.00 a 18.00 | Mše svatá – Slavnost Narození 
Páně
01. 01. 2018 | 18.00 | Mše svatá

AKCE
06. 12. | 19.00 | Večery u kapucínů – 76. benefiční koncert 
v barokním refektáři kapucínského kláštera naproti Loretě. Během 
večera vystoupí s programem nazvaným „Když prší štěstí...“ – 
pěvecký sbor Motýli Šumperk pod vedením sbormistryně Heleny 
Stojaníkové. Výtěžek benefice podpoří Salesiánskou asociaci Dona 
Bosca, která školí a vysílá mladé lidi na dobrovolnou službu. Jejich 
prostřednictvím tak pomáhá nejchudším dětem a mládeži na 
celém světě.

  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. 31. 12. (Silvestr) 
9.30–15.00, 1. 1. 2018 (Nový rok) 12.00–17.00

  zavřeno: 24. 12. (Štědrý den) a 25. 12. (Boží hod vánoční)
  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
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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 zakladateli 
premonstrátského řádu sv. Norbertovi

VÝSTAVA
Miroslav Troup – Vzhůru srdce!   Výstava obrazů se sakrálními 
motivy | Křížová chodba kláštera | do 1. 2. 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

� 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 Podba-
ba, 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, 
studenti, 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.).

MIKULÁŠSKÁ VE STARÉ ČISTÍRNĚ 
03. 12. | 09.00 – 18.00 | 04. 12. | 15.00 – 20.00 | 05. 12. | 
15.00 – 20.00 | Podzemní prostory proměněné v pohádko-
vé peklo plné čertů a rarášků | cena vstupenky 300 Kč/os., ZTP 
30 Kč/os., děti do 3 let ZDARMA | parkování v areálu | Předprodej 
vstupenek na www.staracistirna.cz

ADVENTNÍ KONCERT VE STARÉ ČISTÍRNĚ
16. 12. | 18.00 | V. Novák: Slovácká suita, op. 32 a J. J. 
Ryba: Česká mše vánoční… | cena vstupenky 250 Kč/os., ZTP 
50 Kč/os., děti do 3 let ZDARMA | parkování v areálu | Předprodej 
vstupenek na www.staracistirna.cz
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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 250 Kč; snížené 170 Kč; rodinné 420 Kč; 
děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 100 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., 02., 15. a 16. 12. | 18.00 | Noc v muzeu: Mikulášské 
a předvánoční noční prohlídky expozice Archa Noemova | 
nutná rezervace na www.rezervace.nm.cz | vstupné 30 Kč + cena 
běžné vstupenky do muzea
03. 12. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda | přednáš-
kový sál „H“
13. 12. | 18.00 | Jindřich Forejt: První rodina nové republiky 
| přednáška | vstup volný
18. 12. | 18.00 | Milena Běličová: Hradní fotoarchiv: První 
republika v obrazech | přednáška | vstup volný

  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

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, 
které 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 31. 12.

AKCE
07. 12. | 18.00–19.30 | Sylva Fischerová: „Náš jugoslávský 
Homér“ – Homérská otázka na Balkáně – přednáška z cyklu 
Slovo, tradice a kontext | vstupné 30 Kč
09. 12. | 10.00–17.00 | Ražení do kůže – workshop pro 
dospělé z  cyklu Tradiční řemeslné dílny | nutná rezervace 
na kristyna_hlavata@nm.cz nebo 257 325 766, 773 793 412 
| vstupné 400 Kč
09. 12. | 14.00–16.00 | Vánoční ozdoby – 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
09. 12. | 17.00–20.00 | Folklorní regiony Čech, Moravy 
a Slezska: Valašsko
17.00 | Přednáška Radka Bryola | vstupné v  ceně běžné 
vstupenky do muzea
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19.00 | Vystoupení Valašského souboru písní a tanců Bača 
| vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea

13. 12. | 17.30 | Česko zpívá koledy – srdečně zveme všech-
ny návštěvníky na koncert Smíšeného pěveckého sboru SUDOP 
Praha, který zazpívá pastorely od  starších českých autorů. 
Od 18.00 si pak zazpíváme všichni společně klasické koledy, 
které bude doprovázet cimbálová muzika Muzička | vstup 
volný
16. 12. | 13.00–17.00 | Aspoň na víkend zažij tradiční Vá-
noce – přijďte nasát klidnou a provoněnou vánoční atmosféru 
do Národopisného muzea, kde vás čeká mnoho aktivit. Za zvuku 
koled si budete moci vyzkoušet věštění budoucnosti v podobě lití 
olova, vyrobit ozdoby nebo originální adventní kalendář | vstupné 
v ceně běžné vstupenky do muzea

  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

V době od 1. 12. do 1. 5. 2018 bude budova Lapidária 
Národního muzea uzavřena

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.
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 předběžné 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.
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  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
Počátky křesťanství v Egyptě a koptská kultura   Malá vý-
stava představuje reprezentativní výběr koptského umění, ale 
i předmětů denní potřeby, které ilustrují kontinuitu i novou realitu 
koptského Egypta | od 1. 12.
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
16. 12. | 14.00–18.00 | Vánoce u Halánků | vstup na program 
je volný
14.00–18.00 | Lapače snů – výtvarná dílna pro děti i dospělé
14.00–15.00 | Šamanka Manka – divadelní představení 
o Šamance, která léčí nemoci jako je lenitýda, překřikovanda, 
jávšechnoznajka, držkatka...
16.00 | Indiáni – komentovaná prohlídka části výstavy Jižní 
Amerika | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea
17.00 | Čtení pro děti – pohádky od spisovatele Pavla Vrány. 
Stánek s knihami z antikvariátu Kačur.

  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 
hudebních nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový 

klavír, 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 „Zvěs-
tování“ a další.

VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
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 | do 3. 1. 2018

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
02. 12. | 14.00–18.00 | Mikulášské odpoledne v Českém mu-
zeu hudby – jaké mají čerti peklo v Českém muzeu hudby? Výsta-
vu Hudba a pohádka přijde zkontrolovat Mikuláš s Andělem. Pro 
děti budou připraveny různé pohádkové dílničky a komentované 
prohlídky výstavou. Od 15.00 rodiny čeká také speciální mikulášský 
pohádkový kvíz (registrace týmů na musicmuseum_pr@nm.cz)  
| vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea
06. 12. | 19.37 | T. G. Masaryk a hudba jeho doby – První 
republika nejsou jen šlágry o lásce, je to i tvrdá kritika tehdejších 
(nejen) politických poměrů. Přijďte se něco dozvědět, připome-
nout, poznat a také se pobavit. T. G. Masaryk se mimo jiné totiž 
také rád smál. Hraje: Pražský hradčanský orchestr | vstupné 50 Kč, 
počet lístků omezen. Rezervace se neprovádí. V prodeji pouze 
na pokladně Českého muzea hudby v předprodeji. V den konání 
akce prodej pouze do 18.00
09. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga a Atlantic Boychoir: 
Vánoční koncert – publiku se představí repertoár složený 
z vánočních pastorel a českých, evropských a amerických koled | 
vstupné 200 Kč | prodej vstupenek na www.ticketon.cz
12. 12. | 19.00 | Sbor mezinárodní školy ISP v Praze: Vá-
noční koncert – koncert bude zahrnovat tradiční a moderní 
vánoční hudbu z celého světa včetně spirituálů, gospelů a rene-
sanční hudby | vstupné dobrovolné
13. 12. | 19.00 | Collegium Cantantium: Vánoční koncert 
– koncert ženského komorního sboru pod vedením sbormistra 
Zdeňka Kudrnky
14. 12. | 19.00 | DPS Noctuella – na koncertě zazní kromě 
směsi koled od K. Steckera a tradičního vánočního repertoá-
ru pro děti také klasická hudba pro flétnový soubor | vstupné 
dobrovolné
16. 12. | 18.00 | Tajemství Vánoc: zpěvy, obchůzky a ko-
ledování – účinkují Muzika Rozmarýn a taneční soubor 
Vycpálkovci Praha | vstupné 160 Kč, děti do 10 let a ke stání 70 Kč
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17. 12. | 18.00 | Vánoční koncert, aneb Panna syna poro-
dila – v programu se ponoříme do pokladů starých kancionálů 
a propojíme je s lidovými zpěvy | vstupné  150/90 Kč
18. 12. | 19.00 | Koncert žáků ZUŠ Praha-Zbraslav – zazní 
výběr skladeb z klasické hudby | vstupné dobrovolné

20. 12. | 19.00 | Předvánoční koncert: České a evropské 
vánoční písně a koledy – účinkuje: Komorní smíšený pěvecký 
sbor Rosa ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Uměleckého 
sdružení ČVUT | vstupné 100 Kč, děti a senioři 50 Kč
31. 12. | 17.00 | Silvestrovský koncert – slavné hudební bon-
bónky. Program: Mozart, Albinoni, Dvořák, Grieg, Vivaldi, Joplin, 
aj. | prodej vstupenek www.fideliokoncerty.cz

 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 
ukázky autografů jeho skladeb, korespondence, deníků a dal-
ších dokumentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje 
i jeho klavír.

VÝSTAVA
Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky   
Fotografická výstava, která se věnuje zachycení Bedřicha Smetany 
v pomníkové tvorbě v plenéru | od 6. 12.

 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. objed-
návku 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
12. 12. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Antonín 
Dvořák a zbožnost | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea
13. 12. | 18.00 | Komorní večer studentů Pražské konzer-
vatoře – účinkuje: Patricie Kozlova – housle, Hana Forsterová 
– klavír | vstupné 30 Kč

  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
  vánočních provoz: 23. 12. 10.00–18.00, 24. 12. zavřeno,  
25. 12. 13.00–18.00, 26. 12. 10.00–18.00, 31. 12. 10.00–14.00,  
1. 1. 13.00–18.00

  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
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Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největ-
ší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty 
technického charakteru.
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 loko-
motiva 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.
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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 
„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 mož-
né. 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 
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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.
Nejkrásnější zámky, hrady a zahrady v Sasku   Malá vý-
stava, která přestavuje historické skvosty Saska, vznikla ve spo-
lupráci s Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen | 
do 4. 2. 2018
Umění a řemeslo   Výstava s podtitulem „Současné medailérské 
umění 2008–2017“ ukazuje, jaký je současný vývoj tohoto oboru. 
Představena je tu bohatá škála děl členů Asociace umělců medai-
lérů, jejichž práce dokazují, že tato oblast úzce spojuje uměleckou 
invenci s řemeslným základem a že její nedílnou součástí jsou 
realizační techniky | do 1. 2. 2018
Tvář moderní doby   Výstava návštěvníky seznámí prostřednic-
tvím uceleného souboru fotografií z Poldi Kladno s vývojem foto-
grafické techniky a se změnami v pojetí průmyslové fotografie. 
Vystavený soubor fotografií ze sbírek NTM zároveň dokumentuje 
historii našeho významného průmyslového podniku a na příkladu 
ocelářské výroby více než stoletý pokrok techniky | do 11. 3. 2018

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových 
akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší 
edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou kon-
cipované 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 re-
zervace 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)

AKTUALITA
17. 12. | Je den výročí úmrtí Václava Havla | vstup do NTM 
za snížené vstupné v hodnotě 50 Kč

�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

  vánoční provoz: 24. 12. 9.00–14.00, 25. a 26. 12. 10.00–18.00,  
30. 12. 10.00–18.00, 31. 12. 10.00–14.00, 1. 1. 10.00–18.00

AKCE
Vánoce v Muzeu hl. m. Prahy
02. 12. | 09.00 – 18.00 | Vánoční bazar / MuzeuM Market – 
prodej drobných vánočních dárků, dopolední i odpolední divadelní 
představení pro děti, výtvarné dílny, občerstvení. Celý den volný 
vstup do hlavní budovy muzea na Florenci.
09. 12. | Předvánoční zastavení – dílny pro veřejnost a rodi-
ny s dětmi; výroba svíček z vosku a vánočních přání technikou 
quilling, pečení perníčků.
13. 12. | Výroba betlémů z vosku – pro školy, objednávky na: 
suska@muzeumprahy.cz.
14. 12. | Zdobení vánočních perníčků – pro školy, objednávky 
na: suska@muzeumprahy.cz.
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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
Kouzlo svatých obrázků   První část výstavy provádí návštěv-
níka prostřednictvím vyobrazení milostných soch a  obrazů 
na drobné devoční grafice na cestě po jednotlivých poutních 
místech v Praze a jejím nejbližším okolí. Druhá část výstavy je 
věnována období první poloviny 19. století, kterou lze nazvat 
„zlatou dobou“ tisku svatých obrázků v Praze. Vedle svatých 
obrázků jsou na výstavě prezentovány sochy, obrazy, domácí 
oltáříky a další umělecké předměty z 18. a z první poloviny 
19. století ze sbírek Muzea hl. m. Prahy. Valná většina z nich je 
vystavena vůbec poprvé | od 9. 12. do 2. 4. 2018
Na  programy pro školy s  lektorem se objednávejte 
od  15.  12. prostřednictvím rezervačního systému na   
www.muzeumprahy.cz.
Český filmový plakát 1931–1948   Výstava představuje uce-
lený výběr filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hl. m, 
Prahy. Návštěvníka seznamuje s unikátní plakátovou formou 
tzv. nudle, jež se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu 
na počátku třicátých let 20. století. Časově je výstava vymezena 
lety 1931–1948 | od 13. 12. do 11. 3. 2018
Na  programy pro školy s  lektorem se objednávejte 
od  19.  12. prostřednictvím rezervačního systému na   
www.muzeumprahy.cz.

VENKOVNÍ VÝSTAVA
První světová válka v životě Pražanů   Venkovní výstava 
přibližuje obraz života obyvatel Prahy v období první světové 
války. Prostřednictvím dobové fotodokumentace a vybraných 
tisků ze sbírek Muzea hl. m. Prahy mají návštěvníci výstavy 
možnost si připomenout nejen odvrácenou stranu událostí 
na  frontě, ale i  poslední léta pozvolného pádu rakousko-
-uherské monarchie. Na dvanácti panelech jsou nastíněny 
jednotlivé tematické celky spjaté se životem v  zázemí, ať 
již v souvislosti s mobilizací, lékařskou péčí, koordinovanou 
pomocí obětem války, nebo neblahými důsledky zásobovací 
krize. Výstava chronologicky pokrývá období od vyhlášení 

války Rakouska-Uherska Srbsku koncem července 1914 po de-
monstrace v centru Prahy během generální stávky 14. října 
1918 | do 29. 12.
Na programy pro školy s lektorem se objednávejte prostřed-
nictvím rezervačního systému na www.muzeumprahy.cz.

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
08. 12. | Karlovo Nové Město – pro 1. stupeň ZŠ
Václav – kníže a světec – nový program pro 1. stupeň ZŠ, 
objednávejte se od  8. 12. pomocí rezervačního systému na   
www.muzeumprahy.cz

MULTIKULTURNÍ PROGRAMY
19. 12. | Neslyšící pro slyšící

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
05. – 08. 12. | Výprava za Kelty

STREET ART
20. 12. | 09.15 | Přednášky pro školy – vede fotografka Jitka 
Kopejtková. Objednávky na suska@muzeumprahy.cz.
ZIMNÍ RADOVÁNKY – výstava slovenských ilustrací | 
do 31. 12.

  doprovodné programy k výstavě jsou v přednáškovém sále v 1. patře 
muzea. Objednávky suska@muzeumprahy.cz

05. 12. | Barevné Vánoce – experimenty s barvami a jejich 
zkoumání – workshop, kde si děti namalují vlastní obraz.
12. 12. | Vánoční zvyky v  Čechách a  na  Slovensku – 
přednáška etnografky PhDr.  H.  Noskové s  ukázkami lidové 
slovesnosti.
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PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému  
na www.muzeumprahy.cz

09. 12. | 10.00 | Výprava za Kelty

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus Praha neobjevená II
06. 12. | 16.30 | Věže a rozhledny (skupina C)
07. 12. | 16.30 | Věže a rozhledny (skupina A)
13. 12. | 16.30 | Věže a rozhledny (skupina B)
Cyklus Výtvarné umění v dějinách VI
14. 12. | Scénografie 1970–1989
Cyklus Pražské hřbitovy
21. 12. | Vyšehradský hřbitov

WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY
  v přednáškovém sále v 1. patře

20. 12. | 17.30 | Street art

  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
  vánoční provoz: 24. 12. 9.00–14.00, 25. a 26. 12. 10.00–18.00,  
30. 12. 10.00–20.00, 31. 12. 10.00–14.00, 1. 1. 10.00–18.00

EXPOZICE
Praha Karla IV. – středověké město   Ve druhé etapě je dokon-
čena stávající část expozice věnovaná změnám podoby pražského 
souměstí zhruba do roku 1400. Akcent je ovšem tentokrát položen 
na přiblížení života středověkých obyvatel města, expozice se sou-
středí na intimitu jejich soukromého života. Nový videomapping 
modelu Karlova náměstí návštěvníky seznamuje se středověkou 
zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizualizace připo-
mínají důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké město, 
způsoby řízení pražského souměstí a důležitý prostor dostává 
i téma pražského opevnění | od 2. 12.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy – program 
v expozici, od 4. a 5. tř. ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ. Program je uzpůsoben 
věku žáků. Objednávky od 11. 12.
Praha Karla IV. – středověké město – program v expozici, 
od 4. a 5. tř. ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ. Program je uzpůsoben věku 
žáků. Objednávky od 11. 12.
Praha Karla IV. – tematický program v dětské herně Po stopách 
Karla IV., MŠ a 1.–3. tř. ZŠ.

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.

  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
  vánoční provoz: 24. 12. zavřeno, 25. a 26. 12. 10.00–18.00, 31. 12. 
zavřeno, 1. 1. 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 prosinci 10.00, 12.00,  
14.00 a 16.00

  vánoční provoz: 24. 12. prohlídky v 10.00 a 12.00, 26. – 30. 12. běžný 
provoz, 31. 12. prohlídky v 10.00 a ve 12.00

www.kampocesku.cz  muzea  157



  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 prosinci 10.00, 12.00, 14.00 
a 16.00

  vánoční provoz: 24. 12. prohlídky v 10.00 a 12.00, 26. – 30. 12.  
běžný provoz, 31. 12. prohlídky v 10.00 a 12.00

  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
  vánoční provoz: 24. 12. 10.00–14.00, 26. – 30. 12. běžný provoz,  
31. 12. 10.00–14.00

  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
07. 12. | 17.00 | Genius loci svahu nad lužáneckým parkem 
v Brně a vily rodiny Löw-Beerových – glosa k původu vily 
Tugendhat. V roce 1860 vznikla ve svahu nad lužáneckým parkem 
první vilová kolonie v Brně. Genia loci této lokality umocnil rodin-
ný dům, který si dala v letech 1929–1930 postavit Greta Tugend-
hatová s manželem v horní části pozemku za svou rodičovskou 

Löw-Beerovou vilou a který později proslul jako výjimečná stavba 
světové architektury. Přednáška představí souvislosti, které ovliv-
nily názor manželů Tugendhatových na architekturu jejich vlastní 
vily. Přednášející: PhDr. Dagmar Černoušková.

  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

  vánoční provoz: 24. 12. 10.00–13.00, 25. a 26. 12. 10.00–16.00,  
31. 12. 10.00–13.00, 1. 1. 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
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

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 
| do 4. 2. 2018
Sobotní adventní dílny v rámci výstavy
02. 12. | 10.00–17.00 | Pečení reliéfních perníků
09. 12. | 10.00–17.00 | Pečení vánoček
16. 12. | Pečení vánočního cukroví / Workshop SOŠ a VOŠ 
Jablonec nad Nisou – tvůrčí dílny nabídnou návštěvníkům 
možnost zhlédnout a vyzkoušet si výrobu vánočních ozdob.
Komentovaná prohlídka pro školy – pro žáky od  11  let, 
objednávejte se předem na tel.: 601 555 080, nebo na e-mailu: 
samanova@muzeumprahy.cz.

STÁLÁ EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Nová expozice 
představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. 
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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.

PROGRAMY 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
Vánoce našich prababiček – interaktivní program k výstavě 
Praha v čase vánočním, během něhož se přeneseme o několik 
desítek let zpět a poznáme, jak slavily vánoční svátky děti před 
více než 150 lety, jak zdobily stromeček či jaké dostávaly vánoční 
dárky | vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ | od 5. 12.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
  v sále Kočárovna

12. 12. | 14.00 | Judita Matyášová   Novinářka Judita Ma-
tyášová píše pro Lidové noviny a týdeník Vlasta. Specializuje 
se na příběhy pamětníků, kteří odešli nebo emigrovali v první 
polovině 20. století, např. osudy Wintonových dětí nebo příběhy 
zaměstnanců firmy Baťa v zahraničí.

  PRAŽSKÉ VĚŽE
  věže a bludiště otevřeny v prosinci denně 10.00–20.00

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

  vánoční provoz: 24. 12. 10.00–15.00, 25. – 31. 12. a 1. 1. 
10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

  ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 

  vánoční provoz: 24. 12. 10.00–15.00, 25. – 31. 12.  
a 1. 1. 10.00–18.00

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

  vánoční provoz: 24. 12. 10.00–15.00, 25. – 30. 12. 10.00–20.00,  
31. 12. a 1. 1. 10.00–15.00

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 hy-
potézy. Ve sklepení je malá prezentace předmětů vylovených 
z Vltavy, včetně posledních nálezů z unikátního plošného prů-
zkumu dna řeky.

  PRAŠNÁ BRÁNA
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

  vánoční provoz: 24. 12. 10.00–15.00, 25. – 30. 12. 10.00–20.00,  
31. 12. a 1. 1. 10.00–15.00

  SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Malostranské nám. 556/29, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

  vánoční provoz: 24. 12. 10.00–15.00, 25. – 30. 12. 10.00–18.00,  
31. 12. a 1. 1. 10.00–15.00

STÁLÁ EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města   Expozice seznámí návštěv-
níky s náročným životem věžníků – strážců města – s historií 
objektu, fenoménem městských zvonic i se zneužitím památ-
ky totalitními režimy. Návštěvníci si mohou prohlédnout byt 
věžníka z období druhé poloviny 18. století, jehož součástí je 
i unikátní černá kuchyně – 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. 
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Součástí expozice je i pohled do barokního kanalizačního sys-
tému 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

  vánoční provoz: 24. 12. 10.00–15.00, 25. – 30. 12. 10.00–18.00, 
31. 12. a 1. 1. 10.00–15.00

  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
  vánoční provoz: 24. 12. 10.00–12.00 a 12.30–14.00, 25. – 30. 12. 
10.00–12.00 a 12.30–18.00, 31. 12. 10.00–12.00 a 12.30–14.00,  
1. 1. 10.00–12.00 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 digitál-
ních reprodukcí vyobrazení Prahy, významných pražských 
požárů i pražských hasičů a  jejich výstroje a výzbroje. Vedle 
konkrétních zachycení tématiky ohně a boje s ním je návštěv-
níkovi nabídnuta možnost zažít hrozivou situaci při požárech 
středověké nebo raně novověké Prahy. Pomocí smyslových 
iluzí je vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech, které 
zachvátily celé čtvrti.

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

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
06. 12. | 17.30 | Speciální komentovaná prohlídka expozi-
ce Praha hoří – objednávejte se na: lochman@muzeumprahy.cz

�MUZEA A – Z

  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, vyjma vánočních svátků: 24. 12. 
10.00–14.00, 25. 12. 12.00–17.00, 26. – 30. 12. 10.00–18.00, 
31. 12. 10.00–15.00, 1. 1. 12.00–17.00

  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.

foto © Franz Kafka Museum 2017

Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existenciál-
ní prostor, kategorizuje hlavní události Kafkova života a vlivy 
prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná Imaginární 
topografie, ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho ži-
vota v ní složitě proměňuje v metaforický obraz. Na výstavě ožívají 
fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy v důmyslně koncipovaných 
instalacích s využitím nejmodernější audiovizuální techniky. Slo-
vo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí symfonický celek.
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  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

  otevřeno v prosinci 1. 12. – 23. 12. 10.00 – 21.00,  
24. 12. otevřeno 10.00 – 14.30, 25. 12 zavřeno, 26. 12 10.00 – 20.30, 
27. 12 – 30. 12 10.00 – 21.00, 31. 12 10.00 – 14.30

  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
01. 12. – 31. 12. | Ladovské Vánoce – oslavte s námi 130.  na-
rozeniny Josefa Lady
02. – 03. 12. | Výroba vánočních ozdob na stromeček

09. – 10. 12. | Zdobení perníčků
16. – 17. 12. | Psaní dopisů Ježíškovi
23. 12. | Vytváření vlastních betlémů
24. 12. | Dopolední zpívání koled

  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; rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti 6-15 let) 799 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 čokolády 
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 do-
bových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokoládová 
fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné zajíma-
vosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpomínky, 
v průběhu návštěvy zde každý může sníst tolik čokolády, kolik 
jen bude chtít!
V čokoládové dílně návštěvníci odhalí tajemství výroby pravých 
belgických pralinek a hedvábně hladké čokolády a mají zde možnost 
stát se na chvíli čokolatiérem a vyrobit si své vlastní čokoládové 
výrobky. Muzeum je vyhledávaným cílem školních výprav i indivi-
duálních turistů a je velmi vhodné pro rodiny s dětmi.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby belgických pralinek probíhá každých 30 minut. 
Uvidíte, jak se vyrábí a plní pralinky, a jak se s čokoládou pracu-
je, aby byla pěkná a chutná. A samozřejmě ochutnáte vyrobené 
pralinky!
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy včetně ukázky 
práce čokolatiéra | objednávky na výše uvedených 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, vyjma vánočních svátků: 24. 12. 
10.00–14.00, 25. 12. 12.00–17.00, 26. – 30. 12. 10.00–18.00, 
31. 12. 10.00–15.00, 1. 1. 12.00–17.00

  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.

foto © Mucha Trust 2017

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. 

  možnost zdarma návštěvy obchodu v prostorech muzea, kde lze 
zakoupit autentické starožitné šperky, ale i šperky s moderním 
designem z dílny družstva Turnov. Každý šperk má vlastní certifikát 
pravosti.

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 
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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.

 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
  vánoční provoz:24. 12. 10.00–15.00; 25. – 26. 12. 10.00–18.00; 
31. 12. 10.00–16.00; 1. 1. 13.00–18.00

  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
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 uměl-
ců, kteří se postupně usazovali na pařížském předměstí Puteaux 
a významně zasáhli do vývoje moderního umění | do 9. 1. 2018

Raymond Duchamp-Villon – Maggy neboli Portrét paní Georges 
Ribemont-Dessaignes, 1912 / 1948, bronz

Muž s hořící hřívou! – Emil Filla a Surrealismus 1931–1939   
Výstava věnovaná dílu a osobnosti Emila Filly a autorům, kteří 
tvořili v počátečních letech surrealismu, mj. Emil Filla, František 
Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc Makovský, František Muzika, 

Jindřich Štyrský, Karel Teige, Toyen, František Vobecký, Alois 
Wachsman. Kurátor výstavy: Dr. Karel Srp | do 11. 2. 2018
Jaroslav Vožniak   Výstava dosud méně prezentovaného autora, 
jednoho z členů umělecké skupiny Šmidrové, který svým postsu-
rrealistickým přístupem a jistou formou nadsázky patří k předním 
tvůrcům období normalizace. Projekt představí hlavní tvůrčí etapy 
autora, značná pozornost však bude věnována především 60. le-
tům, kdy Vožniak vytvořil sérii pop-artových ikon, vztahujících se 
k byzantským předlohám, kdy místo svatých mučednic znázornil 
dobové ikony tehdejší popkultury | od 9. 12. do 4. 3. 2018
Jitka Svobodová: Venku a uvnitř   Výstava představuje ak-
tuální práce jedné z nejvýraznějších českých výtvarnic, která se 
dlouhodobě věnuje médiu kresby - skrze jednoduché zobrazené 
motivy (závěsy, stoly aj.) se dotýká mnohem univerzálnějších 
témat, jako je vztah viditelného a neviditelného, hmotného a 
duchovního, a zhmotňuje zdánlivě nepostižitelnou podstatu 
světa, který nás obklopuje | do 11. 3. 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM
05. 12. | 18.30 | Sousedé z Puteaux – večerní program pro 
dospělé k výstavě Ateliérová sousedství | cena 150 Kč / 90 Kč 
studenti a senioři, rezervace nutná

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 objed-
návku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi 
i skupiny dospělých. Vedle široké nabídky animačních programů 
a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám nabízíme nové 
programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám.
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

AKCE
02. 12. | 18.00 | Swing ve Werichově vile – tanečně-hudební 
večer na téma „Hej rup!“
03. 12. | 20.00 | 3 strážníci – hudebně-dramatická sonda 
do života geniálního hudebního tvůrce. 16 písní geniálního skla-
datele Jaroslava Ježka v představení, které svérázným, místy až 
dokumentárním způsobem, přibližuje trojici velkých osobností 
české kultury.
5. 12. a 22. 12. | 20.00 | S vůní perníku – inscenované pásmo 
vánočních koled. Zpěvohra s prvky satiry, ironie a černého humo-
ru, která reaguje na vánoční klid a neklid a blednutí tradičního 
prožívání českých Vánoc.
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06. 12. | 19.00 | Vánoční koncert – procházky uměním s Jitkou 
Hosprovou. Jitka Hosprová – viola, Vratislav Kříž – baryton, Kláno-
vický dětský sbor Claireton Chorale, Světlana Tvrzická – sbormistr 
| cena 300 Kč, Werichova vila, rezervace nutná
12. 12. | 19.30 | Dělo se nedělo – scénická koláž studentů 
DAMU z dramatické a písňové tvorby V+W a JJ 
13. 12. | 10.00 | Razemotion – seminář. Rozvíjet leadership 
a komunikaci se dá i velmi netradičním způsobem - pomocí po-
hybu. Do podkroví Werichovy vily se opět vrací inovativní myšlení 
a inspirativní setkání. 
15. 12. | 18.00 | Vánoční setkání na Kampě – Adventní večer 
s videomappingem na Werichovu vilu.
19. 12. | 20.00 | Jean Cocteau: Lidský hlas – duodrama pro jednu 
herečku a jednu zpěvačku. Hrají: Dáša Zázvůrková a Jitka Sedláčková

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
02. 12. | 15.00 | Hopem, Skokem s V + W za Ezopem – diva-
delní představení nejen pro děti s divadlem Pod kloboukem. Co 
má společného Voskovec Werich a Ezop? Skočte s námi do minu-
losti a poznejte moudrost těchto tří mužů. V doprovodu krásných 
Ezopových bajek a písniček pánů Voskovce a Wericha se děti nejen 
pobaví, ale také poučí a stanou se spolutvůrci divadelního před-
stavení | cena 100 Kč/os., 60 min.

 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, 603552758

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. Uni-
kátní 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 prvorepub-
likové 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;  
vánoce 21. – 25. 12. zavřeno; 26. – 30. 12. otevřeno

  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   Výstava ze soukromé sbírky ma-
puje společenský život londýnské smetánky na konci 19. století 
| do 30. 12.

AKCE
02. – 03., 09. – 10. a 16. – 17. 12. | 10.00–18.00 | Viktorián-
ské vánoce – mimořádné ukázky vánočních tradic
01. – 20. 12. a 26. – 30. 12. | Zimní romance – prodejní vý-
stava 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); před-
prodej 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 kla-
tovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického 
období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dal-
ších exponátů. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií 
unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu 
a množství historických fotografií. Velmi cenné jsou sbírky 
druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších 
historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována 
unikátní sbírka vodoměrů.

  ÚPRAVNA VODY PODOLÍ
Čerpací stanice surové vltavské vody – odstraňování nečistot 
ze surové vody na hrubých a jemných česlích.
Čiřiče – seznámení s funkcí, významem a technologickým po-
stupem úpravy surové vody. 
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyk-
lého stanoviště, viditelné

 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 setkejte se tváří v tvář se strašidly! Poznejte slavné 
pražské pověsti a zažijte jejich kouzlo v interaktivních 
hříčkách. Pochopíte, co jiní netuší – kde se rodí pražský 
genius loci.

AKCE
01. 12. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
02. 12. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
02. 12. | 16.30 | Za čerty k bráně pekelné
03. 12. – 06. 12. | Mikulášská pohádka – divadlo Na Prádle
05. 12. | 17.00 | Čerti na Čertovce – více na www.muzeum-
karlovamostu.cz
08. 12. | 18.00 | Tajuplné průchody Starého Města
09. 12. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
09. 12. | 16.00 | Karlův most ze tří stran
13. 12. | 18.30 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou
15. 12. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
16. 12. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
16. 12. | 17.30 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
19. 12. | 18.30 | Tajuplné průchody Starého Města
21. 12. | 18.00 | Za čerty k bráně pekelné
22. 12. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
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25. a 26.12. | Živý Betlém – více na www.divadloapropo.cz
27. 12. | 18.30 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou
28. 12. | 18.00 | Tajuplné průchody Starého Města
29. 12. | 17.30 | Za čerty k bráně pekelné
30. 12. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
30. 12. | 17.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
31. 12. | 22.00 | Silvestr s pražskými strašidly

  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 vzdě-
lanosti 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, interak-
tivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, elek-
tronicky 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.
Józef Piłsudski – evropský státník   Výstava vznikla v Muzeu 
Józefa Piłsudského v Sulejówku u příležitosti 150. výročí narození 
polského politika, který se zasloužil o znovuzískání nezávislosti 
Polska v roce 1918 – výstavu v předsálí 2.p. je možné si prohléd-
nout na požádání u průvodců | od 29. 11. do 31. 12.

  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.

  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 č. 1, 8, 12, 25, 26 st. Letenské náměstí a pak ulicí Nad 
Štolou nebo Oveneckou k budovám NZM a NTM

  otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
  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
02. 12. | 10.00–17.00 | Adventní dílny – tvořivé předvánoční 
dílny pro děti a hravé rodiče.
03. 12. | 09.00–17.00 | Resortní den v NZM – první neděli 
v měsíci mají všichni, jejichž pracovní náplní je zemědělství, vstup 
do NZM zdarma.
05. 12. | 10.00–17.00| Mikulášský jarmark
05. 12. | 11.00, 14.00 a 16.00 | Mikuláš v muzeu – divadelní 
představení Andělé s herci na chůdách z ateliéru KVELB a miku-
lášská nadílka pro děti na dvoře NZM.
12. 12. | 15.00 | Pietní setkání k výročí úmrtí Antonína 
Švehly – organizuje Společnost Antonína Švehly a NZM.
13. 12. | 17.00 | Science Espresso: Duševní zdraví 2.0 (Fi-
lip Španiel) – péče o psychické zdraví už není jen doménou 
lékařských ordinací a moderní technologie ji přenášejí všude, 
kudy chodíme. Akce je součástí doprovodného programu výstavy 
Více než laboratoř.
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EXPOZICE
Gastronomie   Expozice spojuje dětskou gastronomickou hernu 
a gastrostudio a nabízí tak pohled na jídlo i jeho přípravu z mnoha 
perspektiv.

Voda v krajině   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. 
Živá zahrada   Střecha NZM s Živou zahradou vyhlídek – výji-
mečným 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.
Laboratoř ticha   Jedinečná audiovizuální instalace z českého 
pavilonu Světové výstavy EXPO Milano 2015, živý les vsazený 
do futuristické laboratoře
Jede traktor   Sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní histo-
rické traktory a stroje, interaktivní program pro děti i pro dospělé.
Rybářství   Moderní a interaktivní expozice věnovaná histo-
rii i současnosti českého rybářství a rybníkářství, práci rybářů 
a chovu ryb.
Malá naučná lesní stezka   Venkovní expozice „O stromech a le-
se“ – poznávání stromů, dřevin a šišek | 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   Doposud neprávem opomíjená část sbírky 
NZM, díky které se návštěvníci mohou seznámit s unikátními mal-
bami realisticky orientovaných malířů od 16. do 19. stol. Výstava 
je součástí projektu 100 let NZM | do 30. 6. 2018
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 vědeckých 
objevů v oblasti věd o živé přírodě a zdraví, které místo profesio-
nálních vědců a techniků realizují obyčejní občané | do 7. 1. 2018
Papírový svět   Výstava papírových modelů vztahujících se 
(nejen) k zemědělským | 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

  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 
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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

VÝSTAVA
Grafický kalendář 2018: Mé hrady spatřené   Výstava 
originálních linorytů popředních českých grafických umělců | 
vstup zdarma, otevřeno během akcí doprovodného programu 
| od 23. 11. do 12. 1. 2018

  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 okruhy  
– pivovarské muzeum a exkurzi pivovaru.

  muzeum otevřeno: po–so 10.00–16.00, 24. – 26. 12. zavřeno, 
prohlídky jsou doprovázeny odborným výkladem, prodej vstupenek 
končí 60 min. před ukončením 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 pivova-
ru U Fleků, ale též v desítkách malých pivovarů po celé Praze. 

Pivovarské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která sloužila 
svému účelu od doby renesance do 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   Součástí 
exkurze je videoprojekce a prohlídka sklepa a varny. Jedinečné 
jsou především prostory varny, kde se pivo stále vyrábí pod pů-
vodními středověkými trámy z jedlového dřeva natřeného volskou 
krví. Měděné varní nádoby pocházejí z roku 1937, stále se používá 
i unikátní chladicí štok – velká měděná vana k ochlazování mla-
diny 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 československé populární 
hudby, časopisy, knihy.
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VÝSTAVA
Československé beatové festivaly 1967, 1968 a  1971    
Vzestup a počátek pádu tuzemské beatové scény | od 23. 11. 

POSLECHOVÝ POŘAD
04. 12. | 18.30 | Tak hrál Radim Hladík...Václav Seyfert 
rekapituluje hudební dráhu legendárního rockového kytaristy. 
Zvukem, obrazem i  mluveným slovem dokumentuje zásadní 
i raritní události a nahrávky včetně spoluprací s jinými kapelami 
a tvorby pro divadlo i film.

  HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVY
Vladimír Mišík 70.   Výstava o tvůrčí dráze rockera s duší básníka 
| do 2. 12.
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 včetně 
obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů a pa-
dělků, nejstarší známky evropských i mimoevropských 
zemí, známky OSN, specializované sbírky známkové tvorby 
– Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštovní známky 
do roku 1918, staroněmecké státy do roku 1871, předznámkové 
dopisy, otisky razítek, první novinové známky světa.

VÝSTAVA
„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 výjimkou 
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 doprovozený zajímavými a vzájemně 

provázanými texty, ale i množství jedinečných trojrozměrných ex-
ponátů ze sbírky Poštovního muzea | do 25. 2. 2018

AKCE
09. 12. | 10.00–17.00 | Vánoční (d)opisování – výtvarná dílna 
s vánoční tématikou, kde si děti vyzkoušejí, čím se psalo v minu-
losti a vyrobí si vlastní speciální vánoční obálky | cena 50 Kč/os.

  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  út–ne 10.00–18.00
  vstupné: plné100 Kč, snížené 60 Kč

VÝSTAVA
Director’s Choice – výběr ze sbírek   Výstava Director’s Choice 
představuje mistrovská díla ze všech oborů uměleckého řemes-
la, užitého umění a designu. Její osu tvoří reprezentativní výběr 
ředitelky muzea Heleny Koenigsmarkové určený pro publikaci 
vydanou londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage Pu-
blishers v edici Director’s Choice, která ukazuje významná muzea 
a galerie pohledem jejich ředitelů. Prostřednictvím příběhů těchto 
výjimečných předmětů výstava přibližuje osudy sbírek v dobách 
společenských proměn.

Rovníkové prstencové sluneční hodiny, kolem roku 1600
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  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 Gros-
sem tvořili v rodném městě základ pozdější Skupiny 42.

  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 

  Vstupné dobrovolné
  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

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. K vidění je také originál 
žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, soubor autentických 

zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty v revoluč-
ním roce 1848 nebo diplom a medaile nositele Nobelovy ceny 
za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

VÝSTAVY
Karolinum UK, Křížová chodba

  otevřeno: 1. 12. – 15. 12. 10.00–18.00
  vstupné: volné

Báječný svět létání   Unikátní multimediální výstava předsta-
vující krásy letectví odborníkům i laikům. Na výstavě můžete 
zhlédnout: originální fotografie z leteckých expedic Flying Re-
vue, vybrané fotografie s leteckou tématikou, zajímavé letecké 
artefakty, prezentace a videa z leteckých expedic Flying Revue. 
Přednášky populárních osobností současného letectví – Martin 
Šonka, Petr Kopfstein a další. Zahájení ankety Letecká osob-
nost století. Další podrobnosti, program a rezervace přednášek 
na www.flying-revue.cz

Karolinum UK, Křížová chodba
  otevřeno: 22. 12. – 10. 1. 2018 10.00–18.00
  vstupné: plné a rodinné: 120 Kč, snížené 70 Kč

Příběh a umění Česká bible v průběhu staletí seznamuje ná-
vštěvníky interaktivní formou s dějinami Bible, vývojem a pro-
měnami českých biblických překladů od 9. století po současnost. 
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Mezi unikátními exponáty dominuje Strahovský evangeliář 
z 13. století, Bible Velislavova (14. stol.) či Vyšehradský kodex 
z roku 1085. Kniha knih Bible oslovuje svým nadčasovým po-
selstvím celosvětově miliony lidí na cestě hledání a směru ars 
vivendi – umění života. Součástí expozice je rovněž soutěžní 
výzva pro mládež „Hledám a nalézám“ k výtvarnému zpracování 
biblických příběhů. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, spo-
jené s udílením cen, hudebním programem a otevřenou debatou 
se zúčastněnými umělci proběhne 4. 1. 2018 od 15.30 v prosto-
rách Křížové chodby. Srdečně Vás zveme. Pořadatel: Společnost 
přátel České Bible, z.s.

  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 mu-
zea 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 
historického vojenského letiště Praha – Kbely, první le-
tecké základny vybudované po vzniku Československa v roce 
1918. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii 
československého a českého letectví, zvláště vojenské-
ho. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově 
významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, 
součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, 
vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii čes-
koslovenského 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 českosloven-
ského zahraničního odboje, kteří se podíleli na atentátu na zastu-
pujícího 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 býva-
lých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 histo-
rických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních 
a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojo-
vací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející 
z období od roku 1890 až do současnosti. Sbírky jsou široké 
veřejnosti prezentovány v  deseti halách, pod šesti přístřešky 
a na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek, 
v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí 
mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.

  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.
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 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)

10. 12. | 14.00 | Lvíček Arje slaví Chanuku – proč má chanuko-
vý svícen osm ramen? A proč se o Chanuce jí koblížky a bramborá-
ky? Kdo jsou to vlastně Makabejci? Zapálíte si chanukiji, zahrajete 
si drejdl, ochutnáte koblížky a naučíte se písničku | vstupné 50 Kč

 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

POŘADY
06. 12. | 18.00 | Z pekla do rozvalin – v žádné z okupovaných 
zemí se nacistům za 2. světové války nepodařilo zcela zničit tamní 

židovské obce. Z vyhlazovacích táborů a pochodů smrti však hrstky 
přeživších přicházely do materiálně i morálně rozvrácených vlastí 
a obnova jejich komunit nebyla snadná. O tom, co je doma čekalo 
a jak na ně reagovala ostatní společnost, vypráví sborník Návraty: 
Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středový-
chodní, jihovýchodní a východní Evropy (Karolinum, Praha 2016). 
Studenti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v něm převážně 
na základě ústních svědectví pamětníků líčí pověstnou „hodinu 
nula“ v řadě osvobozených států. S  jednou z editorek svazku 
historičkou Kateřinou Královou a s Jiřím Kocianem a Jakubem 
Mlynářem z Centra vizuální historie Malach se nad touto publikací 
zamýšlí Petr Brod | vstup volný
07. 12. | 19.00 | Sedláčkovo kvarteto – koncert jednoho 
z předních českých smyčcových kvartet. Na programu koncertu 
jsou díla Františka Adama Jana Míči (1746-1811), Jiřího Matyse 
(1927-2016), Bohuslava Martinů (1890-1959) a rusko-němec-
kého židovského skladatele Alfréda Schnittkeho (1934-1998). 
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.
11. 12. | 18.00 | Chanuke is frejlech! – předchanukový koncert 
jidiš písní v podání skupiny Jidiš VE TŘECH ve složení Hana Frejková 
(zpěv), Slávek Brabec (akordeon), Milan Potoček (klarinet) a Ma-
rianna Borecká (zpěv). Kontrast mezi radostí, smutkem a ironií 
spolu s melodikou a hravostí jazyka jidiš vytváří zvláštní napětí, 
které dělá tyto písně tak ojedinělé. Součástí večera bude i před-
stavení audioknihy Divný kořeny (Radioservis, 2017), kterou její 
autorka herečka a zpěvačka Hana Frejková původně načetla pro 
Český rozhlas | vstupné 100 Kč
18. 12. | 18.00 | Židé mezi Chanukou a Vánocemi – co se 
o Chanuce doopravdy slaví? Je to svátek klidu a míru, nebo sporu 
a války? Proč se Chanuka udržela po dva tisíce let? Je to svátek 
důležitý, nebo jen oblíbený? Je náhoda, že Vánoce připomínají 
Chanuku? Nebo je to obráceně? Nad těmito otázkami se budou za-
mýšlet vrchní zemský rabín Karol E. Sidon a religionista prof. Pavel 
Hošek (ETF UK). Moderuje publicista a pracovník Českého rozhlasu 
Plus Jan Fingerland. Večer se koná ve spolupráci se Společností 
křesťanů a Židů | vstup volný

  AUDITORIUM ŽMP
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (3. patro)

04. 12. | 18.00 | Úkryt v zoo – projekce filmového zpracování stej-
nojmenného mezinárodního bestselleru založeného na skutečných 
událostech, hvězdně obsazeného emotivního dramatu natáčeného 
v České republice. Projekci uvede přednáška filmové historičky Alice 
Aronové reflektující postavy zachránců Židů zobrazených ve světové 
kinematografii. Projekce: Úkryt v zoo /USA, ČR, Velká Británie 2017, 
režie Niki Caro, 127 min, české titulky | vstup volný
12. 12. | 18.00 | Kafkův Proces – zastřená realita v textech Fran-
ze Kafky. Kudy vedla cesta Josefa K. na popraviště? Existovaly ony 
soudní budovy doopravdy? Kde se nalézaly? Existovala Juliova ulice 
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a kudy vedla? Svéráznost textů Franze Kafky připouští hned několik 
interpretací. Pražská rodačka, německá historička Marie Vachenauer 
na základě historické topografie dokládá, že mnohým v Procesu tak 
precizně popsaným událostem či konkrétně označeným místům 
předchází doložitelná historická skutečnost | vstup volný
13. 12. | 18.00 | Šoa v polistopadové próze – fenomén třetí 
generace. Třetí z cyklu přednášek literárního historika Erika Gil-
ka (Univerzita Palackého v Olomouci) nebude zasvěcena jediné 
literární osobnosti, ale pokusí se zobecnit tendence domácí po-
listopadové prózy, která se poměrně hojně vyjadřuje k utrpení 
Židů za druhé světové války. Jedná se přitom o autory a především 
autorky, kteří válku nezažili. Pojímají ji jako historickou skuteč-
nost, avšak nikoliv jako dávno uzavřenou minulost. Stopy váleč-
ných hrůz jsou podle nejednoho z tvůrců dosud přítomny v české 
společnosti a mnohdy působí jako nezhojené jizvy | 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 těž-
ními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.

AKCE
09. 12. | 18.00 | Adventní koncert – koncert komorního smíše-
ného sboru Gambale. Sváteční atmosféra v šachetní budově dolu 
Vojtěch, kolekce vánočních melodií včetně koled a mluveného 
slova věnovaného vánočním svátkům v kraji horníků.
10. 12. | 16.00 | Vánoční koncert – koncert kytarového dua 
Siempre Nuevo při příležitosti výstavy betlémů.
16. 12. – 17. 12. | Vánoce v hornickém domku – vánoční 
atmosféra v  typickém hornickém obydlí. Vůně pečiva, lidové 
popěvky, tradiční výzdoba i um tvůrců lidových řemesel a sa-
mozřejmě možnost si vše vlastnoručně vyzkoušet a vžít se do at-
mosféry doby před sto a více lety, kdy se hornická rodina chystala 
na příchod Vánoc.
16. 12. – 17. 12. | Štědrovečerní šichta v Prokopské štole 
– v dolech se pracovalo i na Štědrý den. V Prokopské štole na dole 
Anna uvidíte, jak taková vánoční šichta vypadala. Nebude chybět 
ani jízda důlním vláčkem.

VÝSTAVA
Příbramské betlémy   Tradiční výstava betlémů, představující 
příbramské hornické betlémy pokaždé v jiném světle a jiných 
souvislostech. Výstava připravená Hornickým muzeem Příbram je 
prezentována v Galerii Františka Drtikola | od 8. 12. do 7. 1. 2018

  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, poslední prohlídka v 15.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šach-
tami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor 
nucených prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně 
komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového 
hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch 
Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

 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 v době konání výstav po–ne 9.00–17.00
  vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč

www.kampocesku.cz  muzea  173



Muzeum v historické budově tzv. Mincovny z 15. stole-
tí, někdejším sídle perkmistrovského úřadu v královském 
horním městě, přibližuje historii dolování a zpracování zlata 
na Novoknínsku, dějiny města, místní řemesla a průmysl. 
Vystaven tzv. Vikinský náramek z Nového Knína – unikátní 
šperk z 11. století.

VÝSTAVY
Vánoční prodejní výstava   Prodejní výstava, z níž si návštěv-
níci vedle typických vánočních předmětů odnesou také sváteční 
náladu | do 3. 12.
Výstava betlémů v Muzeu zlata Nový Knín   Betlémy sou-
časných regionálních tvůrců včetně výjimečného perníkového 
betlému vystavené v budově bývalého perkmistrovského úřadu 
| 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)

  vánoční otvírací doba: 23. – 26. 12. 10.00–12.00 a 13.00–16.00; 
27. – 29. 12. 13.00–16.00; 30. a 31. 12. 10.00–12.00 a 13.00–16.00; 
1. 1. 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
Vánoce ve Španělsku    Pokračování cyklu Vánoce ve světě. Více 
informací na www.maslovice.cz | do 28. 1. 2018
Betlém z másla vystaven v muzeu | od 2. 12. do 28. 1. 2018

PŘIPRAVUJEME
06. 01. | Den Tří králů v muzeu
27. 01. | Masopust

 MUZEUM BETLÉMŮ KARLŠTEJN
Karlštejn 11, 267 18 Karlštejn
mobil: +420 607 940 787
e-mail: muzeum@muzeumbetlemu.cz
www.muzeumbetlemu.cz

  otevřeno: po–ne 10.00–17.00
  vstupné: dospělí 50 Kč, děti, studenti 40 Kč, školní skupiny 30 Kč, 
pedagogický dozor zdarma.

  spojení: 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 bet-
lém (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 podí-
vaná je doplněna působivým vyprávěním Karlštejnské pohádky, 
úryvky ze Smetanovy Mé vlasti a českou hymnou.
Betlémy k nakousnutí – tradiční výstava perníkových 
betlémů.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Hravé dílničky – v době adventních víkendů si návštěvníci bu-
dou moci vyzkoušet různé kreativní techniky, omalovat si skleně-
né ozdoby a vyrobit si vlastní vánoční přání, svíčky, ozdobit si per-
níčky. Podrobný program je k vidění na www.muzeumbetlemu.cz
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03. a 17. 12. | 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 

AKCE
16. 12. | 15.00 | Posezení u kamen – tradiční předvánoční 
posezení s plzeňským hudebním souborem GUTTA i tradičními 
koledami. Chybět nebude ani malý předvánoční trh.

  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

VÝSTAVY
Přírůstky sbírek Památníku Terezín   Výtvarná výstava | 
předsálí kina Malé pevnosti | do 31. 12.
Hnědá kartonová složka – pocta Felixi Blochovi   Výstava | 
předsálí kina Muzea ghetta | do 28. 2. 2018

  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
  otevírací doba o Vánocích: 24. 12. zavřeno; 25. a 26. 12. otevřeno 
10.00–18.00; 31. 12. a 1. 1. zavřeno

  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   Pro-
střednictvím vilových interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ dru-
hé poloviny 19. století, a to včetně prezentované dobové módy.

VÝSTAVY
Zámecké imaginárium, hravý divadelní svět bratří Formanů 
a jejich přátel   Na své si v ohromné výtvarné dílně přijdou milovníci 
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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 doporu-
čujeme objednávku času předem 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. 
Možnost objednávky výtvarné dílny pro školní kolektivy – zhoto-
vení anděla | do února 2018

AKCE
02. 12. | 17.00–19.00 | Adventní koncert pod záštitou 
hejtmanky ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové | Historický sál
03. 12. | 17.00 | Vánoční příběh pro děti – dřevěné divadlo 
Jana Hrubce | Historický sál
10. 12. | 13.00–18.00 | Adventní neděle ve znamení andělů 
– dílničky pro děti, ochutnávka postních jídel, vánoční vystoupení 
pěveckého sboru ROSA | Areál zámku
14. 12. | 18.00–20.00 | Vánoční koncert žáků ZUŠ Roztoky 
| 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 
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. Výstava je k vidění | 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 prů-
vodcem. Dále zajišťujeme exkurze do  Lean Centra, ŠKODA 
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního zá-
vodu ve Vrchlabí a Kvasinách. Pořádáme 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, 31. 12. do 14.00, 24. – 26. 12.  
a 1. 1. zavřeno

  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 pomocí 
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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
04. 12. | 16.00, 17.00, 18.00 a 19.00 | Adventní putování 
za Mikulášem – čarovné putování muzeem, při kterém potkáte 
lucky, barborky, černého Ambrože, perchtu, ale i čerty a samot-
ného Mikuláše. Spojené s tradiční mikulášskou nadílkou v po-
dání Divadýlka na Dlani. Dárkové balíčky k rozdávání Mikulášem 
(označené jmenovkou) přineste na začátek své skupiny na recepci 
muzea | vstupné 80 Kč
14. 12. | 19.00 | Swingové Vánoce – po úspěšném a bezna-
dějně vyprodaném turné v roce 2016 jsou tu Swingové Vánoce se 

svými sólisty a fantastickým big bandem i letos. Dvouhodinovým 
koncertním programem publikum provázejí swingový zpěvák 
Jan Smigmator a držitelka prestižní ceny Thálie multižánrová 
zpěvačka Dasha. Oba zpěváky i tentokrát doprovodí Big Band 
Felixe Slováčka, jeden z nejlepších swingových orchestrů evrop-
ské hudební scény. Galakoncert je složen ze slavných vánočních 
evergreenů zlaté éry swingu, včetně skladeb orchestrů Glenna 
Millera a Counta Basieho, písní Franka Sinatry, Elly Fitzgerald, 
Tonyho Bennetta, Michaela Bublého, Barbry Streisand, ale také 
hitů pop music v originálních big bandových aranžmá. Vedle Jana 
Smigmatora, Dashy a Felixe Slováčka se na scéně v doprovodu big 
bandu představí jako sólistka i špičková saxofonistka Markéta 
Smejkalová známá z nejrůznějších hudebních projektů napříč 
žánry. Předprodej na recepci ŠKODA Muzea a v síti TicketPro | sál 
L&K Forum, vstupné 420 Kč

PŘIPRAVUJEME
26. 01. | diashow Martina Loewa Bajkal
29. 01. | Společné turné Sebastian, Atmo music a Jakub 
Děkan
05. 02. | koncert Radůza

Expozice ve Škoda Muzeu, Mladá Boleslav
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HOLIDAY WORLD

15.-18. 2. 2018

Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu a gastronomie

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE

TOP GASTRO & HOTEL



 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

  vánoční provoz 23. 12. – 2. 1.: 25. 12. a 1. 1. 14.00–20.00; út–čt 
10.30–20.00; pá 10.30–18.00; so 10.30–20.00; 24. a 31. 12. zavřeno

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
03. 12. | 11.00 | Povídání pro zvídavé děti – vše co by děti 
měly vědět o vesmíru, živá přednáška – od 6 do 9 let

POSLEDNÍ APOLLO
Speciální výstava u příležitosti výročí přistání posledního 
Apolla 17 na Měsíci | od 14. 12.

FILM NA PŘÁNÍ V SÁLE STARVID
  projekce filmů v původním znění s titulky

05. a 19. 12. | 18.00 | Interstellar – USA (2014)

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU (1. – 22. 12.)
  projekční systém SkySkanDefiniti 8K

po kromě 4. 12. | 17.30 | Noční obloha 8K
út | 17.30 | Jupiter – Vládce planet
út | 19.00 | Mapy cizích světů
st | 19.00 | Měsíční sen
čt a so | 17.30 | Měsíční sen
čt a so | 19.00 | Noční obloha 8K
so a ne kromě 3. 12. | 11.00 | Anička a Nebešťánek – vá-
noční příběh – od 4 let
so a ne | 15.30 | Pozorujeme oblohu
ne | 17.30 | Tajemný vesmír

PROGRAM (23. 12. – 2. 1.)
  projekční systém SkySkan Definiti 8K

so | 11.00 | Křišťálové sestry
so | 15.30 | Anička a Nebešťánek – vánoční příběh
so | 17.30 | Za tajemstvím betlémské hvězdy
so | 19.00 | Noční obloha 8K (CZ/ENG)
po | 15.30 | O rozpůlené hvězdě
po | 17.30 | Za tajemstvím betlémské hvězdy
po | 19.00 | Noční obloha 8K (CZ/ENG)
út | 11.00 | O zvědavé kometě
út | 15.30 | Anička a Nebešťánek – vánoční příběh 
út | 17.30 | Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II. (CZ/ENG)
út | 19.00 | Za tajemstvím betlémské hvězdy

st | 11.00 | Anička a Nebešťánek – vánoční příběh
st | 15.30 | Pozorujeme oblohu
st | 17.30 | Za tajemstvím betlémské hvězdy
st | 19.00 | Noční obloha 8K (CZ/ENG)
čt | 11.00 | O rozpůlené hvězdě
čt | 15.30 | Anička a Nebešťánek – vánoční příběh
čt | 17.30 | Noční obloha 8K (CZ/ENG)
čt | 19.00 | Za tajemstvím betlémské hvězdy
pá | 11.00 | Anička a Nebešťánek – vánoční příběh
pá | 15.30 | Pozorujeme oblohu
pá | 17.30 | Za tajemstvím betlémské hvězdy

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

  vánoční provoz: 24. 12. a 31. 12. zavřeno; 25. 12. a 1. 1. 14.00–20.00; 
26. 12. 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 25. a 26. 12. | 14.30 | Jak kometka šla do světa 
– od 8 do 10 let

POŘADY PRO DOSPĚLÉ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

so, ne a 25. a 26. 12. | 16.00 | Mystérium hvězdy Betlémské

  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 13.30–15.00 a 18.00–21.00; st 19.00–21.00;  
čt 13.30–15.00 a 19.00–21.00; ne 13.00–15.00; vánoční provoz: 
24. – 25. 12. a 1. 1. zavřeno
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PŘEDNÁŠKY
  astronomické, přírodovědné a cestopisné

11. 12. | 18.30 | Zimní obloha – Petr Adámek – souhvězdí, 
úkazy, objekty

POŘADY
  filmové večery s pozorováním oblohy

04. a 18. 12. | 18.30 | Apollo 10, Apollo 11

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
  za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce

10. 12. | 10.15 | O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi – 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 3. 12. a od 25. 12., nejlépe kolem první čtvrti 
26. 12.
Planety: na prosincové obloze chybí
Zajímavé objekty: – např. galaxie M 31 v Andromedě, dvoj-
hvězda Castor v souhvězdí Blíženců, otevřená hvězdokupa 
Plejády v souhvězdí Býka
Slunce: na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance.
Dne 21. 12. v 17.27 středoevropského času vstupuje Slunce do 
znamení Kozoroha. Nastává zimní slunovrat. Začíná astrono-
mická zima.

  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.

AMERICKÉ POKOJOVKY
04. 11. – 07. 01. 2018 | 09.00–16.00 | Fata Morgana – 
botanická zahrada v letošním roce představuje flóru amerického 

kontinentu a poslední výstava návštěvníkům prozradí, které rost-
liny připutovaly do našich bytů a kanceláří z tropických lesů Jižní 
a Střední Ameriky. A není jich málo, tropy Ameriky jsou druhově 
nejbohatší oblastí světa.

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
16. 12. | 13.00–16.00 | Kaple sv. Kláry – zpříjemněte si čekání 
na vánoční svátky biblickým čtením a hraním nebo pěveckým 
vystoupením v útulné kapli sv. Kláry nad stejnojmennou vinicí. 
Po rozjímání se můžete zahřát ve viničním domku, který nabízí 
různé druhy vín z Vinice sv. Kláry. Zahřát se můžete u hořícího 
krbu ve viničním domku a ochutnat víno z vinice sv. Kláry. Chybět 
nebude ani oblíbená Čajovna U Cesty s nabídkou teplých nápojů 
pro děti i dospělé a Zámecká pekárna. 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 prosinci každý víkend 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
03. 12. | 11.00–14.00 | Adventní dílny (2. termín) – užijte si 
klidnou předvánoční atmosféru v zoo a vyrobte si vlastní adventní 
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věnec. Z kapacitních důvodů je nutné se předem objednat e-mai-
lem: pr@zoopraha.cz, nebo telefonicky na tel. č. 296 112 230 | 
cena věnce včetně materiálu je 150 Kč
03. 12. | 17.30 | Vánoční strom se rozsvěcí – zahájíme advent 
slavnostním rozsvícením stromu
05. 12. | Po zoo chodí Mikuláš – byly vaše ratolesti hodné? 
Všechny prohřešky malých i velkých návštěvníků sečtou spraved-
liví čerti, hodné odmění Mikuláš s andělem.
10. 12. | Den sponzorů Zoo Praha a Den pro Troju – tradiční 
setkání přátel, sponzorů a partnerů pražské zoo a obyvatel MČ 
Praha Troja, předání cen Richard a vyhlášení výsledků fotosoutěže
16. a 17. 12. | Užijte si předvánoční klid v zoo – odneste si 
ze zoo Betlémské světlo a vyrobte si vánoční přání
17. 12. | 14.00 | Nuru slaví 5. narozeniny – oslava půlkulatých 
narozenin gorilího samečka Nurua
24. 12. | Štědrý den v zoo – přineste zvířatům dárky a podívejte 
se, co dostanou k Vánocům
28. – 30. 12. | Vánoce u zvířat – mimořádná vánoční ko-
mentovaná krmení setkání u zvířat. Předáváme dárky, které 
lidé zvířatům na Štědrý den donesli. U některých zvířat krmení 
nevyužitými vánočními stromky.

VÝSTAVY
F. X. Procházka | Galerie, Gočárovy domy 
Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské | Jurta | od 10. 12.

  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; dne 24. 12. otevřeno 14.00–16.00; 
25., 26., 31. 12. a 1. 1. zavřeno

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?. V 1. patře můžete obdivovat ilustrace ze společné knihy 
Zdeňka Milera a Kateřiny Milerové. Emilie Milerová, manželka 
Zdeňka Milera, zde představí své pohádkové obrázky Prahy i další 
volnou tvorbu. Jistě vám neunikne ani dokument o Zdeňku Mile-
rovi a rádi se zvěčníte s Krtkem ve fotokoutku.

DOPROVODNÉ AKCE
03. 12. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle na zámku s vílou 
Ohnivkou a Krtkem
03. 12. | 14.00 | Křest knihy Paní Krtečková a autogramiáda 
Kateřiny Miler
03. 12. | 10.00–17.00 | Adventní trhy a Ježíškova pošta 
na Chvalské tvrzi
od 16. 12. do 1. 4. 2018 | denně 9.00–17.00 | Jiří Brdečka 
100 let – Od Limonádového Joea k zázrakům animace   Mi-
mořádná retrospektivní a interaktivní výstava je věnována světově 
proslulé osobnosti, jednomu ze zakladatelů poválečné evropské 
animace, kreslíři, kritikovi, textaři a známé pražské osobnosti Jiří-
mu Brdečkovi. Jiří Brdečka byl autorem Limonádového Joa, Adély, 
která ještě nevečeřela, Tajemného hradu v Karpatech, ale i další 
dvacítky scénářů ke slavným českým filmům – Císařův Pekař, 
Ztracenci či Vlčí jámy. Výstava je příjemně interaktivní i pro dětské 
návštěvníky, lákavá je pro děti od 5 let výše, jistě se bude těšit 
i značnému zájmu škol, teenagerů a rodin s dětmi. Výjimečnou 
událostí jsou multimediální a interaktivní instalace Matyáše Trnky.

AKCE PRO VŠECHNY
03. 12. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle na zámku s vílou 
Ohnivkou a Krtkem – milá a veselá víla Ohnivka, patronka 
Chvalského zámku, vás provede Chvalským zámkem, interaktivní 
výstavou Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny, budete 
se bavit se a soutěžit. Prohlídka trvá 40 min, začíná vždy v celou 
hodinu (poslední prohlídka v 15.00) a je nutné si rezervovat čas 
na tel. 281 860 130.
03. 12. | 10.00–17.00 | Adventní trhy, Ježíškova pošta 
a rozsvícení vánočního stromu na Chvalské tvrzi – přijďte 
se vánočně naladit, nakoupit a dát si svařené víno na tradiční 
adventní trhy v půvabném venkovním areálu Chvalské tvrze. Děti, 
napište předem Ježíškovi a odevzdejte svůj dopis, třeba se vám 
splní vánoční přání. Po celou dobu akce od 16.00 do 17.00 anděl 
vybírá dětská přání pro Ježíška. Návštěva Lucií na trzích; v 14.00 
křest knihy Paní Krtečková od Kateřiny Miller + autogramiáda 
a beseda s autorkou, 16.30 rozsvícení vánočního stromu
24. 12. | 14.00–16.00 | Živý betlém na Chvalském zámku – 
na nádvoří uslyšíte vánoční písně a koledy, v kočárovně vás česká 
svatá rodina – Marie, Josef, Ježíšek a živá zvířátka, s nimiž si děti 
mohou pohrát. Přineste si lucerničku, abyste si mohli odnést pravé 
betlémské světlo od skautů | vstup na nádvoří a do kočárovny 
zdarma, výstava za běžné vstupné.
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  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

03. 12. | 15.00 | Ovečka betlémská – vánoční zázrak očima 
chundelaté ovečky a starého pastýře. Loutková hudební pohád-
ka o kouzlu Vánoc pro všechny od 4 let. Slyšíte zpěvy andělské? 
Beeeé!!!. Studio Damúza – představení vhodné pro děti od 3 let 
| omezená kapacita, vstupenky rezervujte na emailu: pokladna@
praha-vysehrad.cz
10. 12. | 15.00 | Karton nad zlato – výtvarná dílna Pro radost. 
Blížící se sváteční chvíle si zaslouží opravdu slavnostní výzdobu, ta 
vlastnoručně vyráběná obzvlášť zahřeje u srdce. Naším základním 
materiálem bude opět karton, tentokrát z něj budeme vyrábět 
betlém, závěsnou kometu s hvězdami, originální vánoční dekora-
ce do oken, na dveře, ke sváteční tabuli, na stromeček a podobně. 
Dílnu vede Adéla Marie Jirků – výtvarná dílna vhodné pro děti 
od 4 let | omezená kapacita, vstupenky rezervujte na e-mailu: 
pokladna@praha-vysehrad.cz
17. 12. | 15.00 | Betlém – loutkovo-hudební pohádka pro celou 
rodinu. Každý ten příběh jistě znáte, už se tady vypráví přes dvě 
tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, kdy se ten zázrak stal. 
My Vás zavedeme do dalekého Betléma, kde ve chlívku mezi 
ovečkami, kravičkami a jiným dobytkem jsou na slámě jesličky. 
V jesličkách Ježíšek a okolo něj ti kteří ho mají rádi. Velká sláva 
to byla, Andělé pěli písně, dokonce i králové jej navštívili. Ale 
jednomu králi se narození Ježíška nelíbí. Je to zlý král Herodes 
a udělá všechno proto, aby se jej zbavil. Jak to s Ježíškem dopadlo, 
se můžete podívat v našem hudebně-loutkovém Betlémě. Divadlo 

Toy Machine – představení vhodné pro děti od 3 let | omezená 
kapacita, vstupenky rezervujte na pokladna@praha-vysehrad.cz
20. 12. | 18.00 | Vánoční koncert dětského sboru Kampata 
– vystoupí dětský sbor Kampata a sborová přípravka Kampíci 
a Kampalinky (KC Kampa, Praha 1). Vážné, rozpustilé či vánoční 
písničky zazpívají děti ve věku 4 – 12 let, vystoupení doplní také 
mladí flétnisté (ZUŠ Štefánikova, Praha 5). Program připravila 
a sbor řídí Denisa Dohnalová.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU 
NA OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se 
pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavěj-
ší místa. Více informací na www.praha-vysehrad.cz. Objednávejte 
na: info@praha-vysehrad.cz , telefonním čísle 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.
06. 12. | Herecký a pohybový workshop s překladem 
do znakové řeči „Řeč těla“ – speciální herecký a pohybový 
workshop určený účastníkům jak slyšícím, tak neslyšícím. Přijďte 
s námi objevit možnosti vlastního těla a kouzlo jevištního pohybu!
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  NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK 2018
www.kct.cz

           
Klub českých turistů pořádá již od roku 2003 celoplošný 
seriál pochodů pod výše uvedeným názvem. Název této 
akce je odvozen od čtyř novoročních dobrých předsevzetí.

1. jdi se v prvních dnech nového roku, resp. posledních dnech 
roku starého zdravě projít
2. poznej při tom kus svého okolí, na které nemáš v průběhu 
roku čas
3. pozvi na tuto vycházku někoho dalšího, který potřebuje v tyto 
dny získat kontakt s ostatními lidmi
4. přispěj zaplacením minimálně 20 Kč na sbírku pro potřebné
Výtěžek sbírky byl do roku 2008 určen pro nadaci Světluška, od 
roku 2009 je určen na vybudování turistických tras pro zdravotně 
postižené – vozíčkáře. Odbor KČT Praha Vojty Náprstka organizuje 
v rámci uvedeného seriálu každý rok pochod „Silvestrovskou 
Prahou za historií“. V letošním roce to bude již 14. ročník to-
hoto pochodu. 
Pochod je každý rok zaměřen k  určitým tématům. Protože 

v příštím roce 2018 osla-
víme výročí 100 let od 
vzniku samostatného 
Československa a 130 let 
od založení Klubu českých 
turistů, bude zaměřen 
k  těmto tématům. Proto 
trasa pochodu povede 
přes ta místa v  Praze, 
která souvisí se založením 

samostatné republiky a souvisí se starou i novodobou historií 
Klubu českých turistů. 
Start pochodu bude na Silvestra 31. 12. 2017 od 11.30 do 
13.00 na náměstí Václava Havla u Národního divadla. Trasy 
pochodu jsou dlouhé 12 a 8 km a procházejí vesměs vnitřní 
Prahou. Každý účastník obdrží podrobný itinerář s pokyny, kterými 
ulicemi trasy prochází, které významné stavby, související se vzni-
kem Československé republiky a s historií Klubu českých turistů, se 
v těchto místech nachází a nakonec v něm bude přesně definován 
cíl pochodu. Účastníci tento itinerář obdrží zdarma po zaplacení 
20 Kč či více korun do sbírkové pokladničky. Startují jednotlivě či 
ve skupinkách bez doprovodu organizátorů. 

Trasy vedou následujícími místy: kolem jednotlivých míst, 
kde se postupně od počátku nacházel sekretariát Klubu českých 
turistů, míst, kde bydleli někteří ze zakladatelů, resp. významných 
činitelů klubu. Tato místa se vesměs nachází v Praze 1 či v Praze 

2 blízko historického centra města. Jde však zároveň místy, která 
souvisí se vznikem samostatného státu a jeho historií, jako jsou 
Obecní dům na Náměstí republiky, Václavské náměstí, Staro-
městské náměstí, Malá Strana a další místa. Obě trasy jdou přes 
Náprstkovo muzeum na Betlémském náměstí a ve své závěrečné 
části přechází přes Petřín kolem Petřínské rozhledny a Bludiště 
na Petříně, tj. staveb inspirovaných, resp. postavených Klubem 
českých turistů. Po sestupu z Petřína prochází Pražanům ještě 
málo známým parkem Maxe van der Stoela s jeho pomníkem, 
odkud je již velmi blízko do cíle pochodu. 
Cíl pochodu bude otevřen od 13.00 do 16.00

Předchozích ročníků pochodu se vždy zúčastnilo 200-300 turistů. 
Věříme, že letos jich, díky významným výročím, bude ještě více. 
Proto vás organizátoři upřímně zvou, abyste se mezi ně 
zařadili a poznali kouzlo silvestrovské procházky.

Ing. Jan Havelka

Staroměstské náměstí

Pohled na Staré Město



 z Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC LISTOPAD 2017

Celkem došlo 378 odpovědí, 234 žen  
a 144 mužů z toho: Praha 24,3%, Středočeský 
kraj 14,3% a Olomoucký kraj 12%

Soutěž o vstupenky na koncert  
Malaurie Duffaud:
otázka: Který známý český básník byl inspirován 
osudem Neznámé ze Seiny?
odpověď: c) Vítezslav Nezval
soutěžilo: 123 čtenářů; 117 správně; 6 špatně
výherci: Jaroslava Uhlichová, Praha 8; Martina 
Vaňkova, Praha 9 

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Kostel sv. Jiljí
soutěžilo: 151 čtenářů; 129 správně; 22 špatně
výherci: Iva Halášková, Praha 13; Věra Vondrejsová, 
Pelhřimov; Jan Krejčí, Praha 6 

Křížovka
… Svatá hora nad Příbramí…..
soutěžilo: 104 čtenářů; 104 správně
výherci: Hana Sádlová, Praha 1, Jan Dvořák,  
Mladá Boleslav, Pavel Kovář, Praha 4 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Odpověď na fotohádanku nám zašlete do 10. prosince 2017 z www.kampocesku.cz/souteze  
nebo poštou na adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží knihu věnovanou  
vydavatelstvím KAM po Česku. Výherci si knih vyzvedávají v redakci!

FOTOHÁDANKA 

Poznáte místo na fotografii?
a)  Kubistický kiosek, 

Vrchlického sady
b)  Gočárovy domy,  

Zoo Praha
c)  Trmalova vila,  

Strašnice

184  soutěž



Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. prosince 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.

www.kampocesku.cz  křížovka  185



1. pá. .................................................................................................

2. so. .................................................................................................

3. ne. .................................................................................................

4. po. .................................................................................................

5. út. .................................................................................................

6. st. ..................................................................................................

7. čt. ..................................................................................................

8. pá. .................................................................................................

9. so. .................................................................................................

10. ne. ...............................................................................................

11. po. ...............................................................................................

12. út. ...............................................................................................

13. st. ................................................................................................

14. čt. ................................................................................................

15. pá. ...............................................................................................

16. so. ...............................................................................................

17. ne. ...............................................................................................

18. po. ...............................................................................................

19. út. ...............................................................................................

20. st. ................................................................................................

21. čt. ................................................................................................

22. pá. ...............................................................................................

23. so. ...............................................................................................

24. ne. ...............................................................................................

25. po. ...............................................................................................

26. út. ...............................................................................................

27. st. ................................................................................................

28. čt. ................................................................................................

29. pá. ...............................................................................................

30. so. ...............................................................................................

31. ne. ...............................................................................................

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

 zprosinec 2017

186  kalendář



 zpoznámky
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 poznámky  187



 zpoznámky
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

188  poznámky



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



7. VELETRH TURISMU A RODINNÉHO CESTOVÁNÍ

www.for-travel.cz

9.–11. 3. 2018
OFICIÁLNÍ VOZY 
PVA EXPO PRAHA

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR CARAVAN | FOR BOAT | HLUBINA

HLAVNÍ 
MEDIÁLNÍ PARTNER

KARAVANEM A LODÍcestovatelský festival

DOPROVODNÝ PROGRAM 10.–11. 3. 2018
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