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

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

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

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

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

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

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

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

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

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

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

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

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

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

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

zřejmě nám pomalu, ale jistě, mizí 
některá z  ročních období. Ze zimy 
rovnou do léta a naopak. Jen doufám, 
že se v brzké době nedočkáme palem 

kolem cest a velbloudů v ulicích. Naproti tomu melouny 
na našich zahrádkách v létě potěší. 
Vraťme se ale ke kulturnímu dění v Praze i dalších 
regionech, které i přes prázdninové měsíce neutuchá.
Festival barokní hudby Letní slavnosti staré hudby se 
v letošním roce zaměřil na hudbu Středomoří a poslech-
nout si skladby italského středověku, Orientu a písně 
zpod Vesuvu je myslím to pravé ořechové pro horké letní 
dny. Podrobný program najdete v rubrice Koncerty.
V letních měsících nezahálí ani Národní muzeum, které 
v rámci oslav 200. výročí založení pořádá zajímavé akce. 
Smetanu na Vltavě v Českém muzeu hudby nebo Piknik 
z Nového světa u letohrádku Amerika lze zažít během 
července. Více v rubrice Muzea.
V červencovém vydání najdete i pozvánky do našich 
regionů a určitě je z čeho vybírat.
Přeji všem našim čtenářům příjemnou dovolenou in-
spirovanou kulturními zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  PRVNÍ DÁMA ZE ŽIŽKOVA (85 let)

Žena pevných zásad a neomylného instinktu, první manžel-
ka prezidenta Václava Havla Olga, se narodila 11. července 
1933 v Praze. Její noblesa, přímost a neutuchající zájem 
o druhé jí přinesly velkou oblibu u českého národa.

Vyrůstala v proletářském prostředí v mnohačetné domácnosti 
a od dětství neměla lehký život. Po absolvování měšťanské 
školy se vyučila v Baťově továrně, kde se jí stal vážný úraz. I přes 
nepřízeň osudu si dokázala najít čas na návštěvu knihoven a se 
svojí matkou pravidelně navštěvovaly divadelní i filmová před-
stavení. Získala celoživotní silný vztah k literatuře, absolvovala 
herecké kurzy a hrála ochotnické divadlo. S Václavem Havlem se 
seznámila počátkem 50. let, a i přes rozdílnost povah a původu 

se sblížili a byli si navzájem velkou životní oporou. Olga se velmi 
dobře zorientovala v pražském intelektuálním prostředí a po 
roce 1968 se aktivně zapojila do disidentského hnutí. Mezi prv-
ními podepsala Chartu 77 a stala se spoluzakladatelkou Výboru 
na obranu nespravedlivě stíhaných. Dobu izolace v 70. letech 
manželé Havlovi prožili na své chalupě v Hrádečku, která byla 
jejich útočištěm a místem setkání mnoha významných osob-
ností tehdejšího disentu. Po listopadu 1989 se stala po volbě 
Václava Havla prezidentem první dámou ve svobodném Čes-
koslovensku. V této roli se zpočátku moc necítila, ale postupně 
si našla svoje uplatnění v charitě a založila dodnes fungující 
organizaci Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Zhoubná 
nemoc ukončila předčasně její život. Zemřela 27. ledna 1996 
a stovky lidí vzdaly hold této neobyčejné ženě, jejímž krédem 
bylo, že člověk má dělat to, nač má sílu.

Alice Braborcová

 MÍSTO MEDICÍNY HERECTVÍ (95 let)

Umíte si představit, že by oblíbená česká pohádka Pyšná 
princezna měla jiného představitele krále Miroslava? A při-
tom chybělo málo a Vladimír Ráž se mohl stát lékařem. Naše 
filmografie i česká divadla by tak nejspíš přišly o charisma-
tického a skvělého herce. 

Vladimír Ráž se narodil 1. července 1923 v Nejdku u Karlo-
vých Varů. Snil o studiu medicíny, ale když nacisté v roce 1942 
zavřeli vysoké školy, musel hledat jiné uplatnění. Začal tedy 
studovat na dramatickém oddělení pražské konzervatoře. První 
angažmá získal v Realistickém divadle, od roku 1954 byl členem 
Národního divadla. Postupně se od milovníků propracoval až 
k charakterním postavám. Filmovat začal už během studií, a tak 
po čase přišla Pyšná princezna a s ní Alena Vránová. Přeskočila 
jiskra a byla z toho láska – jenže to mělo háček, oba totiž nosili 
snubní prstýnky a Ráž už měl syna. Zrodil se skandál, který byl 

řešen na nejvyšší politické úrovni, protože to bylo během tu-
hých padesátých let. Naštěstí to oba zamilovaní přestáli a mohli 
se vzít. Jenže pohádka se nekonala – přestože měli společ-
ně dceru Markétu, jejich soužití nakonec skončilo rozvodem. 
Charismatický herec se pak oženil ještě jednou a stal se otcem 
další dcery. Vladimír Ráž se kromě pohádek a mnoha filmů 
objevil v bezpočtu televizních inscenací a v několika seriálech, 
například v seriálu Hříšní lidé města pražského nebo Sňatky 
z rozumu. Jeho kultivovaný projev se uplatnil i v dabingu, kde 
dodnes jeho hlasem promlouvá Lex Barker jako Old Shatterhand 
v nezapomenutelných mayovkách. Ještě tři dny před svou smrtí 
točil televizní seriál Zdivočelá země. Představitel krále Miroslava 
odešel do hereckého nebe 4. července 2000. 

Marcela Kohoutová
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Vladimír Ráž s Marií Tomášovou v inscenaci Dnes ještě zapadá slunce nad 
Atlantidou z roku 1965 
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3. 7. 1938 (80 let)
Do provozu byl uveden pražský pouliční rozhlas, který 
sehrál významnou roli v rámci Pražského povstání na 
sklonku druhé světové války. Před polednem 5. května 
1945 hlásal: „Českoslovenští občané: Hitlerovo Německo je 
rozdrceno. Třetí říše přestala existovat! Pryč s válkou!“

3. 7. 1948 (70 let)
Staroměstský orloj byl v červenci 1948 znovu uveden do 
provozu po velkém úsilí zejména bratří Veseckých poté, co 
byl během Pražského povstání v posledních dnech druhé 
světové války těžce poškozen. Orloj je poprvé doložen 
v listině z 9. 10. 1410. Hodiny na věži jsou zmiňovány již 
roku 1402.

5. 7. 1908 (110 let)
Národní technické muzeum bylo založeno 5. 7. 1908 
jako Technické muzeum Království českého. Své první ex-
pozice otevřelo 28. 9. 1910 ve Schwarzenberském paláci na 
Hradčanském náměstí. Dnes sídlí NTM v budově na Letné, 
postavené v letech 1938 až 1941 dle návrhu architekta 
Milana Babušky.

7. 7. 1938 (80 let)
Mimořádný muzikant, vynikající sbormistr a hudební re-
žisér Pavel Kühn se narodil 7. 7. 1938 v Praze (zemř. 5. 1. 
2003). V roce 1959 založil Kühnův smíšený sbor, významné 
pražské hudebního těleso, které vzniklo přidáním muž-
ských hlasů k původně komornímu ženskému sboru. 

9. 7. 1578 (440 let)
Ferdinand II. Habsburský, císař římský, král český, 
uherský a chorvatský, markrabě moravský, arcivévoda ra-
kouský a vévoda štýrský, se narodil 9. 7. 1578 ve Štýrském 
Hradci (zemř. 15. 2. 1637 ve Vídni). Českým zemím vládl 
1619–1637, jeho korunovace byla v Praze již 29. 6. 1617.

863
(1155 let)

Cyril a Metoděj
5. 7. 863

přišli na Velkou 
Moravu

1773
(245 let)

Josef Jungmann
* 16. 7. 1773

† 14. 11. 1847
český jazykovědec, 

slovníkář, spisovatel 
a překladatel

1828
(190 let)

Quido Mánes
* 17. 7. 1828
† 5. 8. 1880

český malíř doby 
romantismu 
a realismu

  NORMALIZACE MU VZALA VŠE (105 let)

Dnes bychom vám chtěli připomenout osobnost Oty Ornesta, 
legendárního režiséra, dramaturga, překladatele a dlouho-
letého ředitele Městských divadel pražských. To, co vykonal 
pro tuzemské divadlo, se už dávno zapsalo zlatým písmem 
do jeho dějin.

Ota Ornest se narodil 6. července 1913 v Kutné Hoře do rodiny 
obchodníka Eduarda Ohrensteina. Jeho mladšími bratry byli 
básník Jiří Orten a herec Zdeněk Ornest. Vyučil se nejprve knih-
kupcem, pak studoval herectví na Státní konzervatoři. Vystřídal 
několik scén, ale v roce 1939 odešel do Velké Británie, kde půso-
bil v redakci československého vysílání BBC. Po válce nastoupil 
do pražského Realistického divadla a v letech 1950–1972 vedl 
tzv. zlatou éru Městských divadel pražských. Postupně se začal 

vymezovat vůči dogmatickému směřování KSČ a stal se stou-
pencem demokratizačního procesu. Po srpnu 1968 byl s ná-
stupem normalizace postupně odvolán ze všech funkcí, které 
zastával. Byl vyhozen z DAMU, kde učil, a nakonec musel odejít 
i z divadla. V roce 1977 byl Ornest zatčen a v procesu s V. Havlem 
a F. Pavlíčkem byl odsouzen na tři a půl roku nepodmíněně. 
Aby se dostal z vězení o něco dřív, tak si musel veřejně posypat 
hlavu popelem. Po propuštění pracoval jako redaktor Židovské 
ročenky a Věstníku rady židovských náboženských obcí. Teprve 
po pádu režimu se mohl naplno vrátit ke své milované práci v di-
vadle. V závěru života se také podílel na vzniku Divadla Ungelt. 
Z manželství s herečkou Jarmilou Smejkalovou měl Ornest syna 
Jiřího – herce a režiséra. Z dalšího manželství měl dceru Hanu 
a byl také otcem moderátorky Ester Janečkové. Jeden z našich 
nejslavnějších režisérů zemřel 4. srpna 2002 v Praze. 

Drahomíra Samková
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  PODZEMNÍ DRÁHA (120 let)

Dějiny podzemky v Praze, dnešního metra, začínají na sklon-
ku 19. století. Zřejmě prvním návrhem byla iniciativa zná-
mého pražského obchodníka Ladislava Rotta z roku 1898. 

Jeho návrh obsahoval dvě linky ve směrech Karlín – Podolí a Malá 
Strana – Vinohrady. Další zajímavý projekt pochází z rukou Vladi-
míra Lista a Bohumila Belady z roku 1926, který počítal se stavbou 
čtyř podzemních tratí. Jeden z projektů ze 30. let. 20. století se 
dočkal i zahájení realizace, tu však zhatila 2. světová válka. Ke 
stavbě nového páteřního kolejového systému došlo až v 60. letech 

minulého století, nejprve se počítalo s podpovrchovou tramvají, 
nakonec však došlo na stavbu tzv. těžkého metra ruského typu. 
9. května 1974 byl zahájen provoz na první části linky C mezi 
Florencí (tehdy Sokolovská) a Kačerovem. Do dnešních dnů došlo 

k prodloužení linky C, vybudování linek A a B a Pražané očekávají 
zahájení stavby linky D, která by spojila jih Prahy (Libuš, Písnice) 
s centrem. Její další trasování k Náměstí Republiky, či východním 
směrem na Žižkov, je předmětem dalekosáhlých debat. Plánů za 
120 let bylo mnoho a málokterý se podařilo realizovat. To zásadní 
se ale povedlo, metro v Praze jezdí!

Pavel Edvard Vančura

  POSLEDNÍ STŘET TŘICETILETÉ VÁLKY 
(370 let)

Švédské obležení Prahy začalo 25. 7. 1648 a už o den později 
se armádě generála Jana Kryštofa Königsmarcka podařilo 
obsadit Malou Stranu a Pražský hrad. Stalo se tak díky zradě 
císařského důstojníka Arnošta z Ottowaldu, který přeběhl 
ke Švédům.  

Po neúspěšném obléhání Brna Švédové ustoupili od tažení na 
Vídeň a začali stahovat svá vojska do Švédska. Zadostiučiněním za 
nezdar tažení se měla stát Praha, která nabízela bohatou válečnou 

kořist. Arnošt z Ottowaldu dal Švédům „klíč ku Praze“, když je 
nechal vniknut utajovanou stezkou do města, nejprve na Malou 
Stranu a odtud již bez větších potíží na Pražský hrad. Švédští 

žoldnéři začali ihned s rabováním. Odvezli si 12 milionů zlatých 
a nádavkem 80 osobností kvůli výkupnému. Sbírky Pražského hra-
du nevyčíslitelné hodnoty nashromážděné Rudolfem II. (rukopisy, 
obrazy italských a vlámských mistrů, sochy) Königsmarck prohlásil 
za státní kořist. Řada z nich dodnes zdobí švédský královský palác.

-lgs-

Stanice metra C – Letňany

Stanice metra A – Nemocnice Motol
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Boje o Karlův most 1648, expozice v bludišti na Petříně
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12. 7. 1908 (110 let)
K 60. výročí Slovanského sjezdu (1848) se konal v Praze 
II. slovanský sjezd za účasti zástupců všech slovanských 
národů kromě Lužických Srbů. Cílem sjezdu bylo posilovat 
vědomí slovanské solidárnosti praktickým kulturním i hos-
podářským sbližováním. Sjezdu předsedal T. G. Masaryk.

16. 7. 1783 (235 let)
Byla zrušena městská stráž (tzv. městské vojsko), která 
hlídala pražské hradby, městské brány a radnice jednotli-
vých pražských měst. Její úkoly nově převzala státní policie. 
Tento krok byl jeden z několika aktů, jež vedly k utváření 
moderní policie na konci 18. století.

23. 7. 1503 (515 let)
Uherská, česká a římská královna, manželka Ferdinanda I. 
Anna Jagellonská, dcera Vladislava Jagellonského, se 
narodila 23. července 1503 v Budíně (zemř. 27. 1. 1547 
v Praze). Ferdinand I. nechal postavit na její počest rene-
sanční belvedér, tzv. Letohrádek královny Anny.

24. 7. 1933 (85 let) 
Výstavba pražského letiště na pláni zvané Dlouhá míle 
byla zahájena roku 1933. Konstrukce letiště vyprojekto-
vaná arch. Adolfem Benšem byla na Mezinárodní výstavě 
umění a techniky v Paříži v roce 1937 oceněna zlatou 
medailí. Samotný provoz byl zahájen 5. 4. 1937.

28. 7. 1578 (440 let)
Proti enormnímu nárůstu cen byl v červenci 1578 vydán 
drahotní řád pro pražská města, který zavedl kontrolu 
cen potravin a řemeslných výrobků. Přesto ceny stoupaly 
až do devadesátých let, kdy se ustálily na poměrně vysoké 
úrovni. Zdražovalo zejména víno a hovězí maso.

1883
(135 let)

Franz Kafka
* 3. 7. 1883
† 3. 6. 1924

český spisovatel 
židovského původu

1883
(135 let)

Josef Richard Marek
* 21. 7. 1883
† 19. 6. 1951

český kreslíř, grafik, 
ovlivnil vývoj české 

knižní grafiky

1903
(115 let)

Pomník Mistra 
Jana Husa
5. 7. 1903

položen základní kámen 
na Staroměstském 

náměstí

  KDE BRÁT A NEKRÁST? (270 let)

Marie Terezie byla pověstná reformami, jež měly zkvalitnit 
nejen školství a hospodářství, ale také zachovat celistvost 
habsburské monarchie. Územním ztrátám se proto třiadva-
cetiletá panovnice rozhodla čelit berním recesem, který měl 
zlepšit nejen stav armády.

Protože byla při rozhodování ve věcech finančních i vojenských 
odkázána na souhlas zemské šlechty a církve, bylo nutné zefek-
tivnit výběr daní způsobem, který by zároveň vedl k vybudování 

a udržení stálé armády o síle 108 000 mužů. Tento nelehký 
úkol připadl nejvlivnějšímu rádci Fridrichu Vilému Haugwitzovi, 
jenž měl vypracovat plán na odstranění závislosti panovnice 
na stavovských sněmech z hlediska financí a také získat po-
třebné prostředky na vybudování armády, která by ubránila 
celou habsburskou monarchii. Vojensky ochránit bylo přede-
vším nutné české země, kterým neustále hrozil vpád pruských 
vojsk. Proto 30. 7. 1748 vešla v platnost smlouva, tzv. decenální 
reces, která schvalovala nové stanovení výše daní na deset led 
dopředu. Čechy měly přispívat částkou 4,6 milionu, Morava 
1,5 milionu a Slezsko 245 tisíc zlatých. Díky prvnímu úspěchu 
centralizačních snah hraběte Haugwitze se ročně vydělalo o pět 
milionů zlatých více.

TreBl
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Uherská a česká královna Marie Terezie 
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rozhovor
  VE ŠVANDOVĚ DIVADLE BALÍ KUFRY, 
PŘIPRAVUJÍ HOSTOVÁNÍ V USA

Divadelníci mají o prázdninách většinou volno, ale ve Švan-
dově divadle budou mít letos i v červenci a v srpnu napilno. 
Připravují výjezd do Spojených Států a proběhne tu také 
rekonstrukce. Víc o tom prozradil ředitel Švandova divadla 
a režisér Daniel Hrbek.

Jak se vám povedlo, že budete koncem září hostovat ve 
Washingtonu a pak i v New Yorku? A hrát tam budete pro 
běžné americké publikum, na dobrých místech a ve výbor-
ně vybavených sálech s až 300 místy v hledišti?
Důvodem jsou naše předchozí úspěchy tam. Už v letech 2014 
a 2015 jsme hráli na off- Broadwayi, tedy vlastně se tak trochu 
vracíme na „místo činu“. Kontakty s  americkými divadelníky 
a producenty se snažím rozvíjet dlouhodobě a výsledkem je i náš 
letošní výjezd. Naše účinkování ve Washingtonu bude největší kul-
turní akcí spojenou s tamějšími oslavami ke stému výročí vzniku 
Československa. V New Yorku bude v době našeho hostování zase 
akce Václav Havel Day. Je skvělé, že máme příležitost předvést své 
inscenace a hry v tomto kontextu - ve chvíli, kdy bude pozornost 
části americké veřejnosti upřena na naši zem a kulturu. Je to velká 
příležitost a odpovědnost. 

Na čí pozvání do Států jedete a jaké inscenace tam představíte?
Do Washingtonu nás pozvala česká ambasáda, jmenovitě kulturní 
atašé Šárka Vamberová, Georgetown University a The Laboratory 
for Global Performance and Politics. Do New Yorku jedeme hrát 
na pozvání festivalu Rehearsal for Truth, který pořádá Václav 
Havel Library Foundation. Celkem odehrajeme osm představení 
tří inscenací, které máme i na domácím repertoáru – jde o tituly 
The Good And The True, Protest/Rest a Pankrác’ 45. V New Yorku 
spolupracujeme také na uvedení scénického čtení hry Natalie 
Kocábové Pohřeb až zítra v podání newyorských herců, který tu 
představíme pod názvem The Night Before The Funeral. 

Hrát budete v angličtině?
Ano, to je podmínka, pokud chcete hrát pro americké publikum 
a oslovit ho. I proto jsme hostování připravovali téměř rok. Začali 
jsme překladem her, na němž se podílel výtečný překladatel spiso-
vatele Jáchyma Topola Alex Zucker, hercům jsme zajistili jazykové 
zkoušky s americkým lektorem a rozjeli produkci.

Kdo z herců a hereček Švandova divadla do USA pojede?
Klára Cibulková, Robert Jašków, Eva Josefíková, Tomáš Pavelka, 
Marie Štípková, Andrea Buršová, Réka Derzsi, Jacob Erftemeijer 
a Tomáš Kořének. Z Londýna se k nim připojí herci Samuel Re-
ichlin a Isobel Pravda. A ansámbl doplní herci a studenti přímo 
z New Yorku. Část dekorace převážíme letecky, což je možné díky 
vstřícnosti dopravce, který nám dává partnerskou cenu, část si 
půjčíme přímo na místě. A některé drobné části scény se dokonce 
v USA vyrobí. 

Jak akci financujete? 
Americká strana nám poskytuje prostory a ubytování, stará se 
o propagaci, zvaní V.I.P. hostů a o další věci, za což jsme vděční. 
Část nákladů ale pokrýváme sami ze zvláštního fondu, který jsme 
vytvořili ze zlepšeného hospodářského výsledku divadla. Podali 
jsme také snad všechny žádosti o podporu z veřejných zdrojů, 
o  sponzorství jednáme i s  významnými českými firmami. Já 
osobně věřím, že akce s jednoznačným mezinárodním přesahem 
a symbolickým významem pro Českou republiku bude nakonec 
v  tomto významném a jubilejním roce podpořena i grantem 
Ministerstva kultury. 

A do toho budete o prázdninách Švandovo divadlo rekon-
struovat...
Ano, ve Velkém sále chystáme rekonstrukci jeviště a jevištní tech-
niky. A změny se dočká i fasáda Švandova divadla. Začátku sezóny 
se to ale nedotkne, ta začne pro nás i pro diváky jako každý rok 
opět začátkem září. 

připravila Magdalena Bičíková

Daniel Hrbek, režisér a ředitel Švandova divadla v Praze, foto © Alena Hrbková

Na cestu do USA se chystá Klára Cibulková (s fotem manžela Tomáše Pavelky), 
Andrea Buršová, Robert Jašków, Réka Derzsi i Eva Josefíková, foto © Jozef 
Hugo Čačko

8  rozhovor



fot
o ©

 Če
sk

ý K
ru

m
lov

redakce zve
  OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ SLAVÍ 60 LET

Českokrumlovské Otáčivé hlediště čekají v letošním roce 
oslavy 60. výročí jeho vzniku. V roce 1958 se tu odehrála 
jako první pokus inscenace Weisenbornovy hry Ztracená 
tvář a od té doby „otáčko“ navštívilo téměř 3 miliony diváků. 
Pro letošní sezónu je v plánu 8 titulů, z nichž dva budou mít 
svou premiéru. 

První novinkou bude romantický horor Dracula, který pro Otá-
čivé hlediště adaptoval tandem Martin Glaser a Olga Šubrtová, 
kteří jsou podepsáni pod diváckými hity, jako jsou Robin Hood, 

Tři mušketýři, Dekameron nebo Ženy Jindřicha VIII. V režii Martina 
Glasera hlavní roli hraběte Draculy hraje Petr Halíček, pro kterého 
je to první zkušenost před Otáčivým hledištěm. „V roli Draculy se 
cítím dobře, mám rád horory. Sice jsem se toho prostoru bál, ale 

musím říct, že jsem se zorientoval v pohodě,“ pochvaluje si herec. 
Další letošní premiérou bude dobrodružná podívaná pro celou 
rodinu Ztracený svět. Kolem točny se bude pohybovat čtrnáct 
až osmimetrových dinosaurů, chybět nebude ani zpěv a tanec. 
V několika blocích bude uveden od června až do poloviny září.

Draculu vystřídá Dekameron, oblíbená komedie podle slavného 
díla renesančního básníka Giovanni Boccaccia. Komedie o lásce, 
žárlivosti, intrikánech a napálených, s nečekanými zvraty a pře-
kvapením bude na programu na přelomu června a července.

Hudební blok zahájí jedna z nejoblíbenějších oper Rusalka v režii 
Jiřího Heřmana a v hudebním nastudování Maria De Rose. Roli 
Vodníka alternuje Štefan Kocán, který je pravidelným hostem v Me-
tropolitní opeře New York. Rusalku vystřídá operní drama G. Verdiho 
Trubadúr, v jehož hlavních rolích účinkuje řada tuzemských i za-
hraničních pěveckých hvězd. Následuje taneční divadlo Valmont 
v choreografii a režii Libora Vaculíka. Titulní roli letos převezme 
světově proslulý tanečník, první sólista Národního divadla v Praze 
Alexandre Katsapov. Blok hudebních představení zakončí Janáčkovy 
Příhody lišky Bystroušky režírované duem SKUTR. 

Na konci sezóny se před točnu opět vrátí činoherní soubor s de-
tektivní komedií Pes baskervillský. V hlavní roli Sherlocka Hol-
mese se alternují Karel Roden a Pavel Oubram, inscenaci režíroval 
filmový režisér a scénárista Petr Zelenka. O Psa baskervillského 
projevila zájem Česká televize, která ho natočí a uvede na ČT 
Art. 60 let tohoto jedinečného fenoménu učinilo z plenérového 
divadla v zámeckém parku nejnavštěvovanější letní scénu u nás.

připravila Lenka Cimlová Ostrá

Otáčivé hlediště Český Krumlov

Romantický horor Dracula

Příhody lišky Bystroušky

Taneční divadlo Valmont
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  VIZIONÁŘ SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ

Zručnost a nadání měl již v rodě. Předci Reného Roubíčka pa-
třili k šikovným řemeslníkům a on sám se narodil s atributy 
tzv. zázračného dítěte. Oplýval dokonalou vizuální pamětí 
a absolutním hudebním sluchem. Sám chtěl být v raném 
mládí hudebníkem či malířem, nakonec se z něj stala ikona 
světového sklářského umění.

Otec moderního českého sklářství René Roubíček se narodil 
23. ledna 1922 v Praze. Vyrůstal v Nuselském údolí, jako žák re-
formní obecné školy se naučil hře na několik hudebních nástrojů. 

Brzy začal i kreslit a svá 
díla vystavil už jako 
desetiletý chlapec na 
přehlídce amatérských 
malířů. Jeho talentu si 
všiml i  tehdejší rektor 
malířské akademie 
Max Švabinský. Během 
války však byly vysoké 
školy zavřeny a jediná, 
která tenkrát neměla 
statut VŠ, byla Umě-
leckoprůmyslová škola. 
Další životní dráha byla 

formována studiem ve sklářském ateliéru Jaroslava Holečka, stát-
ní zkoušku složil u prof. Josefa Kaplického. Po studiích pracoval 
v několika sklářských firmách, od druhé poloviny 60. let byl na 
volné noze. Pedagogicky působil na Akademie výtvarných umě-

ní v Praze a na odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově. 
kde také střídavě žil. Jeho vizionářský pohled na práci se sklem 
okouzlil tři generace tvůrců z celého světa. Roubíčkovy instalace 
pro světové výstavy v Bruselu a Montrealu v letech 1958 a 1967 

se staly symbolem osvobození od přesně vymezeného tvaru a ex-
pandovaly do volného prostoru. Významné jsou i jeho návrhy 
pro karlovarskou sklárnu Moser, firmy Crystalex, Preciosa a další. 
Účastnil se mezinárodních sympozií ve Švýcarsku a Japonsku, 
přednášel ve Spojených státech amerických. Jeho žena Miluše 

Roubíčková Kytková byl rovněž významnou sklářskou umělkyní. 
V 60. letech se stal poručníkem budoucího designéra Bořka Šípka, 
který vyrůstal v jeho rodině poté, co osiřel. Byl aktivním umělcem 
do posledních chvil, odešel za zvuku svého milovaného klavíru 
29. dubna 2018.

Alice Braborcová

René Roubíček, A je dopito, 2011 

René Roubíček, Montrealské sloupy, 1966-2010

René Roubíček, Mísy II, z cyklu Kovárna andělů
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knižní tipy
  RAŠELINIŠTĚ
Susanne Janssonová

Kdysi dávno tu pochovávali oběti bohům a říká se, že lidé tady 
beze stop mizejí ještě dnes. Rašeliniště je opuštěná krajina s při-

krčenými borovicemi, lukami 
zahalenými v mlze a nepev-
nou, propadající se půdou. 
Právě sem přijíždí bioložka 
Nathalie, aby dokončila expe-
rimenty pro svou doktorskou 
práci o  zeminách. Nepřijíždí 
ovšem pouze kvůli výzkumu 
– její temná fascinace mokřa-
dy souvisí s traumatickým 
zážitkem z minulosti, který ji 
doposud děsí. Jednoho dne 
je v rašeliništi nalezen muž 

v bezvědomí, jemuž – podobně jako při prastarých rituálech 
s  lidskými oběťmi – někdo naplnil kapsy mincemi. Nathalie 
a policejní fotografka Maja Lindeová společně pronikají vrstva-
mi vzpomínek i rašelinných půd až k šokujícímu odhalení dávno 
ukrytých tajemství.
cena: 329 Kč
www.hostbrno.cz

  KNÍŽECÍ ŽIVOT
Karel Hvížďala
Rozhovor s Karlem Schwarzenbergem 

Po více než dvaceti letech vychází zrevidovaný a rozšířený rozhovor 
Karla Hvížďaly s knížetem Karlem Schwarzenbergem. Ten vzpomí-

ná na svoje předky či přátele, 
charakterizuje roli současné 
šlechty či se zaobírá aktuální 
politickou i společenskou scé-
nou. Kniha má v tomto vydání 
tři hlavní části: esej o Karlu 
Schwarzenbergovi Intimus 
evropských dějin, rozhovor 
s knížetem z doby, kdy ještě 
žil v  Rakousku, doplněný 
o  interview Karla Hvížďaly 
s Karlem Schwarzenbergem, 
který spolu vedli v dalších 

patnácti letech a třetí část obsahuje Stručné dějiny knížat ze 
Schwarzenbergu a prohlášení příslušníků české historické šlech-
ty z let 1938 a 1939.
cena: 259 Kč
www.knizniklub.cz

  LOVCI MAMUTŮ
Eduard Štorch, ilustroval Zdeněk Burian

Lovci mamutů vycházejí v podobě, v jaké je dosud čtenáři neměli 
možnost poznat. Kniha právem patří k tomu nejlepšímu z dobro-

družné literatury o pravě-
ku, a to i v evropském mě-
řítku. Eduard Štorch začal 
svou vizi pravěkého světa 
literárně zpracovávat před 
více než sto lety. Postupně 
ji rozvíjel, obohacoval, tvr-
dohlavě a odvážně ji bránil 
před kritiky a pochybovači. 
V roce 1937 ji vydal v po-
době, v jaké knihu Lovci 
mamutů známe dodnes. 
Ve spolupráci s malířem 
Zdeňkem Burianem pak po 

léta hledal výtvarnou tvář dobrodružného příběhu z pradávných 
dob naší země. Jubilejní třicáté vydání obsahuje text i původní 
ilustrace z roku 1937, kniha je obohacena zasvěceným doslovem, 
podrobným edičním komentářem, výtvarným doprovodem s do-
sud nepublikovanými návrhy obálek i knižně nepublikovanou 
kapitolou Lovci mamutů po pěti letech. 
cena: 329 Kč
www.albatrosmedia.cz

 MOJE ZAHRADNÍ KUCHAŘKA
kolektiv

Sklízíte na své zahrádce jablka, cukety, bylinky a další chutné 
plody, ale chybí vám ty správné sezónní recepty? Nechte se 

zlákat tradičními 
i neobvyklými re-
cepty. Vyzkoušejte 
pampeliškové želé, 
jahodové tiramisu, 
zmrzlinu z černého 
bezu. Nebo je libo ru-
kolovo-bramborová 
polévka, tymiánový 
quiche či kaštanové 
mousse? Od jara do 
zimy budete vědět, 
co si ze své sklizně 
dobrého připravit. 
Kromě toho vám 

kniha nabízí i informace o setbě, sklizni, skladování i zpracování 
ovoce a zeleniny a mnoho dalšího. 
cena: 369 Kč
www.albatrosmedia.cz

Kdysi dávno tu pochovávali oběti bohům a říká se,
že lidé tady beze stop mizejí ještě dnes. 

HOST

Naleznou duše pohřbené
v rašelině někdy klid?

Rašeliniště je opuštěná krajina s přikrče-
nými borovicemi, lukami zahalenými 
v mlze a nepevnou, propadající se půdou. 
Právě sem přijíždí bioložka Nathalie, aby 
dokončila experimenty pro svou doktor-
skou práci o zeminách. Nepřijíždí ovšem 
pouze kvůli výzkumu — její temná fascinace 
mokřady souvisí s traumatickým zážitkem 
z minulosti, který ji doposud děsí.

Jednoho dne je v rašeliništi nalezen 
muž v bezvědomí, jemuž — podobně jako 
při prastarých rituálech s lidskými oběťmi —
někdo naplnil kapsy mincemi. Nathalie 
a policejní fotografka Maja Lindeová spo-
lečně pronikají vrstvami vzpomínek i ra-
šelinných půd až k šokujícímu odhalení 
dávno ukrytých tajemství.

Susanne Janssonová

(nar. 1972) pochází ze švédského Åmål. 
Kvůli práci v reklamě se přestěhovala do 
Göteborgu a posléze zakotvila v New Yorku, 
kde studovala fotogra� i. Po návratu do 
Švédska pracovala jako fotografka na volné 
noze a zároveň se věnovala studiu žurna-
listiky. Nyní žije se svou rodinou v městeč-
ku Lerum. Rašeliniště je její první román.

Nová výrazná autorka, úžasné prostředí a kvalitní text —
to vše, spolu s nesnesitelným napětím, čtenáře snadno naláká. 

Cestičkami protkané mlhavé rašeliniště s nádechem
nadpřirozena je jednou z postav celého příběhu. 

Marjolein Schurinková

Debut Susanne Janssonové je starý dobrý thriller. Mlžné 
rašeliniště a okolní příroda zlověstně ožívají. Hranice mezi 

životem a smrtí, přírodou a člověkem, realitou a mýty je 
zachycena obrazy, které až berou dech. Na mokřady už se 

nikdy nebudu dívat stejně jako dřív.

Accent Magazin

329 Kč
isbn 978-80-7577-462-0
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Vydejte se na pražské radnice 
s nejvýhodnější vstupenkou!

Kupte si Town Hall Pass a navštivte 
Novoměstskou a Staroměstskou 
radnici. Podívejte se do jejich 
interiérů a užijte si krásné výhledy 
z radničních věží, na Staroměstskou 
radnici můžete dokonce dvakrát! 
Rozložte si návštěvu do tří dnů 
a vyhněte se frontám, Town Hall 
Pass vám zaručí přednostní odba-
vení.
prague.eu/staromestskaradnice
nrpraha.cz



pražská 
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 ČERVENCI 2018

1. 7. / NE

KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU.   Odkud se vzal název nej-
staršího pražského ostrova? Povídání o historii i o nejvýznamněj-
ších památkách tohoto romantického místa. Začátek akce v 16:00 
u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ulice Říční a Všehrdova, 
Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána 
od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela 
Smrčinová

2. 7. / PO 

KRÁLOVSKÁ ZAHRADA ANEB ROZLOUČENÍ S  ADÓNISEM.   
Vycházka vás seznámí nejen s památkami umístěnými v areálu 
Královské zahrady, ale pokusí se vám přiblížit „duši“ zahrady 
tak, jak jí rozuměli naši předkové. Proč se v minulých staletích 
lidé uchylovali k řecké mytologii? Od kdy umísťujeme květiny 
do květináčů? Co bylo heslem zahradnického cechu? Začátek 
akce v 17:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě 
(nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 
120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová

7. 7. / SO

KLÁŠTER NA SLOVANECH.   Na vycházce si připomeneme boha-
tou historii kláštera s gotickými freskami, refektářem, Císařskou 
kaplí a kostelem Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patro-
nů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vstupem 

do objektu (z ulice Vyšehradská 49, Nové Město). Cena 120/80 Kč 
(%) +  na místě bude vybíráno vstupné do kláštera 60/40 Kč. 
JUDr. Hana Barešová

8. 7. / NE

KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM.   Na vycházce 
se vypravíme do Kunratického lesa k místu, kde stával Nový hrad, 
postavený králem Václavem IV. a povíme si něco o jeho historii. 
Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce v 10:00 u výstupu z metra C „Roz-
tyly“ (směr Kunratický les). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
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, 
25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

11. 7. / ST

MALOSTRANSKÝ HŘBITOV.   Komentovaná prohlídka unikátní 
smíchovské památky. Během vycházky se dozvíme o  historii 
Malostranského pohřebiště a o osobnostech, které zde odpo-
čívají. Projdeme se jedinečnou galerií funerální plastiky pod 
širým nebem. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 
před vstupní brankou na hřbitov z Plzeňské ulice. Cena 120/80 Kč 
(%). PhDr. Jarmila Škochová

14. 7. / SO

NORDIC WALKING: Z PŘEDNÍ KOPANINY PŘES STATENICE DO 
HOROMĚŘIC.   Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity 
v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede zá-
klad správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté 
chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. 
Vycházku následně začneme v Přední Kopanině, kde budeme 
objevovat kostel sv. Máří Magdaleny, který podle legendy zalo-
žila kněžna Ludmila. V nedalekém rozsáhlém lesním komplexu 
přijdeme na křižovatku cest k pomníku jako vzpomínce na sv. 
Juliánu. Přírodní lokalitou sejdeme do Statenic, vsi ležící v údolí 
Únětického potoka. Odtud budeme pokračovat do Horoměřic, 
obce připomínané jako majetek strahovského kláštera. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 
30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou 
v předprodeji! Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 312 
„Přední Kopanina“ (autobus odjíždí ze zastávky „Bořislavka“ v ulici 
Horoměřická). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Komentovaná prohlídka unikátní pa-
mátky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lo-
rety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 
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MINULOST A SOUČASNOST PRAŽSKÉHO METRA.   Při prohlídce 
některých stanic pražského metra si připomeneme historii, ale 
i aktuální novinky na jednotlivých linkách nejvytíženějšího do-
pravního prostředku v Praze. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Pod-
mínkou účasti je tramvajenka nebo časová jízdenka 
na metro (90 minut). Začátek akce v 11:00 na stanici tramvaje 
č. 1, 2, 18, 20, 25, 26 „Hradčanská“ (ve směru do Dejvic). Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

22. 7. / NE

LANNOVA VILA – TAJNÝ PŮVAB BURŽOAZIE.   Navštivte s námi 
jednu z nejvýznamnějších novorenesančních vil v Praze, která 
se veřejnosti otvírá jen zřídka. Přijďte si poslechnout fascinující 
příběh podnikatelské rodiny Lannů. Od vorařství, přes stavitelství 
a těžký průmysl až k zasvěcenému sběratelství užitého umění. 
Všechny tyto rodinné zájmy se pak promítly ve výzdobě vily. Až 
nahlédnete do reprezentativních prostor vily a projdete si její 
zahradou, pochopíte, o čem 19. století bylo. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vstupem do vily Lanna 
(V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Monika Švec Sybolová 
KOSTEL SV. KLIMENTA A  POŠTOVNÍ MUZEUM.   Prohlíd-
ka původně gotického kostela sv. Klimenta, který dnes slouží 
Starokatolické církvi a následně návštěva Poštovního muzea, 
sídlícího ve Vávrově domě, někdejším obydlí pražských mlynářů 
s nástěnnými malbami Josefa Navrátila. Začátek akce ve 14:00 
před vstupem do kostela sv. Klimenta (ulice Klimentská 18, Praha 
1, Nové Město). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
vstupné do Poštovního muzea 50/10 Kč. Alexandra Škrlandová

25. 7. / ST

VRTBOVSKÁ ZAHRADA.   Prohlídka jedné z nejkrásnějších ba-
rokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším 
bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními 
zahradami. POZOR! – omezený počet účastníků na  35  osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 
před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 70/60 Kč. 
Milada Racková

28. 7. / SO

V DOHLEDU KALICHU.   Vycházku začneme prohlídkou Husova 
sboru Církve československé od Pavla Janáka a pak se projdeme 
kolem vil v okolí, které jsou dílem vynikajících architektů – Jana 
Kotěry, Kamila Roškota, Františka Alberta Libry a dalších, ale 
i sochaře Ladislava Šalouna. Začátek akce v 10:00 před budovou 
Husova sboru v Dykově ulici 1. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stani-
slava Micková
PANENSKÉ BŘEŽANY.   Malá obec, kterou prošly velké dějiny, 
patřila původně benediktýnkám z kláštera u sv. Jiří na Pražském 
hradě. Horní zámek, který nechaly sestry vystavět na přelomu 17. 

15. 7. / NE

BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETO-
HRÁDKU.   Projdeme se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, 
uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna, 
Josefa Zascheho a dalších známých architektů. U Místodržitelské-
ho letohrádku si připomeneme slávu Stromovky. Řekneme si také 
něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků. Začátek akce v 10:00 
u Pelléovy vily, Pelléova ulice č. 10, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková
NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV.   Poznejte s námi největší židov-
ský hřbitov v České republice. Na pohřebišti otevřeném v roce 
1890 odpočívá řada známých a významných osobností, v čele 
s  Franzem Kafkou, ale nalezli bychom zde i  rodinné hrobky 
předních židovských rodin. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 před hlavní bránou na hřbitov z ulice Izraelské 
(nejbližší spoj stanice metra A „Želivského“). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Zuzana Pavlovská 

17. 7. / ÚT

PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM.   Komento-
vaná prohlídka palácových zahrad pod Pražským hradem. Na vy-
cházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, 
Kolowratského a Fürstenberského. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Palácových 
zahrad (z  ulice Valdštejnské 12-14). Cena 120/80  Kč (%) + 
na místě bude vybíráno vstupné do zahrad 90/70 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová 

19. 7. / ČT

TROJSKÝ ZÁMEK.   Málokterá stavba ovlivnila zámeckou ar-
chitekturu v Čechách jako právě Troja. Je to zámek nebo vila 
římského typu? Jak vypadá apoteóza Habsburků v hlavním sále 
nebo kam byli shozeni Titáni, když nad nimi zvítězili olympští 
bohové? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na komentované pro-
hlídce této jedinečné stavby. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek 
akce v 16:00 u dolní brány do zámku (od Vltavy). Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 40 Kč/ 
za osobu. Mgr. Dana Kratochvílová

21. 7. / SO 

AKCE PRO DĚTI: LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA 
PRAŽSKÉHO.   Přijďte se seznámit se staroměstskými straši-
dly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo 
straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný 
„Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodce PCT)
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chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. 
Tentokrát budeme objevovat oboru Hvězda, která byla původně 
využívána nejen ke královské honitbě, ale i při slavnostních příle-
žitostech. Během své dlouhé a dramatické minulosti zažila období 
slávy a lesku, ale i krušné časy válek. Místo je spjato i s rokem 1620 
a bitvou na Bílé Hoře, která se konala jen pár kroků odtud. Z obory 
povede naše cesta sportovním areálem parku Ladronka ke Stra-
hovskému stadionu a dále na Petřín. Zapůjčení holí na místě 
po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze 
pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! 
Začátek akce v 10:00 na konečné zastávce tram. č. 1, 2 „Petřiny“. 
Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová 
CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM.   Všichni známe Týnský 
chrám - ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné 
z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací 
Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě doleh-
nout dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do chrámu ze Staroměst-
ského náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč. JUDr. Stanislav 
Antonín Marchal CSc.     

5. 8. / NE

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, 
25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána 
od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana 
Barešová

7. 8. / ÚT

UMĚNÍ NÁHROBKU 19. A 20. STOLETÍ NA VYŠEHRADSKÉM 
SLAVÍNĚ S NÁVŠTĚVOU HROBKY.   Kurátorka pro vzdělávání 
NG v Praze na procházce Slavínem představí umělecky zajímavé 
náhrobky našich předních slavných a někdy zapomenutých ve-
likánů. Představíme si sochařské dílo T. Seidana, J. V. Myslbeka, 
F. Bílka či O. Zoubka. Ukážeme si základní typologii a ikonografii 
náhrobků od novorenesance do současnosti. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:00 u vchodu do baziliky sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán 
příspěvek spolku Svatobor 30 Kč. Monika Švec Sybolová

a 18. století se stal hospodářským a správním centrem panství. 
V blízkosti zámku vznikla na začátku 18. století kaple sv. Anny a to 
podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple 
se dnes řadí mezi osmdesát unikátních staveb tohoto umělce. 
Výstavba nového reprezentačního sídla dolního zámku začala 
až za  nového majitele r. 1828. Po  vzniku protektorátu Čechy 
a Morava se horní zámek stal sídlem státního tajemníka K. H. 
Franka a v dolním zámku bydlel zastupující říšský protektor R. 
Heydrich se svojí rodinou. Po válce se horní zámek stal na dlouhou 
dobu domovem seniorů a od roku 2017 je zde umístěn Památník 
národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek 
akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zá-
mek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). 
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné 
do objektů 65 Kč. Marie Hátleová 

29. 7. / NE

AKCE PRO DĚTI: STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Děti se 
mohou těšit na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana 
krále. Prohlédnou si starodávné síně, sestoupí do hlubokého pod-
zemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na zá-
věr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou 
prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční 
věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem 
do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. 
Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)
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 neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. 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

31. 7. / ÚT

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA.   Vycházka za krásami raného baroka 
nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku 
a historii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek akce v 16:00 
na zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“. Cena 
120/80 Kč (%). Milada Racková

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V SRPNU 2018 

4. 8. / SO

NORDIC WALKING: OD LIBOCKÉ BRÁNY OBOROU HVĚZDA 
NA PETŘÍN.   Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity 
v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede zá-
klad správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté 
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a proč je nad sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 9:00 u Malostranské mostecké věže ze strany Mostecké 
ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

16. 8. / ČT

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

18. 8. / SO

PO STOPÁCH CTIHODNÉ MARIE ELEKTY.   Vypravte se s námi 
po stopách řádu karmelitek, cestou, kudy kráčely v roce 1656 
pod vedením ctihodné Marie Elekty až k místu založení řádového 
kláštera. Čekají nás zastavení u kostela sv. Josefa, ve Vojanových 
sadech a nakonec návštěva kostela sv. Benedikta na Hradčanech. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vcho-
dem do kostela Panny Marie Vítězné (ul. Karmelitská 9, Praha 1). 
(POZOR!! Nutná tramvajenka nebo časová jízdenka - přejezd 

11. 8. / SO

RUDOLFINUM.   Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozant-
ní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především 
k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji 
seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou 
úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 9:00 před bočním vchodem do Rudolfina 
z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

12. 8. / NE

Z POHOŘELCE K MARIÁNSKÝM HRADBÁM.   Od Pohořelce se 
vydáme kolem barokních hradčanských hradeb, přes bývalý vo-
jenský hřbitov  a seznámíme se s místy donedávna zanedbanými. 
Toto historické území se v souvislosti se stavbou tunelu Blanka 
proměnilo v příjemnou oddechovou zónu. Začátek akce v 16:00 
na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra u po-
mníku J. Keplera a T. Brahe. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

14. 8. / ÚT

AKCE PRO DĚTI: ZA LEGENDAMI SVĚTCŮ NA KARLŮV MOST.   
Karlův most zná jistě každý Čech, ale víte děti, kteří světci jej již 
několik set let střeží? Ukážeme si, koho jednotlivé sochy předsta-
vují, a budeme si vyprávět legendy, které se k nim váží. Dozvíte se 
např., proč sv. Vítu leží u nohou lvi, co provedl František Serafinský, 
že ho otec vydědil, co se zdálo za zvláštní sen svaté Luitgardě 
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22. 8. / ST

OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO PETSCHKA.   Projdeme se 
oblastí Bubenče od krásné funkcionalistické stavby Richarda F. Pod-
zemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára i od dvo-
jice pražských německých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora 
Fürtha. Připomeneme si rodinu Petschků a řekneme si, kdo byl 
Vojtěch Lanna i co byla slavná krejčovská slavnost „Slamník“. Začá-
tek akce v 16:00 před budovou Skleněného paláce, nám. Svobody 
1/728, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

25. 8. / SO

AKCE PRO DĚTI: NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Prohlídka vy-
braných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, 
jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka 
zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti 
si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 ve slavnost-
ním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. (průvodci PCT)
MINULOST A SOUČASNOST PRAŽSKÉHO METRA.   Opakování 
červencové vycházky! Při prohlídce některých stanic pražského 
metra si připomeneme historii, ale i aktuální novinky na jednot-
livých linkách nejvytíženějšího dopravního prostředku v Praze. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 

tramvají ze zastávky „Malostranská“ na zastávku „Pohořelec“.) 
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
20 Kč. Bc. Markéta Gausová Zörnerová 
PRAHOU PO STOPÁCH UDÁLOSTÍ ROKU 1968.   Obrodný proces 
v Československu roku 1968 vstoupil do historie pod označením 
Pražské jaro. Připomeneme si důležité události tohoto období, ale 
také místa a osobnosti, které jsou s rokem 1968 spojené. Začátek 
v 16:00 před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě 
(Vinohradská 12). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

19. 8. / NE

VRTBOVSKÁ ZAHRADA.   Prohlídka jedné z nejkrásnějších ba-
rokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším 
bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními 
zahradami. POZOR! – omezený počet účastníků na  35  osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 70/60 Kč. 
Milada Racková
NEBE NAD ĎÁBLICEMI.   Vstoupíme do areálu někdejšího kří-
žovnického zámečku v Ďáblicích, prohlédneme si interiér kaple 
Nejsvětější Trojice a sv. Václava, poté zamíříme na návštěvu do 
Ďáblické hvězdárny a na závěr vejdeme do areálu hřbitova Ďáblice. 
Začátek akce ve 13:30 na zastávce autobusu č. 103 „Ďáblice“ (směr 
od metra C „Ládví»). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné vstupné do hvězdárny 25 Kč. Alexandra Škrlandová
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4. 8. / SO Josefina Jelínková 
11. 8. / SO JUDr. Jiří Vytáček 
18. 8. / SO Helena Pavlíková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V ČERVENCI A V SRPNU 2018

21. 7. / SO

LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.   Přijď-
te se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z míst-
ních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se 
stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to 
bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šes-
ti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu 
(Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). (průvodce PCT)  

29. 7. / NE

STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Děti se mohou těšit na vy-
právění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si 
starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během 
prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomost-
ní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí 
vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického 
informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

14. 8. / ÚT

ZA LEGENDAMI SVĚTCŮ NA KARLŮV MOST.   Karlův most zná 
jistě každý Čech, ale víte děti, kteří světci jej již několik set let 
střeží? Ukážeme si, koho jednotlivé sochy představují, a budeme 
si vyprávět legendy, které se k nim váží. Dozvíte se např., proč 
sv. Vítu leží u nohou lvi, co provedl František Serafinský, že ho 
otec vydědil, co se zdálo za zvláštní sen svaté Luitgardě a proč je 
nad sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let (v dopro-
vodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 
u Malostranské mostecké věže ze strany Mostecké ulice. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

25. 8. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 

využít předprodeje vycházek. Podmínkou účasti je tramva-
jenka nebo časová jízdenka na metro (90 minut). Začátek 
akce v 11:00 na stanici tramvaje č. 1, 2, 18, 20, 25, 26 „Hradčan-
ská“ (ve směru do Dejvic). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava 
Nováková
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. V 15:00 prohlídka pro děti. V 15:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
ve 14:30, 16:00, 16:30 a v 17:00 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena 
prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

26. 8. / NE

MEZI TŘEMI NÁDRAŽÍMI ANEB HISTORIE VLAKOVÉ DOPRAVY 
V PRAZE.   Společně zavzpomínáme na již neexistující nádraží 
Těšnov a seznámíme se s okolnostmi provázejícími příjezd prvního 
vlaku na Masarykovo nádraží. A zdali víte, jak vzniknul název 
Hybernské ulice? Na závěr si budeme povídat o secesní budově 
nádraží hlavního a ukážeme zajímavé architektonické prvky této 
skvostné stavby, která po postupné rekonstrukci znovu ožívá. 
Začátek akce v 10:00 před budovou Muzea hlavního města Prahy 
Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Komentovaná prohlídka unikátní pa-
mátky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do 
Lorety 110 Kč. Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKY STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE V ČERVENCI A V SRPNU 2018

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Zavítáme 
do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami 
a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé repre-
zentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komen-
tovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou 
z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč.

PROHLÍDKA V ČESKÉM JAZYCE / 20:00 / 250 KČ
21. 7. / SO Bc. Antonín Baloun
25. 8. / SO Bc. Antonín Baloun 

PROHLÍDKA V ANGLICKÉM JAZYCE /20:00 / 250 KČ
7. 7. / SO JUDr. Jiří Vytáček 
14. 7. / SO Helena Pavlíková / 
28. 7. / SO JUDr. Jiří Vytáček 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí

  denně 10:00 – 18:00 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně

  denně 8:00 - 20:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně) 

  denně 8:00 - 22:00

RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY 

  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
  (aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

CYKLOHRÁČEK 

Pokud nevíte, kam o letních školních prázdninách vyrazit s dětmi 
ven, vydejte se na výlet speciálním vlakem Cyklohráček, kde si 
přijdou na své jak malí, tak i velcí cestovatelé. Každou sobotu, 
neděli a státní svátky Vás dvakrát denně sveze z Prahy až do 
středočeského města Slaný. V něm se v sobotu 14. 7. koná ka-
ždoroční Slánský okruh – závod historických vozidel, který po-
jedou vyznavači veteránismu již po deváté. Výletní vlak zavítá 
opět každou poslední sobotu v měsíci i do železničního muzea 
ve Zlonicích, tentokrát tedy 28. 7. a 25. 8. 2018. Vydat se však 
můžete i na další zajímavá místa v okolí trati, jakou jsou hrad Okoř, 
Zoopark Zájezd, Muzeum včelařství v Kolči či Muzeum studené 
války a protivzdušné obrany v Drnově.
O všech akcích se dozvíte také na novém facebookovém profilu 
Cyklohráčku - www.facebook.com/cyklohracek.
www.cyklohracek.cz

KURZ PRŮVODCE PRAHOU  
A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce 
o  průvodcovskou činnost kurzy profesní kvalifikace pro prů-
vodce Prahou a cestovního ruchu. Termíny kurzů: 11. 9. 2018 
– 7. 4. 2019 nebo 15. 9. 2018 – 19. 5. 2019. Přihlášky při-
jímáme do 4. září  2018 nebo do naplnění kapacity kurzu. Více 
informací na: www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/kurzy-
propruvodce/profil-absolventa
Kontakt: studijni@prague.eu

vycházek. Začátek akce v 15:00 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100  Kč. 
(průvodci PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-
li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí 
účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 
15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invali-
dům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT 
a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupen-
ka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem 
(Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vráce-
ní vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. 
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky 
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze
formou předprodeje v turistických informačních centrech 
PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje 
se prodávají vstupenky také on-line  na 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 zdvojeného letního programu na měsíce červenec-
-srpen 2018 bude zahájen v pondělí 25. června 2018 v 9:03 
v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) 
v Praze. Předprodej na měsíc září 2018 bude zahájen v pondělí 
27. srpna 2018.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ  
CENTRUM MŮSTEK
Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 - Staré Město 

  denně 9:00 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město

  denně 9:00 - 19:00
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Zbiroh je romantické letovisko ležící mezi Prahou a Plzní na rozhraní brdských lesů a Chráněné 
krajinné oblasti Křivoklátsko. Město nabízí možnost rekreace i aktivního odpočinku na Zbirožsku. 
Přírodní krásy spolu s množstvím kulturních památek vytvářejí vynikající předpoklady pro cestovní 
ruch. V posledních letech přibyla možnost ubytování a odpočinku v nově zrekonstruovaném areálu 
bývalé parostrojní továrny – ve Zbirožském dvoře, ke kterému patří i relaxační areál.

První zmínky o Zbirohu sahají až do počátku 13. století. 
Dominantou města a vlastně celého kraje je bezesporu 
zbirožský zámek, původně raně gotický hrad, později 
přestavěný na novorenesanční zámek. Je nazýván též 
„hrad tří císařů“ – Karla IV., Zikmunda a Rudolfa II. Zá-
mek je celoročně otevřen a  je zde k vidění nejhlubší 
ručně kopaná studna v Evropě, která je opředena mnoha 
zajímavostmi, dále jedna z nejstarších kaplí v Čechách 
a už z dálky viditelná samostatně stojící hlásná věž.

Uprostřed náměstí, na místě bývalého rodného domu zbi-
rožského rodáka J. V. Sládka, lze navštívit Muzeum J. V. 
Sládka, mapující život známého básníka. V jedné budově 
naleznete další Městské muzeum Zbiroh, orientující 
se na regionální stopy dějin. V horní části náměstí stojí 
kostel sv. Mikuláše z 2. poloviny 14. století. Poblíž zám-
ku se dále nachází Expozice požární ochrany, která 
nabízí návštěvníkům náhled do historie vzniku a vývoje 
dobrovolné a profesionální požární ochrany. Expozice je 
největším muzeem profesionálních hasičů v ČR. 

Zbiroh byl vždy kulturním střediskem regionu. Narodily 
se zde významné osobnosti – Josef Palivec, již zmíněný 
Josef Václav Sládek či Karel Vokáč. Žili zde a nacházeli 
inspiraci pro svá díla i další – Václav Vačkář (skladba 
„Vzpomínka na Zbiroh“), Fráňa Šrámek, Adolf Branald 

a nejde opomenout ani malíře Alfonse Muchu, autora 
Slovanské epopeje, kterou tvořil právě na zámku Zbiroh.

Region také uspokojí turisty a cykloturisty bohatou sítí tras. 
Část regionu je součástí biosférické rezervace UNESCO. 

Jak se k nám dostanete?
Pokud navštívíte region vlakem, nenechte se zmást. Že-
lezniční zastávka Zbiroh se pouze přesunula a změnila 
svůj název na Kařez. Odtud se do Zbiroha dostanete 
pomocí autobusové dopravy. 

V příštím roce vás zveme na Městské historické slavnosti, 
které se budou konat 15. 6. 2019.

Otevírací doba IC 
květen – září 
po-so: 8–12 | 12.30–16.30, ne: 8–12 | 12.30–15.30

říjen – duben 
po: 8–13, út-pá: 8–12 | 12.30–16, so: 8–13, ne: zavřeno

Informační centrum Mikroregionu Zbirožsko 
Masarykovo nám. 624, 338 08 Zbiroh

Více informací a přehled   
kulturních akcí naleznete na www.zbiroh.cz.

Zavítejte do městečka Zbiroh

Zámek Zbiroh
Expozice  

požární ochrany

Městské muzeum  
Zbiroh
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městské části
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – OBBOR 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

        

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

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

VÝSTAVA
Michail Ščigol   Patří k výrazným osobnostem současné české 
výtvarné scény. Ve svém díle vychází z evropského expresionis-
mu. Spojuje zde moderní umění západu s byzantskou kulturou 
východních Slovanů. Malíř je držitelem cen: Oskar za lidskost 
– Česka republika (1997) a Ceny Andyho Warhola za rok 2007 
(Slovenská republika) | Galerie Toyen | od 10. 7. do 30. 8., vstup 
zdarma

AKCE
05., 12., 19. a 26. 07. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro 
seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnoča-
sových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod 
při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.
12. 07. | 18.00 | Vražda v Orient expresu* – filmová projekce 
– to, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, 
se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších 
detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy 
Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém 
vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. 
V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhadné vraždě amerického 
obchodníka, každý z nich se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí 
nechybí jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale 
pracujícími šedými mozkovými buňkami. A právě tento nejslav-
nější detektiv na světě, Hercule Poirot, musí závodit s časem, aby 
vyřešil smrtící hádanku dříve, než neznámý vrah znovu udeří.
(CinemArt)
26. 07. | 18.00 | Tři billboardy kousek za Ebbingem* – filmo-
vá projekce – Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili 
dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsled-
ně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na tři 

billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi 
místní policie (Woody Harrelson). Tímto nezvyklým činem začíná 
bitva mezi Mildred a zástupci zákona. Když se do věci vloží ještě 
další policista (Sam Rockwell), nevyzrálý maminčin chlapeček 
se zálibou v násilí, souboj mezi místním policejním oddělením 
a osamělou, ukřivděnou a hlavně rozzuřenou bojovnicí se může 
rozjet na nejvyšší obrátky.(CinemArt)
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné 
vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce 
a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou 
k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prv-
ního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme 
za pochopení.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

DIVADLO U22 A KINO ÚČKO
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. 

  v červenci a srpnu bude divadlo a kino uzavřeno
  pokladna bude uzavřena od 28. 6. do 19. 8.
  vstupenky na podzimní představení možno zakoupit v internetové 
prodejní síti Ticketportal

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

  muzeum uzavřeno z důvodu čerpání dovolené: 2. – 4. 7. a 30. 7. – 
19. 8.

VÝSTAVA
Obrazy – Eva Rokosová | od 12. 7. do 27. 7., od 20. 8. do 31. 8.
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KULTURNÍ LÉTO
v Jindřichově Hradci

Hned na začátku prázdnin, a to 6. a 7. července, 
zveme všechny na tradiční Jindřichohradeckou 
činohru v podání jindřichohradeckých ochot-
níků z Divadelního spolku Jablonský a profesio-
nálních herců Divadla J. K. Tyla v Plzni. Letos pod 
širým nebem na třetím nádvoří zámku představí 
komedii Václava Štěcha Třetí zvonění.

Týden plný aktivit a kulturních zážitků zvaný TOP 
týden letos proběhne v týdnu od 27. července do 
5. srpna. Čeká vás spousta letních venkovních 
koncertů, divadelních představení, filmové 
úterý v kulturním domě Střelnice, den plný 

zábavy u vody v jindřichohradeckém aquaparku 
nebo třeba tradiční pouť Porcinkule.

Od pondělí 13. srpna do pátku 17. srpna oživí uli-
ce Jindřichova Hradce pouliční umělci. Malý fes-
tival pouličního umění s názvem Do klobouku 
přivítá tradičně nejen hudebníky, ale na ulicích 
se bude také tančit i hrát divadlo. Mezi nejpres-
tižnější akce roku patří opera pod širým nebem 
na třetím nádvoří státního hradu a zámku. Le-
tos se můžete v sobotu 25. srpna těšit na operu 
Rusalka od Antonína Dvořáka.

Další tipy na akce 
v Jindřichově Hradci:
18. 8.  Chalupa Cup 2018 –  

26. ročník veslařské regaty

5. až 9. 9.  Mezinárodní cyklistický závod  
Okolo jižních Čech

14. až 16. 9.  XXIV. slavnosti Adama Michny 
z Otradovic

15. 9.  Přes kopec na Hradec aneb 
Jindřichohradecký pedál

22. 9.  Svatováclavské slavnosti

Jihočeské město Jindřichův Hradec 
každoročně láká desetitisíce 
návštěvníků na bohatou nabídku 
akcí, ať už se jedná o akce kulturní, 
sportovní či společenské. I v roce 
2018 si pro vás město připravilo 
velké množství tradičních akcí 
i novinek všeho druhu. Mladí, staří, 
sportovní nadšenci, milovníci vážné 
i moderní hudby, každý si přijde 
na své, každý si něco najde. 

www.infocentrum.jh.cz

_jindrich_hradec.indd   3 13.06.18   18:39



regiony zvou
LITVÍNOVSKÝ ZÁMEK VALDŠTEJNŮ ZVE 
NA VÝSTAVY
Mostecká čp. 1, Litvínov
tel. 603 151 600 (pokladna, informace)
www.litvinov.cz

  otevřeno: st–ne 10.00–17.00 
  vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč,  
rodinné vstupné 90 Kč, platí pro všechny expozice

        
Střední odborná škola Litvínov-Hamr připravila výstavu klau-
zurních prací žáků grafického designu. K vidění bude do 
26. 8. 
Výstava prací studentů a absolventů Akademie výtvar-
ných umění v Praze je k vidění od 26. 6. do 29. 9. Vystavovat 
budou A. Velíšek, A. Kovalčík, M. Malý, M. Hradil, T. Voves, J. Goll, 
R. Mužík, J. Tlučhoř. Až do konce roku zhlédněte výstavu Feno-
mén továrny Heller @ Schiller – Historie výroby hraček 
Husch v Horním Litvínově. Na výstavě jsou k vidění hračky z ple-
chu a dřeva. Poprvé jsou vystaveny hračky z období pokračující 
výroby v letech 1938–1945, pod vedením německé firmy Kurt 
Schmidt & Co. 
Ve stálé expozici zámku najdete Sochy Stanislava Hanzíka. 
Výstavu doprovází fotografie J. Sudka a film P. Skaly o díle 
ak. sochaře S. Hanzíka. Některé z vystavených soch se objevi-
ly v českém filmu Pupendo. Výstava Vánoce a Velikonoce po 
celý rok nabízí inspiraci na tradiční i zcela netradiční vánoční 
a velikonoční výzdobu.

Zámek Valdštejnů v Litvínově, foto © Město Litvínov
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Léto v Pardubickém kraji 
je nabité akcemi pro každého
Pardubický kraj i v letních měsících přináší spoustu zábavy pro všechny věkové a cílové skupiny. Najdete tu nejen 
celou řadu skvělých míst vhodných ke koupání, atraktivním pěším i cyklistickým výletům, ale koná se tu také 
velké množství nevšedních kulturních, společenských a sportovních akcí. 

Ať už patříte k milovníkům památek, přírody, koní, tradic, sportu 
nebo vojenské historie, věřte, že si zde vyberete právě tu pravou 
zábavu i pro vás. Pro inspiraci uvádíme v následujícím seznamu 
alespoň některé vybrané zajímavé akce, jejich kompletní seznam 
a mnoho dalších užitečných tipů pro cestování po východních 
Čechách pak hledejte na stránkách oficiálního turistického portálu 
Pardubického kraje www.vychodnicechy.info.

8. 7. Klášterní hudební slavnosti na Hoře Matky Boží v Králíkách
13.–14. 7. Orlická brána, multižánrový open-air festival 
v Žamberku
21.–22. 7. Veselokopecký jarmark
3.–4. 8. Dny dřeva na Betlémě v Hlinsku
4.–5. 8. Divadelní pouť na hradě Svojanov
11.–19. 8. Sportovní park Pardubice
17.–19. 8. Akce Cihelna, vojensko-historická akce v Králíkách
25.–26. 8. Koně v akci, mezinárodní výstava na dostihovém 
závodišti v Pardubicích
1. 9. Kejkle a kratochvíle, středověký festival v Moravské Třebové
8. 9. Lanškrounská kopa, 50. ročník akce pro turisty i cyklisty

Bonus tip pro cyklisty: Vyzkoušejte letní cestovatelskou 
soutěž Cyklopecky Pardubického kraje, která vás provede nej-
krásnějšími místy v regionu, a k tomu ještě můžete vyhrát mno-
ho skvělých cen. Podrobnosti o soutěži najdete na stránkách  
www.vychodnicechy.info/cyklopecky. 

www.vychodnicechy.info

Akce Cihelna

Divadelní pouť na hradě Svojanov

Dny dřeva Hlinsko

Koně v akci

Lanškrounská kopa
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Festivalové město Tábor
Město Tábor nabídne v hlavní turistické sezoně opět řadu festivalů,  
ať již hudebních, divadelních či historických.

www.visittabor.eu

15. 7. Mezinárodní jazzový 
festival BOHEMIA JAZZFEST
Jeden z největších letních jazzových hudebních 
festivalů v Evropě propagující špičkový světový 
jazz v České republice pořádaný na historických 
náměstích po celé zemi. 
www.bohemiajazzfest.cz

13.–15. 7. Festival MIGHTY SOUNDS 
Legendární žánrový hudební festival zaměřený 
na ska, reggae, rock’n’roll, punk a rockabilly plný 
zahraničních a domácích kapel, DJs, alternativní-
ho divadla a bohatého doprovodného programu.
www.mightysounds.cz

3.–5. 8. Festival 
Komedianti v ulicích
I  tento rok se mohou 
všichni milovníci poulič-
ního divadla těšit na fes-
tival Komedianti v ulicích, 
který zaplní náměstí 
i přilehlé ulice půvabné-
ho jihočeského města Tábor. 
http://komediantivulicich.cz;  
www.facebook.com/Komediantivulicich

_tabor.indd   3 13.06.18   20:26





předprodeje 
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
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.
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS 2019   V lednu 2019 se můžete těšit 
na celkem 7 vystoupení v 6 městech s novou jubilejní „BEST OF“ 
show THE GREAT WALL, která nabídne to nejlepší z čínské akro-
bacie. Artistický ohňostroj s příběhem a historie tradiční Číny 
soustředěná kolem největší, pověstmi opředené stavby světa Vel-
ké čínské zdi, se rozzáří v obvyklém uměleckém rámci spojujícím 
v jedinečné symbióze akrobacii, tanec, divadlo, hudbu a humor. 
Tradiční jeviště a pestrobarevné folklorní kostýmy z Říše středu 
doplňují tuto imaginární cestu diváka do jiných časů a jiného 
světa – 21. 1. Zlín, 22. 1. Ostrava, 23. 1. Brno, 24. 1. Pardubice, 
25. 1. a 26. 1. Praha, 27. 1. 2019 České Budějovice.

ALEXANDROVCI – EUROPEAN TOUR 2019   Slavný ruský sou-
bor ALEXANDROVCI chystá ke svému 90. výročí opravdu velice 
speciální turné. Po tragédii, která soubor zasáhla při leteckém 
neštěstí v prosinci 2016, se soubor v plné síle vrací na koncertní 
pódia, na kterých poprvé v historii vystoupí rekordních 130 členů 
souborů. European Tour 2019 začíná 17. 5. 2019 v Praze a soubor 
se představí celkem na 13 koncertech v 8 městech České republiky 
– 17. 5. a 18. 5. Praha, 19. 5. Brno, 20. 5. Liberec, 21. 5. Plzeň, 
23. 5. České Budějovice, 24. 5. Pardubice, 25. 5. Olomouc, 26. 5. 
2019 Ostrava.

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 36 prodejních míst v Praze, 570 po celé ČR (seznam 
na www.ticket-art.cz).
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Dva autoři správných odpovědí obdrží dvě vstupenky na představení Otvorené manželstvo konané v rámci přehlídky 
Léto slovenských hvězd v pondělí 20. 8. 2018 od 19 hod. v divadle Studio DVA. Správné odpovědi zasílejte nejpozději 
do 10. 7. 2018 na www.kampocesku.cz (SOUTĚŽE) nebo poštou na adresu redakce: KAM po Česku, Kubelíkova 30, 
130 00 Praha 3. Nezapomeňte uvést svoji adresu!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Kdo hraje ve slovenské verzi představení Otevřené manželství, ve 
kterém v divadle Studio DVA excelují již od roku 2002 Jana Krausová a Karel Roden? 

a)  Ady Haydu a Anna Šišková 
b)  Milan Lasica a Emília Vášáryová  
c)  Zuzana Kronerová a Viktor Horján

Studio DVA divadlo, Palác Fénix
Václavské náměstí 802/56, Praha 1

 LASICA
VÁŠÁRYOVÁ

         KŇAŽKO   
    KRONEROVÁ
STUDENKOVÁ 

       MAGÁLOVÁ

LÉTO SLOVENSKÝCH 
HVĚZD 20.–31. SRPNA 2018

   SOUTĚŽ

O 2x2 VSTUPENKY



divadla
DIVADELNÍ PREMIÉRY

PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM! (Out of Order)
Letní scéna Harfa, 3. 7.

Bláznivá komedie o tom, co vše se může přihodit poté, když úcty-
hodný politik nalezne během schůzky se svou milenkou mrtvolu 
v hotelovém pokoji.

  Hrají: Leoš Noha, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, Barbo-
ra Mottlová, Eva Decastelo, Libor Jeník, Lukáš Rous.

DIVADELNÍ FESTIVALY

METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH 
OSOBNOSTÍ 2018
21. 6. – 31. 8. 2018 
Divadelní přehlídku uvádí divadlo Studio DVA na Letní scéně 
Vyšehrad, Letní scéně Tvrz Divice a v divadle Studio DVA

  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)

  pokladna Letní scéna Vyšehrad, tel.: 736 297 869; otevřena vždy 
v den představení 17.30–20.00

  pokladna Letní scéna Tvrz Divice otevřena vždy v den představení 
18.30–20.00

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

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
01. – 07. | 20.00 | Brouk v hlavě – G. Feydeau – nejhranější 
dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua patřící mezi 
nejslavnější situační komedie všech dob. Co mají společného 

téměř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud slabodu-
chým hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím 
budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní Marcele brouka do 
hlavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek. Hrají: F. Blažek, 
J. Schneiderová, R. Štabrňák, M. Slaný, L. Král, L. Pernetová/A. Fi-
xová, P. Pěknic, Š. Benoni, B. Kohoutová, J. Ployhar, K. Janáčková, 
L. Kofroň/V. Liška a M. Maděrič, rež. M. Schejbal.
08. 07. | 20.00 | Dan Bárta & Robert Balzar Trio – na koncertě 
zazní nové písně z připravovaného alba, které Dan s Robert Balzar 
Triem průběžně nahrává v New Yorku, v Sear Sound Studiu, s reno-
movaným zvukařem Jamesem Farberem. Samozřejmě zahrají také 
písně ze společného akustického CD s názvem THEYORIES. Jedná 
se o vlastní úpravy skladeb interpretů, jako jsou: Björk, The Police, 
Jamiroquai, AC/DC.
09. – 10. 07. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny 
– K. Magnusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu 
muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy 
jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: i muži jsou v krizi! 
Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva a o pozice neo-
hrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského se-
bevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem 
Happycentrum... Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák, 
K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků.
11. – 16. 07. | 20.00 | Brouk v hlavě
17. – 18. 07. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny
19. – 22. 07. | 20.00 | Brouk v hlavě
23. – 25. 07. | 20.00 | O lásce – P. Claudel – je půlnoc. Hodina 
pravdy. Hodina, kterou ON a ONA vybrali pro uspořádání vzájemné-
ho zúčtování. Ve francouzské konverzační komedii se ve strhujícím 
manželském duelu, po úspěšné inscenaci Otevřené manželství, 
opět představují Jana Krausová a Karel Roden, rež. A. Kraus.
26. – 28. 07. | 20.00 | CELEBRITY – O. Sokol – celovečerní 
stand-up comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí 
Ondřeje Sokola a téměř všech umělců v České republice.
29. 07. | 20.00 | Szidi Tobias & band – v rámci koncertu zazní 
především písně z nově vydávaného 2 CD Szidi Tobias Sedmoláska 

předplatné
Předplaťte si Pražský přehled  
kulturních pořadů na celý rok!
Prvních deset předplatitelů, kteří si objednají roční 
předplatné do 30. 7. na redakce@kampocesku.cz nebo 
tel. 222 944 816-7 obdrží jako bonus VIP přenosnou  
knížku s 12 kupóny do Divadla Palace v hodnotě 
2 000 Kč a další předplatitelé publikaci Pražský  
hrad nádvořími do zahrad v hodnotě 250 Kč.

www.kampocesku.cz 312 Kč
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do 10. 7. 2018 na www.kampocesku.cz (SOUTĚŽE) nebo poštou na adresu redakce: KAM po Česku, Kubelíkova 30, 
130 00 Praha 3. Nezapomeňte uvést svoji adresu!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Kdo hraje ve slovenské verzi představení Otevřené manželství, ve 
kterém v divadle Studio DVA excelují již od roku 2002 Jana Krausová a Karel Roden? 

a)  Ady Haydu a Anna Šišková 
b)  Milan Lasica a Emília Vášáryová  
c)  Zuzana Kronerová a Viktor Horján
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17. 07. – 24. 07. | 20.30 | Mnoho povyku pro nic – inscenace 
Jiřího Menzela. Sváteční komedie o lásce, intrikách a lžích. Střízlivě 
drsný příběh je plný překvapení, milostných zvratů, důvtipných 
pletich i zákeřných pomluv. Získá Claudio lásku Héró? Odhalí 
pošetilí strážníci Puškvorec se Šťovíčkem intriky Dona Johna? 
Jak dopadnou šarvátky Benedicka a  Beatrice? Hrají: V.  Jílek, 
P. Horváthová, P. Čtvrtníček, L. Noha, L. Zahradnická/A.Petřeková, 
R. Mácha/T. Vaněk, J. Révai, P. Nový, D. Rous a další.
25. 07. – 07. 08. | 20.30 | Hamlet – inscenace Michala Vajdič-
ky. Jedna z nejtíživějších Shakespearových tragédií propojující 
rodinná a politická dramata. Hamlet je přesvědčen, že otcova 
smrt a strýcova svatba spolu úzce souvisejí, a proto se rozhodne 
pravý důvod smrti svého otce odhalit. Ukazuje se však, že odha-
lení křivdy není to nejtěžší. Mnohem obtížnější je vyrovnat se 
s ní a otcovu smrt pomstít. Hrají: J. Plesl, H. Čermák, L. Vlasá-
ková, L. Hampl, V. Khek Kubařová/V. Čermák Macková, P. Vršek, 
V. Polívka, P. Šimčík
09. 08. – 11. 08. | 20.30 | Večer tříkrálový aneb cokoli 
chcete – inscenace Jany Kališové. Výstřední Orsino zamilovaný 
do krásky Olivie a mezi nimi Viola, trosečnice převlečená za muže. 
Věčně rozjařený Tobiáš Říhal, který tahá peníze z Ondřeje Třasořit-
ky a slibuje mu svou neteř Olivii. Se služkou Marií a bláznem z po-
volání jménem Feste strojí kruté léčky na samolibého Malvolia. 
Hrají: M. Timková, N. Boudová, V. Kopta/M. Šteindler, K. Trnková, 
J. Carda, T. Měcháček, M. Pechlát, P. Stach a další.
13. 08. – 21. 08. | 20.30 | Večer tříkrálový aneb cokoli 
chcete
22. 08. | 20.30 | Measure for measure – inscenace Guye Ro-
bertse. Vincentio, kníže vídeňský, zhnusený nemravností svého 
města, ohlásí svůj odchod z veřejného života a přenechá moc 
puritánskému Angelovi. Ten ve svém zápalu pro dodržování litery 
práva zahájí nemilosrdné tažení, aby vymýtil prostituci. V rámci 
tohoto tažení je odsouzen k smrti Claudio. Nemohla by třeba 
Claudiova panenská sestra Isabela, klášterní novicka žádající pro 
svého bratra milost, vzbudit v chladném, úzkoprsém Angelovi 
touhu a zachránit tak bratrův život? Komedie v podání souboru 
Prague Shakespeare Company. Hrají: S. Bellefeuille, P. Hosking, 
A. Rice, G. Roberts, S. E. Budge, P. Bentley a další | hra je uváděna 
v anglickém jazyce
24. 08. – 28. 08. | 20.30 | Romeo a Julie – inscenace režij-
ního tandemu SKUTR. Originálně zpracovaná Shakespearova 
tragédie je na programu Slavností také naposledy. Večer se 
chystá velká párty u Kapuletů, kterou teď žije celá Verona. Noc 
je plná očekávání a stačí jediný pohled, aby se změnil osud 
Tybalta, Merkucia, Vavřince, Parida, Chůvy, Monteků a Kapu-
letů, Romea a Julie. Stačí jen jeden pohled, jedna noc. Hrají: 
T. Voříšková/M. Poulová, J. Sklenář, N. Konvalinková, S. Rašilov, 
L. Krobotová, J. Vyorálek, D. Batulková, M. Sláma, P. Vančura, 
J. Cina a další.
29. 08. | 20.30 | Romeo a Julie | derniéra
30. 08. | 20.30 | Dobrý konec všechno spraví | zadáno
31. 08. – 04. 09. | 20.30 | Dobrý konec všechno spraví

obsahující nové studiové nahrávky dosud vydaných písní. Na Vy-
šehradě bude toto nové CD též pokřtěno.
30. – 31. 07. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – 
P. Hartl – situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí 
a krásní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená 
čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. 
Přijďte jim fandit! Hrají: F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, 
K. Hádek/M. Slaný, M. Šoposká a R. Štabrňák, rež. P. Hartl.

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 
2018
26. 6. – 7. 9. 2018 

  vstupenky na pražská představení v prodeji na www.shakespeare.cz 
a v síti Ticketportal

  generálním partnerem je skupina PPF

PRAŽSKÝ HRAD 
Letní míčovna, Královská zahrada
Praha 1

Dobrý konec všechno spraví

01. 07. – 11. 07. | 20.30 | Dobrý konec všechno spraví – 
inscenace Jana  Antonína Pitínského. Že zázraky se už nedějí? A co 
když chudá dcera věhlasného lékaře uvěří, že s recepty svého otce 
uzdraví francouzského krále a získá za manžela nedosažitelného 
Bertrama? Vše se ale podivně zauzlí. Paříž, Florencie, Composte-
la, dobrodružství milostná i válečná, k tomu věčná „obléhání“; 
chvástavý voják, zrádný přítel, apokalyptický šašek, záletný man-
žel svedený vlastní ženou… a dobrý konec pro všechny vdané 
i nevdané! Méně známá, něžně melancholická Shakespearova 
komedie pyšného odmítání a vytrvalé naděje je premiérou le-
tošních Letních shakespearovských slavností.  Hrají: A. Fialová, 
M. Siničák, O. Pavelka, M. Durnová, J. Vlasák, M. Dejdar/O. Vízner, 
K. Holánová, D. Novotný, A. Stropnická a další.
12. 07. | 20.30 | Dobrý konec všechno spraví | zadáno
13. 07. – 15. 07. | 20.30 | Dobrý konec všechno spraví

30  divadla



02. 07. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order) – 
bláznivá komedie o tom, co vše se může přihodit poté, když 
úctyhodný politik nalezne během schůzky se svou milenkou 
mrtvolu v  hotelovém pokoji. Hrají: L.  Noha, M.  Kuklová, 
L. Langmajer, B. Mottlová, E. Decastelo, Libor Jeník, L. Rous 
| předpremiéra
03. 07. | 20.00 | PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM! | premiéra
04. 07. | 20.00 | Natěrač
08. 07. | 20.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – Petr 
Nárožný v hlavní roli situační komedie o pařížském dobrodružství 
sympatického venkovana .... Hrají: P. Nárožný, J. Šťastný, S. Post-
lerová, T. Průchová, J. Švehlová, F. Skopal/M. Sochor, B. Š. Petrová
09. 07. | 20.00 | S tvojí dcerou ne! – komedie plná krkolom-
ných situací a trapasů o tom, jak snadno spadnout do manželské 
krize a jak těžko z ní ven … Hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková, 
T. Průchová, Z. Slavíková, M. Zahálka, A. Procházka, V. Dubnička
10. 07. | 20.00 | S tvojí dcerou ne!
11. 07. | 20.00 | Co takhle ke  zpovědi .... „Pardon me, 
Prime Minister“ – sídlo premiéra na Downing Street 10 za-
sáhne rodinná bomba! Anglická komedie s Petrem Nárožným. 
Hrají: P. Nárožný, J. Čenský/M. Zahálka, Z. Slavíková/I. Svobodo-
vá, M. Málková/K. Sedláková, J. Nosek/J. Štěpán/M. Zahálka jr., 
K. Vágnerová/A. Daňková/A. J. Daňhelová
12. 07. | 20.00 | Co takhle ke zpovědi .... „Pardon me, Prime 
Minister“
15. 07. | 20.00 | 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
16. 07. | 20.00 | Čochtan vypravuje – nejslavnější český 
představitel vodníků Josef Dvořák jako Čochtan v osobité úpravě 
známého muzikálu V+W „Divotvorný hrnec“. Hrají: J. Dvořák, 
K. Gult, S. Topinková/M. Hrubešová, R. Trtík/J. Burda, J. Veit, 
B. Tůmová/V. Kahovcová, L. Chaciosová/N. Friebová
17. 07. | 20.00 | S Pydlou v zádech – legendární inscenace 
s Josefem Dvořákem v hlavní roli. Prostý lidový chytrák se zaplétá 
v šachové partii mocných ... Hrají: J. Dvořák, M. Hrubešová, R. Tr-
tík, K. Gult, D. Schlehrová
18. 07. | 20.00 | Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech! 
– One man show známého komika Lukáše Pavláska, ve které se 
dozvíte, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, 
proč pití prospívá naší civilizaci, co pít když chcete, aby se vám 
narodil Václav Klaus … Hrají: L. Pavlásek
19. 07. | 20.00 | Halina Pawlovská: Manuál zralé ženy – one 
woman show Haliny Pawlowské. Není nic špatného na tom být 
zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná sýr, u kterého je 
nejvyšší čas ho zkonzumovat … Hrají: H. Pawlowská
22. 07. | 21.00 | Zdeněk Izer na plný coole! – populární komik 
Zdeněk Izer v nové zábavné show, která nenechá vaše bránice 
ani na chvíli v klidu!

05. 09. | 20.30 | Dobrý konec všechno spraví | zadáno
06. 09. – 07. 09. | 20.30 | Dobrý konec všechno spraví

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU
Malostranské nám. 13, Praha 1

08. 08. – 11. 08. | 20.30 | Sen noci svatojánské – inscenace 
režijního tandemu SKUTR. Letos naposledy uvádíme svatební cra-
zy komedii o věčném bloudění v lese vztahů. Spletitý děj podobný 
snu, kde jednotlivé postavy podléhají kouzlu magické letní noci. 
Hra o lese, žárlivosti i vášni a hlavně o tresti květu zvaného Violka 
lásky, díky níž vidět neznamená vidět. D. Prachař v roli Thesea 
a Oberona, V. Hybnerová jako Hippolyta a Titánie, C. Kassai jako 
Egeus a Puk, mladí milenci H. Vagnerová, M. Písařík, Z. Stavná 
a L. Příkazký/P. Vančura a řemeslníci J. Polášek a M. Daniel. Mi-
lostný „jamsession“ na piano doprovází V. Kopta.
13. 08. – 15. 08. | 20.30 | Sen noci svatojánské
16. 08. | 20.30 | Sen noci svatojánské | derniéra
18. 08. – 27. 08. | 20.30 | Veselé paničky windsorské – 
inscenace Jiřího Menzela. Absolutní stálici v repertoáru Letních 
shakespearovských slavností hrajeme již desátým rokem. Těšit 
se opět můžeme na bonvivánského rytíře Jana Falstaffa v podání 
B. Polívky, důvtipnou paní Pažoutovou S. Stašové a její spikle-
neckou přítelkyni Brouzdalovou E. Režnarové. V dalších rolích 
se můžeme těšit na J. Dulavu, J. Satoranského, M. Novotného, 
Š. Vaculíkovou, J. Cinu, J. Přeučila a další.
29. 08. – 30. 08. | 20.30 | Komédia omylov – inscenace Roma-
na Poláka. Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích – identických 
dvojčatech – nabízí nejen závratné tempo zvratů a zábavy, ale 
také důmyslnou hru s protiklady a paradoxy, kterou autor vždy 
výtečně ovládal. Rozvinul v ní i brilantní úvahu o vztazích muže 
a ženy, o významu jejich lásky a úcty. Režisér Roman Polák se 
při inscenování této hry a její komické grotesknosti inspiroval 
i v éře němého filmu a černobílou scénu a kostýmy ještě zdůrazní 
živý klavírista. Hrají: J. Jackuliak, J. Kožuch, R. Roth, M. Šalacha, 
J. Hrčka, P. Vajdová/A. Pajtinková, P. Vitázková a další | hraje se 
ve slovenštině a češtině.

LETNÍ SCÉNA HARFA
01. 07. – 02. 09. 2018 
Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9 (vedle O2 arény)

  předprodej vstupenek: Kulturní portál.cz, Vodičkova 41 – pasáž 
Světozor, Praha 1

  provozní doba po-pá 13.00–18.00 (1. 7.– 2. 9.)
  telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271 
  on-line objednávky na www.letniscenaharfa.cz
  vstupenky též v prodeji v předprodejních sítích Ticket-Art, 
Ticketportal, Ticketstream a Ticketpro

ČERVENEC

01. 07. | 20.00 | Natěrač – ten chlap má vymalováno! Bláznivá 
komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně jako 
malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli ... Hrají: L. Noha, 
B. Mottlová, E. Decastelo
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a je všechno jinak. Hrají: L. Rybová, I. Chmela, D. Prachař, J. Ja-
něková
20. 08. | 20.00 | Úča musí pryč! – my, rodiče žáků 5. B, již 
nemáme důvěru ve Vaše pedagogické schopnosti! …. Aktuální 
hořká komedie. Hrají: D. Prachař,  L. Rybová, I. Chmela, P. Špal-
ková, J. Janěková ml., K. Winterová
21. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
22. 08. | 20.00 | Natěrač
23. 08. | 20.00 | Bosé nohy v parku – romantická kome-
die nejen o lásce. I to nejšťastnější manželství prochází občas 
zkouškou ohněm. Hrají: R. Hrušínský, V. Freimannová, R. Mácha, 
A. Linhartová
26. 08. | 20.00 | Blbec k večeři – „Kdo jinému jámu kopá, sám 
do ní padá“. Crazy komedie o nečekaném vyústění srážky s blb-
cem, který třeba ani blbcem nemusí být ... Hrají: V. Vydra, J. Carda, 
R. Hrušínský, Z. Žák/P. Pospíchal, J. Boušková/H. Heřmánková, 
J. Švandová/V. Žehrová
27. 08. | 20.00 | Zdeněk Izer na plný coole!
28. 08. | 20.00 | Tři muži na špatné adrese – proč se nemohou 
kapitán, podnikatel a profesor dostat z místnosti ven? Nastal 
konec světa nebo je to jen davové šílenství? Hrají: K. Heřmánek, 
Z. Žák, A. Procházka, J. Tesařová/J. Smutná
29. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
30. 08. | 20.00 | Čochtan vypravuje
02. 09. | 16.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání, 
všechny smutky zahání ... Pohádkový muzikál s  písničkami 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová, 
J. Jedlinský, V. Matějíčka, P. Houška, J. Stránská, Š. Prýmková, 
D. Býmová, V. Barešová

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV 2018
  pokladna Jihočeského divadla – Dr. Stejskala 19, 370 01 
České Budějovice; tel.: 386 356 925 (pokladna); 386 356 643 
(hromadné objednávky); e-mail: vstupenky@jihoceskedivadlo.cz; 
www.jihoceskedivadlo.cz, www.otacivehlediste.cz

  pokladna Otáčivé hlediště – U Zámecké zahrady, 381 01 Český 
Krumlov otevřeno vždy v den představení 10.30–19.30  
a hodinu před představením. 

  změna programu vyhrazena!

01. 07. – 07. 07. | Dekameron – G. Boccaccio – komedie – hra 
o lásce, žárlivosti, intrikánech a napálených, s nečekanými zvraty 
a překvapením | opatřeno titulky v češtině, angličtině a němčině.
10. 07. – 15. 07. | Rusalka – A. Dvořák – opera – Dvořákova 
nejkrásnější opera nezazní nikde lépe, než před Otáčivým hledi-
štěm. Současné ztvárnění tohoto hudebního klenotu mělo svou 
premiéru v roce 2014 v režii jednoho z nejvýraznějších českých 
operních tvůrců Jiřího Heřmana a pod taktovkou generálního 
hudebního ředitele opery JD Maria De Rose. Tato inscenace 
se zařadila k  nejoriginálnějším divadelním projektům před 
Otáčivým hledištěm | opatřeno titulky v češtině, angličtině 
a němčině.

23. 07. | 20.00 | Magická hodina – vztahy mezi mužem a že-
nou bývají nevyzpytatelné. Často připomínají jízdu na horské 
dráze a někdy zase bývají až pohádkově kouzelné. Hrají: V. Ci-
bulková, S. Lehký, R. Trtík
24. 07. | 20.00 | Drahá legrace – „Důležité není mít peníze, ale 
aby si lidi mysleli, že je máte.“ Volné pokračování slavné komedie 
Blbec k večeři. Hrají: J. Carda/P. Kikinčuk, V. Žehrová/K. Šprácha-
lová, M. Zahálka, J. Čenský/J. Šťastný, E. Čížkovská, B. Š. Petrová, 
L. Županič/M. Mejzlík
25. 07. | 20.00 | Co vy na to, pane Šmoldasi? – večer plný 
humoru a písniček s oblíbeným moderátorem, básníkem a překla-
datelem Ivo Šmoldasem. Hrají: I. Šmoldas, B. Mottlová, O. Mišák, 
P. Plecháč
29. 07. | 20.00 | Natěrač
30. 07. | 20.00 | Hoří, má panenko! – nelítostná komedie 
podle slavného Formanova filmu líčící peripetie nepovedeného 
hasičského bálu. Hrají: P. Nový, D. Suchařípa, J. A. Náhlovský, J. Ga-
linová, L. Lavičková, R. Stodůlka, J. Zimová, P. Kozák, A. Traganová, 
P. Erlitz, M. Žižka, K. Raková, K. Lišková
31. 07. | 20.00 | Každému jeho psychoterapeuta – „Komedie 
ve čtyřech sezeních“ o tom, co se může přihodit, když se zlodějíček 
vetře do psychoterapeutické ordinace, je „vpuštěn“ na pacienty 
a začne léčit „selským rozumem“. Hrají: B. Polák, E. Decastelo, 
U.  Kluková/H.  Sršňová, B.  Mottlová, V.  Upír Krejčí/M.  Pošta, 
L. T. Paclt, P. Procházka

SRPEN

01. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
02. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
05. 08. | 20.00 | Natěrač
06. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
07. 08. | 20.00 | Liga proti nevěře – hledáte návod, jak vyřešit 
milostný troj až čtyřúhelník? Situační komedie Zdeňka Podskal-
ského ... Hrají: I. Šmoldas, M. Kuklová, V. Arichteva
08. 08. | 20.00 | Caveman – Caveman je nejen obhajobou jes-
kynního muže, ale především i obhajobou inteligentního humoru. 
Dlouho u nás nevídanou! Hrají: J. Holík/J. Slach
09. 08. | 20.00 | Caveman
12. 08. | 20.00 | Natěrač
13. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
14. 08. | 20.00 | Caveman
15. 08. | 20.00 | Caveman
16. 08. | 20.00 | Táta – světově úspěšná divadelní komedie 
o mužích a ženách, ve které se každý najde aneb „humorná zpověď 
novopečeného otce“. Hrají: R. Pomajbo
19. 08. | 20.00 | 3 verze života – dva manželské páry prožijí 
během jednoho večera tři varianty téhož večírku. Je to jako 
v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli 
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  předprodej vstupenek také v běžných předprodejích
  změna programu vyhrazena
  v případě změny představení zůstávají vstupenky v platnosti nebo se 
vyměňují na jiný termín.

  více informací k Letní scéně Vyšehrad naleznete v rubrice „Divadelní 
festivaly“

20. 07. | 19.30 | The Loser(s) – J. Cemerek – novocirkusové 
představení na motivy básně Osudový stín (Anna-Marie Mle-
zivová). Vítězové soutěže Česko Slovensko má talent – akroba-
tické duo DaeMen - oslovili další performery z řad tanečníků 
a akrobatů, aby vznikl nový divadelně akrobatický projekt. Úč. 
J. Vrána, J. Telcová, M. Ramba, P. Horníček, J. Panský, L. Machá-
ček, V. Ramba, O. Havlík – En.dru | Losers Cirque Company.

LÉTO OCHOTNICKÝCH DIVADEL NA SCÉNĚ STUDIA DVA 
DIVADLA
21. 07. | 19.00 | Nevěsta k pohledání – J. Vondruška | DS 
VOJAN Libice nad Cidlinou
22. 07. | 19.00 | Lakomec a další světci – Moliére | Divadelní 
spolek Vrchlický Jaroměř
24. 07. | 19.00 | Šakalí léta – P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský, 
J. Hřebejk, M. Hanuš | Divadelní spolek Tyl Rakovník
25. 07. | 19.00 | Ať žijou Hoštice – J. Dell, G. Sibleyras | VODVAS 
Volyně
27. 07. | 19.00 | Večírek, aneb u  Vás se nezouváme – 
P. P. Stehlík | Divadlo NAVENEK Kadaň
28. 07. | 19.00 | Taková normální rodinka – F. Vavřincová, 
R. Otradovec | Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
29. 07. | 19.00 | Úžasná svatba – R. Hawdon | Divadelní soubor 
AMADIS Brno
30. 07. | 19.00 | Hotel Blackout – J. Hruška | ŠOS Prachatice

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
01. – 07. | 20.00 | Brouk v hlavě 
08. 07. | 20.00 | Dan Bárta & Robert Balzar Trio 
09. – 10. 07. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny 
11. – 16. 07. | 20.00 | Brouk v hlavě
17. – 18. 07. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny
19. – 22. 07. | 20.00 | Brouk v hlavě
23. – 25. 07. | 20.00 | O lásce 
26. – 28. 07. | 20.00 | CELEBRITY 
29. 07. | 20.00 | Szidi Tobias & band 
30. – 31. 07. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima

01. 07. – 09. 09. | Ztracený svět – A. C. Doyle – dobrodružná 
podívaná pro všechny věkové i váhové kategorie. Kdesi v hlubi-
nách amazonského pralesa se zastavil čas a vy ještě dnes může-
te na vlastní oči spatřit obrovská, strašlivá zvířata z dob dávné 
prehistorie. Nevěříte? Toto je zpráva o úžasných dobrodružstvích, 
ve kterých se setkávají nejfantastičtější představy romanopisce 
s výsledky vědeckého bádání. Věk romantiky neminul. Chyťte si 
na Krumlově svého pterodaktyla!
18. 07. – 29. 07. | Trubadúr – G. Verdi – opera – drama osudné 
záměny identity a spalujících vášní zasazené do Španělska je 
doslova plné těch největších operních hitů. V hudebním nastu-
dování Maria De Rose a v režii Tomáše Studeného zazní v italském 
originále v mezinárodním pěveckém obsazení | opatřeno titulky 
v češtině, angličtině a němčině.
01. 08. – 05. 08. | Valmont – L. Vaculík - F. Schubert, P. Vasks 
– balet – Markýza de Merteuil a vikomt de Valmont pro své po-
bavení zasahují do cizích osudů a roztáčejí soukolí, jež je nakonec 
smete. Na tento cynický přístup k morálce a lidské zodpovědnosti 
nakonec doplácejí nejen nevinné oběti, ale i jejich honci. Známý 
příběh na pomezí tanečního divadla a činohry vytvořil choreograf 
Libor Vaculík s použitím hudby F. Schuberta a P. Vaskse | opatřeno 
titulky v češtině, angličtině a němčině.
08. 08. – 11. 08. | Příhody lišky Bystroušky – L. Janáček – 
opera – Janáčkova nejpopulárnější opera – hudební drahokam 
o příbězích zvířat a lidí i o smíření s věčným koloběhem života 
přenese poprvé před Otáčivé hlediště režisérské duo SKUTR, aby 
v hudebním nastudování Maria De Rose s nadsázkou a výprav-
ností oslovilo malé i velké diváky | opatřeno titulky v češtině, 
angličtině a němčině.
14. 08. – 02. 09. | Pes baskervillský – A. C. Doyle – detektivní 
komedie – po záhadné smrti pána na baskervillském panství se 
i kolem jeho dědice stahuje síť. Podaří se Sherlocku Holmesovi 
a jeho věrnému Watsonovi zastavit pekelného psa? Nejslavnější 
případ Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky a v hlavní roli 
s K. Rodenem nebo P. Oubramem. Sherlock Holmes přichází! 
Bát se bude i váš pes! | opatřeno titulky v češtině, angličtině 
a němčině.

DIVADLA 

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)

  pokladna Letní scéna Vyšehrad, tel: 736 297 869, otevřena vždy v den 
konání představení 17.30–20.00
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16. – 22. 07. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
23. – 29. 07. | 20.00 | DEJA VU
30. – 31. 07. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)

DIVADLO IMAGE
černé divadlo, tanec a pantomima
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 v sále nejsou číslována, divadelní sál je otevřen 30 minut před 
začátkem

Divadlo Image je stálicí mezi scénami unikátního českého žánru, 
černého divadla. Osobitým způsobem kombinuje precizní černo-
divadelní techniku, tanec a pantomimu.
01. 07. | 20.00 | The Best of Image – výběr nejlepších částí 
a fragmentů ze všech představení. Našimi diváky velmi oblíbené 
představení je esencí anebo, jak teoretici říkají, průřezem reperto-
áru Divadla Image. Zapomeňte na teorie a dopřejte si zábavnou 
lahůdku z naší divadelní kuchyně. Je výživná, lehce stravitelná 
a mentálně osvěžující.
02. 07. | 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.
03. 07. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních obrazů 
a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu téměř krimi-
nálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských gangsterů.
04. 07. | 20.00 | Afrikania
05. 07. | 20.00 | Afrikania

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

DEJA VU

01. 07. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je citát Alberta 
Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné 
lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci idiotů.“ Před-
stavení se vážně i nevážně zabývá současným životním stylem. 
Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí i lidské osu-
dy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a pravdivě beze 
slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla, tance, 
pantomimy a hudby.
02. – 08. 07. | 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.
09. – 15. 07. | 20.00 | DEJA VU Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka
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Aspects of Alice

01. – 31. 07. | 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 
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.

Light Art Show

LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fantastika
01. – 31. 07. | 17.00 | hrajeme každou sobotu
Navštivte jedinečnou show v centru Prahy. Prožijte romantický pří-
běh, stověžatého města a ponořte se do kouzla malování světlem. 
Na luminiscenční plátno malujeme realistické obrazy, které mizí, 
aby je vzápětí nahradily nové. Tuto nenapodobitelnou světelnou 
animaci, dokresluje dramatický hudební doprovod. Odvezete si 
z Prahy zážitek, na který nikdy nezapomenete! Skvělá zábava 
pro celou rodinu. Součástí představení je interaktivní workshop | 
pokladna: 10.00–21.30 | rezervace: tel.: 222 221 366–7 | e-mail: 
predprodej@tafantastika.cz; www.lightartshow.cz

06. 07. | 20.00 | The Best of Image
07. 07. | 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. 07. | 20.00 | Galaxia
09. 07. | 20.00 | The Best of Image
10. 07. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pra-
žáka – unikátní prezentace geniálních vynálezů, které málem 
změnily svět. Poeticko-technický zážitek na vlastní oči. Černé 
divadlo rozšiřuje možnosti lidstva. Vstup na vlastní nebezpečí.
11. 07. | 20.00 | Black Box
12. 07. | 20.00 | Afrikania
13. 07. | 20.00 | Afrikania
14. 07. | 20.00 | The Best of Image
15. 07. | 20.00 | Galaxia
16. 07. | 20.00 | Galaxia
17. 07. | 20.00 | The Best of Image
18. 07. | 20.00 | Cabinet kuriosit a  zázraků profesora 
Pražáka
19. 07. | 20.00 | Black Box
20. 07. | 20.00 | Afrikania
21. 07. | 20.00 | Afrikania
22. 07. | 20.00 | The Best of Image
23. 07. | 20.00 | Galaxia
24. 07. | 20.00 | Galaxia
25. 07. | 20.00 | The Best of Image
26. 07. | 20.00 | Cabinet kuriosit a  zázraků profesora 
Pražáka
27. 07. | 20.00 | Black Box
28. 07. | 20.00 | Afrikania
29. 07. | 18.00 | Afrikania
30. 07. | 20.00 | The Best of Image
31. 07. | 20.00 | Galaxia

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

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

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

  předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI.
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film
VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 5. 7.

MANŽEL NA ZKOUŠKU
USA, 2048, romantická komedie, 112 min
Leonardo Montenegro je bohatý a rozmazlený playboy, který si 
celý život jen užíval. Ale jak se říká - karma není zdarma. Když 
z rozmaru odmítne zaplatit za služby úklidové služby, netuší, 
jak mu to osud vrátí. Po jedné divoké párty vypadne z jachty 
a druhý den ho najdou, jak se bezradně motá v ulicích Oregonu. 
V nemocnici konstatují, že utrpěl totální ztrátu paměti a vyhlásí 
pátrání po jeho rodině. A tehdy nastupuje na scénu Kate - přes-
ně ta, kterou nedávno tak ponížil. Vybavená širokým úsměvem 
a falešným oddacím listem si pro něj přijde jako zákonitá man-
želka! Začátek bude těžký, ale i život běžného pracujícího muže 
s třemi dětmi a úžasnou manželkou má něco do sebe. Jak dlouho 
však dokáže Kate tajit před ním jeho skutečnou identitu a udržet 
příjemnou idylku?

  Hrají: Anna Faris, Eva Longoria, John Hannah, Eugenio 
Derbez, Swoosie Kurtz a další.

  Režie: Bob Fisher, Rob Greenberg.

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA 
Španělsko, Velká Británie, Portugalsko, 2018,  
dobrodružný, sci-fi, 132 min

Toby býval idealistickým filmovým studentem. Jeho ztvárnění 
příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné španělské vesnici, 
mělo obrovský úspěch. Ale to bylo kdysi. Z Tobyho se stal arogant-
ní a cynický režisér reklam. Peníze a sláva ho změnily k nepozná-
ní. A tak zatímco se ve Španělsku snaží dokončit natáčení nové 
reklamy, užívá si s manželkou svého šéfa. Poté, co se Tobymu 
dostane do rukou stará kopie jeho studentského filmu, vydává 
se na místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil. Zjišťuje, že 
jeho tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice stašlivý vliv. 
Potkává starého pomateného výrobce obuvi, který se domnívá, že 

je Don Quijot a Toby jeho Sancho Panza. Toby se ocitá uvězněný 
v bizarních fantaziích starého pána. Rozlišit realitu od fikce je pro 
něj stále těžší. V průběhu svých komických a stále více surreali-
stických dobrodružství je Toby nucen čelit tragickým důsledkům 
filmu, který navždy změnil naděje a sny malé vesničky. Může Toby 
získat zpět svou lidskost? Může Don Quijot přežít své šílenství?

  Hrají: Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan 
Skarsgård, Jason Watkins, Óscar Jaenada, Rossy de Palma.

  Režie: Terry Gilliam.

OD 12. 7.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ 
DOVOLENÁ 
USA, 2018, komedie, animovaný, rodinný, 87 min
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se tentokrát vydáme na vý-
letní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce 
v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí 
využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného 
volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když však 
Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi 
Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla 
po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.

  Režie: Genndy Tartakovsky.

MAMA BRASIL
Brazílie, Uruguay, 2017, drama, 95 min
Irenin svět, to jsou její čtyři synové, manžel snílek, nešťastně pro-
vdaná sestra, rozpadající se domek na předměstí Rio de Janeira, 
neustálý ruch, radost, pusinky, objímání, slzy, moře a starost, aby 
všichni byli najezení, umytí, šťastní a milovaní. Když její nejstar-
ší syn Fernando dostane příležitost hrát profesionálně házenou 
v Německu, je za něj šťastná, ale nejraději by ho nikam nepustila. 

  Hrají: Karine Teles, César Troncoso, Mateus Solano, Ariclenes 
Barroso.

  Režie: Gustavo Pizzi.

MRAKODRAP
USA, 2018, thriller, 103 min

Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. 
Přesto její majitelé najmou velezkušeného bezpečnostního ex-
perta Willa Sawyera, aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne 
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v budově hořet a o technickou závadu se rozhodně nejedná. Will, 
coby bývalý šéf týmu FBI, který se specializoval na záchranu ru-
kojmích, zažil už leccos, ale tohle je přece jen silná káva. Požár 
se rychle šíří a Will zjistí, že právě on je podle policie odpovědný 
za jeho založení. I když se zrovna pohybuje mimo budovu, bude 
muset rychle dovnitř, protože v jednom z nejvyšších pater je uvěz-
něna jeho žena se dvěma dětmi. A to stále ještě není všechno, 
v mrakodrapu se pohybuje ozbrojený gang, se kterým se bude 
muset Will taky vypořádat, pokud chce své blízké zachránit. Ještě 
jsme zapomněli zmínit, že po vážném zranění z minulosti má 
jednu nohu umělou a že jediná cesta do domu v plamenech vede 
přes vedle stojící jeřáb, z jehož ramene ve výšce několika desítek 
metrů bude muset přeskočit.

  Hrají: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber, 
Noah Taylor, Chin Han, Roland Møller, Byron Mann, Hannah 
Quinlivan.

  Režie: Rawson Marshall Thurber.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Česká republika, 2018, drama, 92 min
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří 
se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud 
vede už jen cesta vzhůru. Na válečné stezce s chlastem potkává 
Josef třeba Honzu, bývalého reprezentanta v triatlonu a účastníka 
nejtěžšího závodu světa – Ironmana. Úředník a geniální mate-
matik Milan zase věří, že je vyslancem z vesmíru. Někoho zradila 
žena, někdo hrál v německém gay pornu a svůj příběh má i Tomáš, 
který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš daleko. 
Všichni z různých důvodů chlastali ve velkém stylu první ligu, ně-
kdo sám doma jiný jako tahoun v hospodě. Pod dohledem přísné 
primářky a v pevném režimu teď společně poznávají, jak lehké 
bylo opojnému alkoholu propadnout a jak naopak těžká je cesta 
ze závislosti ven. Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance 
je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton?

  Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, Ondřej 
Malý, Ivan Franěk, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková a další.

  Režie: Daniel Svátek.

OD 19. 7.

MAMMA MIA! HERE WE GO
USA, 2018, muzikál, 114 min

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po 
celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 ti-
síc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to 
trvalo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! Here 
We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prv-
ním se vrátíme do časů, kdy byla Donna čerstvou absolventkou 
univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři 
civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně 
se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset let po 
událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie 
plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, 
na které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí podezřelí“, včetně 
trojice jejích charismatických tatínků. Oba příběhy se rafinovaně 
proplétají a propojují písničkami švédského hudebního zázraku 
jménem ABBA, ať už novými aranžemi kousků, které zazněly už 
v minulém díle, nebo hity, na něž se předtím nedostalo.

  Hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Pierce 
Brosnan, Andy Garcia, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Christine 
Baranski, Julie Walters, Cher.

  Režie: Ol Parker.

STŘÍDAVÁ PÉČE
Francie, 2017, drama, 93 min

Myriam a Antoine Bessonovi se rozvedli. Syna Juliena dostala 
do péče matka, která se snaží Juliena před jeho otcem chránit, 
o němž tvrdí, že je agresivní. Antoine však prosí o střídavou péči 
svého syna. Julien je svědkem stupňujícího se konfliktu mezi jeho 
rodiči a je donucen jít na hranici svých možností, aby zabránil 
tomu nejhoršímu.

  Hrají: Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria, Mathilde 
Auneveux, Florence Janas, Sophie Pincemaille, Jenny Bellay.

  Režie: Xavier Legrand.

OD 26. 7.

CHATA NA PRODEJ
Česká republika, 2018, komedie, 77 min
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. 
Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne 
uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbu-
zenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy 
dost náročná. Děda už je duchem spíše nepřítomen, otec tyto 
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akce odmítá, syn je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem 
sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní. Babička je 
specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí při-
nejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera na chatu přibere 
svého úspěšného německého přítele, který se jediný na rodinný 
výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend 
na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství 
začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil 
dědeček. Stopy vedou do lesa...

  Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit 
Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer, Jan Strejcovský, Michael 
Pitthan, Václav Kopta.

  Režie: Tomáš Pavlíček.

HOTEL ARTEMIS
Velká Británie, 2018, thriller, 93 min
Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dávno pominula. Ale 
jeho zdi ukrývají to nejmodernější zdravotnické zařízení, které 
financuje obávaný gangster Wolfking. Je určené výhradně pro 
bohatou klientelu podsvětí. Dobře utajené nemocnici vládne 
už 22 let tvrdou rukou manažerka Jean Thomas, přezdívaná 
Sestra. Vzhledem k tomu, že jejími „hosty“ jsou zločinci nejtěž-
šího kalibru, její pravidla jsou jednoduchá: neurážet personál, 
žádné zbraně a zákaz zabíjet ostatní pacienty. Když se na ur-
gentním příjmu objeví bankovní lupič Sherman se svým těžce 
zraněným bratrem, Sestra netuší, že právě ubytovala hodně 
velký problém. Bratři u sebe po nepovedené loupeži totiž mají 
zdánlivě nezajímavý předmět. Ten však má hodnotu 18 milionů 
dolarů, což je pro zločineckou elitu příliš mnoho důvodů, proč 
se vykašlat na pravidla. 

  Hrají: Jodie Foster, Jeff Goldblum, Sterling K. Brown, Sofia 
Boutella, Dave Bautista, Charlie Day, Jenny Slate a další.

  Režie: Drew Pearce.

PROGRAM KIN
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. června, uvádíme programy aktuální 
k tomuto datu, změna programu vyhrazena

  uvádíme pouze programy, které provozovatelé dodají ke zveřejnění

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. 07. | 13.30 | Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema – 
SRN | česká verze

01. 07. | 14.00 | Hastrman – ČR
01. 07. | 16.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
01. 07. | 16.15 | Dámský klub – USA
01. 07. | 18.00 | Já, Simon – USA
01. 07. | 18.30 | Escobar – Špa/Bul
01. 07. | 20.15 |Teheránská tabu – Rak/SRN
02. 07. | 13.30 | Dámský klub – USA
02. 07. | 16.00 | Gauguin – Francie
02. 07. | 16.15 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
02. 07. | 18.15 | Já, Simon – USA
02. 07. | 18.30 | Escobar – Špa/Bul
02. 07. | 20.30 | Teheránská tabu – Rak/SRN
02. 07. | 20.45 | Hastrman – ČR
03. 07. | 16.00 | Gauguin – Francie
03. 07. | 16.15 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
03. 07. | 18.15 | Já, Simon – USA
03. 07. | 18.30 | Escobar – Špa/Bul
03. 07. | 20.30 | Teheránská tabu – Rak/SRN
03. 07. | 20.45 | Hastrman – ČR | anglické titulky
04. 07. | 15.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
04. 07. | 16.00 | Gauguin – Francie
04. 07. | 18.15 | Já, Simon – USA
04. 07. | 20.00 | Escobar – Špa/Bul
04. 07. | 20.30 | Teheránská tabu – Rak/SRN
05. 07. | 13.30 | Láska bez bariér – Fra/Bel
05. 07. | 13.45 | Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema – 

SRN | česká verze
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05. 07. | 15.45 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 
| anglické titulky

05. 07. | 16.00 | Manžel na zkoušku – USA
05. 07. | 17.45 | Escobar – Špa/Bul
05. 07. | 18.15 | Michail Baryšnikov: Prostor – Švédsko
05. 07. | 19.00 | Teheránská tabu – Rak/SRN
05. 07. | 20.15 | Muž, který zabil Dona Quijota – Špa/

Bel/GB
05. 07. | 21.00 | Než přišla bouře – USA
06. 07. | 13.30 | Láska bez bariér – Fra/Bel
06. 07. | 13.45 | Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema – 

SRN | česká verze
06. 07. | 15.45 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
06. 07. | 16.00 | Manžel na zkoušku – USA
06. 07. | 17.45 | Escobar – Špa/Bul
06. 07. | 18.15 | Michail Baryšnikov: Prostor – Švédsko
06. 07. | 19.00 | Teheránská tabu – Rak/SRN
06. 07. | 20.15 | Muž, který zabil Dona Quijota – Špa/

Bel/GB
06. 07. | 21.00 | Než přišla bouře – USA
07. 07. | 13.30 | Láska bez bariér – Fra/Bel
07. 07. | 13.45 | Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema – 

SRN | česká verze
07. 07. | 15.45 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
07. 07. | 16.00 | Manžel na zkoušku – USA
07. 07. | 17.45 | Escobar – Špa/Bul
07. 07. | 18.15 | Michail Baryšnikov: Prostor – Švédsko
07. 07. | 19.00 | Teheránská tabu – Rak/SRN
07. 07. | 20.15 | Muž, který zabil Dona Quijota – Špa/

Bel/GB
07. 07. | 21.00 | Než přišla bouře – USA
08. 07. | 13.45 | Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema – 

SRN | česká verze
08. 07. | 15.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
08. 07. | 16.00 | Manžel na zkoušku – USA
08. 07. | 17.00 | Tátova volha – ČR
08. 07. | 18.15 | Michail Baryšnikov: Prostor – Švédsko
08. 07. | 19.00 | Teheránská tabu – Rak/SRN
08. 07. | 20.15 | Muž, který zabil Dona Quijota – Špa/

Bel/GB
08. 07. | 21.00 | Než přišla bouře – USA
09. 07. | 13.30 | Manžel na zkoušku – USA
09. 07. | 15.45 | Manžel na zkoušku – USA
09. 07. | 16.00 | Michail Baryšnikov: Prostor – Švédsko
09. 07. | 16.45 | Láska bez bariér – Fra/Bel
09. 07. | 18.30 | Tátova volha – ČR
09. 07. | 19.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
09. 07. | 20.30 | Escobar – Špa/Bul
09. 07. | 21.00 | Než přišla bouře – USA
10. 07. | 15.45 | Manžel na zkoušku – USA

10. 07. | 16.00 | Michail Baryšnikov: Prostor – Švédsko
10. 07. | 16.45 | Láska bez bariér – Fra/Bel
10. 07. | 18.00 | Muž, který zabil Dona Quijota – Špa/

Bel/GB
10. 07. | 19.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
10. 07. | 20.30 | Escobar – Špa/Bul
10. 07. | 21.00 | Než přišla bouře – USA
11. 07. | 16.00 | Michail Baryšnikov: Prostor – Švédsko
11. 07. | 16.45 | Láska bez bariér – Fra/Bel
11. 07. | 17.30 | Muž, který zabil Dona Quijota – Špa/

Bel/GB
11. 07. | 19.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
11. 07. | 21.00 | Než přišla bouře – USA
12. – 18. 07. | Bestfilmfest – BFF | jednotné vstupné 69 Kč
12. 07. | 16.30 | BFF: Švéd v žigulíku – ČR 
12. 07. | 16.15 | BFF: Hastrman – ČR 
12. 07. | 18.00 | BFF: Tátova volha – ČR 
12. 07. | 18.30 | BFF: S láskou Vincent – GB/Pol/USA 
12. 07. | 20.00 | BFF: Neznámý voják – Finsko 
12. 07. | 20.30 | BFF: Tři billboardy kousek za Ebbingem 

– GB/USA 
13. 07. | 13.30 | BFF: Největší showman – USA 
13. 07. | 14.00 | BFF: Gauguin – Francie 
13. 07. | 16.00 | BFF: Planeta Česko – ČR 
13. 07. | 16.30 | BFF: Do větru – ČR 
13. 07. | 18.00 | BFF: Hmyz – ČR/SR | anglické titulky 
13. 07. | 18.30 | BFF: Hora – Aust. 
13. 07. | 20.00 | BFF: Dej mi své jméno – USA/It/Fra/Bra. 
13. 07. | 20.30 | BFF: Tvář vody – USA 
14. 07. | 13.30 | BFF: Coco – USA | česká verze | vstupné 

69 Kč
14. 07. | 14.00 | BFF: Tlumočník – SR/ČR/Rak 
14. 07. | 15.30 | BFF: Mečiar – SR/ČR | anglické titulky 
14. 07. | 16.30 | BFF: S láskou Vincent – GB/Pol/USA 
14. 07. | 17.30 | BFF: Psí ostrov – USA/SRN 
14. 07. | 18.30 | BFF: Největší showman – USA 
14. 07. | 18.30 | BFF: Ready Player One: Hra začíná – USA 
14. 07. | 20.30 | BFF: Hastrman – ČR | anglické titulky 
15. 07. | 13.15 | BFF: Sherlock Koumes – USA/GB | česká 

verze
15. 07. | 14.15 | BFF: Tiché místo – USA | anglické titulky
15. 07. | 15.15 | BFF: Vezmeš si mě, kámo? – Francie
15. 07. | 16.15 | BFF: Gauguin – Francie 
15. 07. | 17.15 | BFF: Ženou z boží vůle – Švýcarsko
15. 07. | 18.30 | BFF: Dámský klub – USA
15. 07. | 19.30 | BFF: Cukrář – Izr/SRN
16. 07. | 13.30 | BFF: Tátova volha – ČR
16. 07. | 16.00 | BFF: Na shledanou tam nahoře – Francie
16. 07. | 17.00 | BFF: Nemilovaní – Rus/Fra/SRN
16. 07. | 18.15 | BFF: Nejtemnější hodina – USA/GB
16. 07. | 19.30 | BFF: příslib úsvitu – Francie
16. 07. | 20.30 | BFF: Já, Tonya – USA
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17. 07. | 16.15 | BFF: Gauguin – Francie | anglické titulky
17. 07. | 16.45 | BFF: Odnikud – SRN/Fra
17. 07. | 18.15 | BFF: Dámský klub – USA
17. 07. | 18.45 | BFF: Kolo zázraků – USA
17. 07. | 20.30 | BFF: Hastrman – ČR | anglické titulky
17. 07. | 20.45 | BFF: Deadpool – USA
18. 07. | 16.30 | BFF: Zimní bratři – Dán/Isl.
18. 07. | 18.30 | BFF: Krkonoše – ČR
18. 07. | 20.30 | Na konci světa – GB
19. 07. | 15.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
19. 07. | 16.15 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
19. 07. | 18.00 | Mamma Mia! + Mamma Mia!: Here We 

Go Again – USA – dvojitá dávka Mamma Mia!
19. 07. | 18.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
19. 07. | 20.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
19. 07. | 20.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
20. 07. | 13.30 | Úsměvy smutných mužů – ČR
20. 07. | 14.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
20. 07. | 16.15 | Střídavá péče – Francie
20. 07. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
20. 07. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
20. 07. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
20. 07. | 20.30 | Tísňové volání – Dánsko
20. 07. | 21.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
21. 07. | 14.00 | Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovole-

ná – USA | česká verze
21. 07. | 14.15 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
21. 07. | 16.15 | Úsměvy smutných mužů – ČR
21. 07. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
21. 07. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR 

| anglické titulky
21. 07. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
21. 07. | 20.30 | Střídavá péče – Francie
21. 07. | 21.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
22. 07. | 14.00 | Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 

– USA | česká verze
22. 07. | 14.15 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
22. 07. | 16.15 | Úsměvy smutných mužů – ČR
22. 07. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
22. 07. | 18.30 | Tísňové volání – Dánsko
22. 07. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
22. 07. | 20.30 | Střídavá péče – Francie
23. 07. | 13.30 | Střídavá péče – Francie
23. 07. | 16.15 | Úsměvy smutných mužů – ČR
23. 07. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
23. 07. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/

ČR | anglické titulky
23. 07. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
23. 07. | 20.30 | Střídavá péče – Francie
23. 07. | 21.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
24. 07. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
24. 07. | 16.15 | Střídavá péče – Francie
24. 07. | 18.15 | Úsměvy smutných mužů – ČR

24. 07. | 18.45 | Ladies Movie Night: Mamma Mia!: Here 
We Go Again – USA

24. 07. | 20.30 | Tísňové volání – Dánsko
25. 07. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
25. 07. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
25. 07. | 21.00 | Tísňové volání – Dánsko
26. 07. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
26. 07. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
26. 07. | 21.00 | Tísňové volání – Dánsko
27. 07. | 13.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
27. 07. | 14.00 | Hotel Artemis – USA/GB
27. 07. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
27. 07. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
27. 07. | 18.30 | Tísňové volání – Dánsko
27. 07. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
27. 07. | 20.30 | Hotel Artemis – USA/GB
27. 07. | 21.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
28. 07. | 14.00 | Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 

– USA | česká verze
28. 07. | 14.30 | Chata na prodej – ČR
28. 07. | 16.15 | Hotel Artemis – USA/GB
28. 07. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
28. 07. | 18.30 | Tísňové volání – Dánsko
28. 07. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
28. 07. | 20.30 | Mama Brazil –  Bra/Urug/SRN
28. 07. | 21.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
29. 07. | 13.45 | Chata na prodej – ČR
29. 07. | 14.00 | Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 

– USA | česká verze
29. 07. | 16.00 | André Rieu v Maastrichtu – přímý přenos
29. 07. | 16.15 | Hotel Artemis – USA/GB
29. 07. | 18.30 | Tísňové volání – Dánsko
29. 07. | 19.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
29. 07. | 20.30 | Mama Brazil –  Bra/Urug/SRN
30 .07. | 13.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
30. 07. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
30. 07. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
30. 07. | 18.30 | Tísňové volání – Dánsko
30. 07. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
30. 07. | 20.30 | Hotel Artemis – USA/GB
23. 07. | 21.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
31. 07. | 13.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
31. 07. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
31. 07. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
31. 07. | 18.30 | Whitney – USA | předpremiéra | vstupenky 

v prodeji
31. 07. | 18.45 | Tísňové volání – Dánsko
31. 07. | 20.45 | Hotel Artemis – USA/GB
31. 07. | 21.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
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July 15 – August 16
Praha – Brandýs nad Labem – Tloskov – Sedlec – Kutná Hora

Cesty probuzení a vzestupu 
The Ways of Awakening and Ascension

co operation: 
HORNCLASS www.hornclass.cz 
 AMEROPA www.ameropa.org 

FILARMONIETTA PRAGA www.fi larmoniettapraga.cz
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET www.prazskykomornibalet.cz

Praha, klasika.. 
Mezinárodní hudební festival 

www.prague-classics.cz 

motto:

Don’t panic! ;)

/The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy/Don’t panic! ;)

/The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy/Don’t panic! ;)

/The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy/

Prague, Class  ics.. 2018
SUMMER ORCHESTRAL ACADEMY 
FILARMONIETTA

P R A G A
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koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
19. mezinárodní hudební festival
10. července – 8. srpna 2018
Mediterraneo
www.letnislavnosti.cz

  informace: Collegium Marianum, tel. +420 224 229 462,  
mobil + 420 731 448 346, e-mail: vstupenky@letnislavnosti.cz

  online rezervace a prodej: www.letnislavnosti.cz
  předprodej vstupenek: Festivalové centrum, Galerie 1, Štěpánská 47, 
Praha 1 (metro A, B – Můstek, tram Vodičkova) | otevírací doba viz 
www.letnislavnosti.cz nebo na tel. 224 229 462, 731 448 346

10. 07. | 19.30 | Zahajovací koncert festivalu. Královny 
Středomoří. Bájné hrdinky v barokních operách. Véronique 
Gens – soprán, Les Ambassadeurs (Francie)| Divadlo na Vinohra-
dech, nám. Míru 7, Praha 2
16. 07. | 20.00 | Un compás. Ze Španělska až k branám Ori-
entu. Kiya Tabassian (Írán) – setar (perská loutna), Euskal Barro-
kensemble (Španělsko) | Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 
19. 07. | 20.30 | Mezi nebem a zemí. Chvalozpěvy italského 
středověku. Marco Ambrosini & Angela Ambrosini (Itálie) – nyc-
kelharpa, Tiburtina Ensemble | Emauzské opatství, kostel Panny 
Marie na Slovanech, Praha 2
23. 07. | 19.30 | Láska a zrada. Příběhy antických mýtů 
v dílech G. F. Händela a jeho současníků. Hanna Herfurtner 
(Německo) – soprán, Lautten compagney Berlin (Německo) | 
Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Praha 1
26. 07. | 19.30 | La tempesta di mare. Středomořské přísta-
vy a jejich slavní mistři. Orkiestra Historyczna (Polsko) | kostel 
sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1
30. 07. | 20.00 | Barocco napoletano. Písně a tance ve stínu 
Vesuvu. Lore Binon – soprán, Sarah Louise Ridy – historické 
harfy, Jowan Merckx – flétny, píšťaly a dudy, Sofie Vanden Eynde 
– theorba | Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
08. 08. | 19.30 | Slavnostní závěrečný koncert festivalu. 
Evropa galantní. Milostná dobrodružství pod jižním slun-
cem. Koncertní provedení opery A. Campry. Chantal Santon-Jef-
fery + Eugénie Lefebvre (Francie) – soprán, Aaron Sheehan (USA) 
– tenor, Philippe-Nicolas Martin (Francie) – baryton, Douglas 
Williams (USA) – basbaryton, Lisandro Abadie (Argentina) – bas. 
Orchestr: Collegium Marianum + Les Folies françoises, Patrick 
Cohën-Akenine (Francie) – hudební nastudování | Rudolfinum, 
Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1

5. MHF PRAHA, KLASIKA..
„Cesty probuzení a vzestupu“
14. července – 16. srpna 2018
27. Hornclass – 25. Ameropa
6. Filarmonietta Praga
e-mail: festival@prague-classics.cz
www.prague-classics.cz

  Pořadatel: Praha, klasika.. o. p. s.
  Festival se koná ve spolupráci s 27. mezinárodními interpretačními 
kurzy HORNCLASS, www.hornclass.cz, 25. mezinárodními hudebními 
kurzy komorní hudby AMEROPA, www.ameropa.org a 6. orchestrální 
akademií FILARMONIETTA PRAGA, www.filarmoniettapraga.cz.

  vstupné: dospělí 300 Kč, studenti a senioři 100 Kč. Na akce v Klášteře 
sv. Anežky České a koncerty účastníků kurzů vstup zdarma.

  abonentní vstupenka na 10 koncertů festivalu dle vlastního výběru 
1 500 Kč. Objednávky a rezervace vstupenek prostřednictvím formuláře 
na webových stránkách nebo e-mailem festival@prague-classics.cz, 
na místě koncertů pak 30 minut před jejich zahájením.
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15. 07. | 19.30 | Slavnostní zahajovací koncert – Sólová 
tvorba pro smyčce, dechy, zpěv, harfu a klavír. Václav 
Slivanský – flétna, Vratislav Vlna – hoboj, Miloslav Tengler – 
klarinet, Saxton Rose (USA) – fagot, Kateřina Matlasová – lesní 
roh, Kateřina Englichová – harfa, Vadim Mazo, Petr Bernášek, 
Ada Slivanská – housle, Věra Binarová – viola, Miroslav Petráš, 
Eduardo del Río Robles (Španělsko) – violoncello, Pavlína Senić 
– zpěv, Eliška Novotná, Václav Mácha, Ramona Schulz (Německo) 
– klavír | Zámek Brandýs nad Labem
26. 06. – 22. 07. | Výstava: Expresionismus 20. století – Arnold 
Schönberg a Vasilij Kandinskij: Život a dílo | Synagoga 
v Brandýse nad Labem, Na Potoce 140
14. 07. – 21. 07. | Výstava: Viktória Rampal Dzurenko (Slo-
vensko) | Galerie CRUX, Ivana Olbrachta 20, Brandýs nad Labem
16. 07. | 17.00 a 19.30 | Houslová setkání generací – Julie 
a Jaroslav Svěcených, Václav Mácha – klavír. Hudební dílna 
a koncert hostů | Synagoga v Brandýse nad Labem, Na Potoce 140
19. 07. | 19.30 | Mistrovské kurzy Ameropa – vystoupení 
sólistů | Zámek Brandýs nad Labem
20. 07. | 15.00–22.00 | Mezinárodní umělecký maraton | 
Zámek Brandýs nad Labem
15.00 | Nejmladší účastníci – Hudba na nádvoří. Obraz – 
Pohyb — Hlas – Zvuk. Dětský orchestr vede Ramona Schulz 
a Magdalena Chrzová.
18.00 | Sólisté mistrovských kurzů
20.30 | Leoš Janáček / Pavel Šmok / Kateřina Dedková  
Franková: Po zarostlém chodníčku | ve spolupráci s Praž-
ským komorním baletem
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22. 07. | 19.30 | České trio a Bohuslav Martinů, Milan Langer – 
klavír, Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš – violoncello 
| Lichtenštejnský palác, sál Martinů, Malostranské nám. 13, Praha 1
26. 07. | 19.30 | Komorní skladby hudební literatury. Pe-
dagogové a hosté mezinárodních interpretačních kurzů komorní 
hudby Ameropa 2018 | Lichtenštejnský palác, sál Martinů, Malo-
stranské nám. 13, Praha 1
27. 07. | 20.00 | Velká hudební romance | Klementinum – 
Zrcadlová síň, Mariánské nám. 5, Praha 1
28. 07. | 10.00–22.30 | Mezinárodní umělecký maraton | 
ve spolupráci s projektem „Anežka LIVE!“| Anežský klášter, U mi-
losrdných 1, Praha 1 
10.00 | Hudební ateliér pro mladé umělce
12.00 | Výtvarná dílna
11.00 a 14.00 | Dostaveníčka a promenády v zahradách
12.00 | Komorní koncert
15.00 | Taneční dílna Igor Vejsada 
16.30 | Taneční dílna Jiří Lössl
19.00 | Komorní koncert s baletem. Program: B. Martinů: 
Nonet č. 2, G. Mahler / A. Schönberg: Píseň o zemi, L. Janáček 
/ P. Šmok / K. Dedková Franková: Po zarostlém chodníčku | ve 
spolupráci s Pražským komorním baletem
21.00 | Večerní jazzové setkání „Jazz session“
29. 07. | 10.00 | Hudební promenády v zámeckém parku 
| Centrum sociálních služeb Tloskov, Zámek Tloskov u Neveklova
31. 07. | 19.30 | Komorní hudba s přáteli | Tereziánský sál 
Břevnovského kláštera, Markétská 1, Praha 6
01. 08. | 19.30 | Koncert účastníků AMEROPA | ZUŠ Jana 
Hanuše, Meziškolská 1, Praha 6
02. 08. | 19.30 | 6. letní orchestrální akademie FILARMO-
NIETTA PRAGA. Slavnostní koncert k  výročí republiky. 
Evgenia Epshtein, housle – Chorvatsko, Eduardo del Rió Robles, 
violoncello – Španělsko, Spojené sbory, Academia Filarmonica 
Bohemia, dir. Jiří Havlík. Program: J. N. Škroup: Terra tremuit, 
J. Brahms: Koncert pro housle a violoncello, A. Dvořák: Symfonie 
č. 7 d moll, Te Deum | ve spolupráci s „Anežka LIVE!“ | Anežský 
klášter U milosrdných 1, Praha 1
03. 08. | 15.00 a 19.30 | To nejlepší z komorní hudby – Od 
nejmladších po nejzkušenější... | Refektář v Profesním domě, 
Malostranské nám. 2, Praha 1
04. 08. | 15.00 | Slavná díla komorní hudby v Kutné Hoře | 
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Husova ul., Kutná Hora
04. 08. | 20.00 | AMEROPA 25. VÝROČÍ – 100 let republiky, 
90 let úmrtí Leoše Janáčka. Komorní soubory Ameropa, An-
gelika Pavlech – Slovensko, dir. Debashish Chaudhuri – Indie. 
Program: B. Martinů: Nonet č. 2, G. Mahler / A. Schönberg: Píseň 
o zemi, L. Janáček / P. Šmok / K. Dedková Franková: Po zarostlém 
chodníčku | ve spolupráci s Pražským komorním baletem | Kutná 
Hora – Sedlec, konvent, Bývalý cisterciácký klášter, sídlo společ-
nosti Philip Morris ČR

05. 08. | 19.30 | Slavnostní koncert k výročí republiky. 
Evgenia Epshtein – Chorvatsko – housle, Eduardo del Rió Robles 
– Španělsko – violoncello, Spojené sbory, Academia Filarmonica 
Bohemia, dir. Jiří Havlík. Program: J. N. Škroup: Terra tremuit, 
J. Brahms: Koncert pro housle a violoncello, A. Dvořák: Symfonie 
č. 7 d moll, Te Deum | Kutná Hora, chrám sv. Barbory
12. 08. | 19.30 | Zahajovací koncert HORNCLASS 2018 – 
27. mezinárodní kurzy hry na lesní roh. Pražské dechové kvinteto 
s Janem Vobořilem | Rudolfinum, Sukova síň, Alšovo nábř. 12, 
Praha 1
13. 08. | 19.30 | Recitál hostů – lesní roh. Steven Gross 
Trio – USA, Stephan Katte – Německo | Tereziánský sál Břev-
novského kláštera, Markétská 1, Praha 6
14. 08. | 19.30 | Recitál mladých. Laureát mezinárodní hu-
dební soutěže ve hře na lesní roh Pražské jaro 2018 | ZUŠ Jana 
Hanuše, Meziškolská 1, Praha 6 – Břevnov
15. a 17. 08. | 19.30, 18. 08. | 19.00 | Koncerty účastníků 
HORNCLASS | ZUŠ Jana Hanuše, Meziškolská 1, Praha 6
15. 08. | 19.30 | Academia Filarmonica Bohemia, dir. Jiří 
Havlík. Program: B. Smetana: Má vlast | Koncert k 100 letům vý-
ročí republiky | ve spolupráci s projektem „Anežka LIVE!“| Anežský 
klášter, U milosrdných 1, Praha 1 
16. 08. | 17.00–22.00 | Slavnostní závěr MHF „Praha, klasi-
ka..“ – koncertní program „SuperHorn“ 2018 | ve spolupráci s pro-
jektem „Anežka LIVE!“ | Anežský klášter, U milosrdných 1, Praha 1 
17.00 | Promenády – komorní soubory Hornclass
18.00 | Koncert mladých sólistů Hornclass
19.30 | Orchestrální koncert TBSK Symphony Orchestra To-
kyo – Japonsko, dir. Takeshi Kuse – Japonsko. Program: C. M. 
von Weber: Čarostřelec – předehra, L. van Beethoven: Symfonie 
č. 6 F Dur „Pastorální“, A. Dvořák: Symfonie č. 8 G Dur | ve spolu-
práci s „Anežka LIVE!“ | Anežský klášter, U milosrdných 1, Praha 1

PRAŽSKÉ KLARINETOVÉ DNY 2018
www.clarinetart.cz

  rezervace vstupenek a další informace: clarinetproject@gmail.com, 
www.clarinetart.cz 

PRAŽSKÉ
KLARINETOVÉ

DNY

01. 07. | 19.30 | Belfiato Quintet. Sedmý ročník festivalu zahájí 
mladý dechový kvintet Belfiato, jehož členové působí současně 
v předních českých orchestrech (Česká filharmonie, PKF – Prague 
Filharmonia apod.) a jako sólisté získali mnohá ocenění. Belfiato 
Quintet: Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek – 
klarinet, Ondřej Šindelář – fagot, Kateřina Javůrková – lesní roh. 
| Werichova vila, U Sovových mlýnů 7, Praha 1 
02. 07. | 19.30 | Ladies First. Koncert mladých polských 
umělkyň – klavíristky Anny Miernik a klarinetistky Barbary 
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Borowicz, které za sebou mají debuty ve slavné newyorské Car-
negie Hall nebo v Opeře v Sydney představí program, sestávající 
ze skladeb výrazných polských skladatelů jako jsou F. Chopin, 
K. Penderecki, W. Lutoslawski a další | Galerie HAMU, Malostran-
ské nám. 13, Praha 1 
03. 07. | 19.30 | Clarimonia Ensemble. Soubor z německého 
Bamberku potěší zejména příznivce autenticky prováděné staré 
hudby. Na koncertě zazní skladby od baroka až po raný roman-
tismus v provedení na dobové nástroje – barokní a klasicistní 
klarinet, basetové rohy a unikátní clarinet d’amore. Clarimonia 
Ensemble: Jochen Seggelke, Bernhard Kösling, Ekkehard Sauer | 
Barokní kaple, Italský kulturní institut, Vlašská 24, Praha 1
04. 07. | 19.30 | The Best Of. Tradiční, publikem oblíbený 
koncert uvede nejen mladé české a zahraniční sólisty mistrov-
ských kurzů za doprovodu klavíru, ale také festivalový Clarinet 
Quartet pod vedením klarinetistky Sabine Schmitz. Zazní díla 
J. Brahmse, B. Martinů, C. Debussyho a další. | Koncertní síň 
Pražského jara, Hellichova 18, Praha 1
06. 07. | 18.00 | Klarinet napříč Evropou. Slavnostní závěreč-
ný koncert v prostorách zámku Štiřín, na kterém vystoupí skvělí 
čeští i zahraniční sólisté – Harri Mäki (Finsko), Jana Černo-
houzová, Irvin Venyš a Vlastimil Mareš, kteří přednesou 
klasický repertoár. Druhá půlka kocertu bude patřit živelnému 
Clarinet Festival Ensemble pod vedením dirigenta Víta Spilky 
v programu inspirovaném jazzem | Koncertní sál zámku Štiřín, 
Ringhofferova 711, Kamenice

SVATOVÍTSKÉ VARHANNÍ VEČERY
mezinárodní varhanní festival v katedrále 
sv. Víta
VIII. ročník
Festival se koná pod záštitou Dominika kardinála Duky
Podrobný program a vstupenky na www.svvv.cz

  předprodej rovněž v sítích Via Musica, Ticketpro, Ticket Art a v info-
centru Pražského hradu na II. nádvoří

  cena jednotlivých vstupenek 190 Kč, mládež do 18 let a TP/ZTP 90 Kč, 
abonmá 570 Kč

  pořádá Metropolitní kapitula u sv. Víta ve spolupráci se Správou 
Pražského hradu

03. 07. | 19.00 | Lucie Guerra Žáková. Program: F. Mompou, 
B. A. Wiedermann, E. Torres, P. Eben, J. M. M. Quadreny, Z. Pololáník.
10. 07. | 19.00 | Jakub Janšta. Program: J. Janšta, M. Reger, 
A. Dvořák.
17. 07. | 19.00 | Petr Kolař. Program: F. Musil, C. Franck, P. D. 
da Berghamo, J. S. Bach, F. Liszt, B. Martinů, P. Kolař, L. Janáček.
24. 07. | 19.00 | Stanislav Šurin (Slovensko). Program: J. S. 
Bach, P. Eben, S. Šurin, C. Franck, M.E. Bossi, M. Nosetti.
31. 07. | 19.00 | Legendy varhanní improvizace – Jaroslav 
Vodrážka a Josef Kšica. Program: improvizace na latinské hym-
ny, mariánské antifony a na témata z publika. 

KONCERTNÍ SÁLY

OBECNÍ DŮM
nám. Republiky, 111 21 Praha 1

SMETANOVA SÍŇ
12. 07. | 16.00 | Festivalový koncert. Summa Cum Laude 
– mezinárodní hudební festival mládeže. Northern Sydney 
Youth Orchestra (NSYO) Camerata (Austrálie), dir. David Griffin, 
Australian Children’s Choir (Austrálie), sbm. Andrew Wailes, 
Montreal Suzuki String Orchestra (Canada), dir. Dragan Djerkic 
| vstup zdarma – všichni jsou srdečně vítáni | info tel. +420 272 
736 724, e-mail: info@jchart.cz

ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 388/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

14. 07. | 19.00 | Koncert orchestrů a pěveckého souboru 
anglických studentů ze školy The Knights Templar School. 
Program: skladby A. Dvořáka, B. Smetany, populární hudba, 
jazzové písně | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále | 
pořádá BOND

Soutěž o 1 x 2 vstupenky na závěrečný koncert 
MHF Letní slavnosti staré hudby  
8. 8. 2018 v 19.30, Rudolfinum

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Které čtyři národy zpodobnil André 
Campra v opeře „L´Europe galante“,  
která zazní na koncertě?
a/ Poláci, Švýcaři, Dánové, Rusové
b/ Němci, Portugalci, Řekové, Chorvati
c/ Španělé, Italové, Francouzi, Turci

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

_souteze_letni_slavnosti.indd   1 18.06.18   10:35
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KOSTELY, SYNAGOGY

CHRÁM SV. MIKULÁŠE
Staroměstské náměstí 1101, 110 00 Praha 1
mobil +420 777 581 690, 777 179 609 (info a rezervace)
e-mail: koncertyvpraze@email.cz
www.koncertyvpraze.eu

  pokladna otevřena v den koncertu
  online prodej: www.koncertyvpraze.eu

01. 07. | 17.00 | Canto corno e organo, Věra Trojanová – 
varhany, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral – 
lesní roh. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga amoll, W. A. 
Mozart: Gloria, C. Franck: Panis Angelicus, G. Caccini: Ave Maria.
01. 07. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
02. 07. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
03. 07. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
04. 07. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Hana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
L. Vierne: Carillon de Westminster, G. F. Händel: Messiah, W. A. 
Mozart: Exsultate, jubilate, F. Schubert: Ave Maria.
04. 07. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
06. 07. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach:Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
06. 07. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková 
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr, 
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie 
č. 9 e moll „Z Nového světa“.
07. 07. | 17.00 | Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, anglický 
roh, Markéta Vokáčová – housle, Martin Levický – klavír, 
varhany. Program: J. S. Bach: Sonáta g moll, W. A. Mozart: Sonáta 
C dur KV 330, B. Smetana: Z domoviny, A. Dvořák: Humoreska op. 101.

07. 07. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: G. Gershwin: Porgy a Bess, A. Vivaldi: Čtvero ročních 
dob, F. Schubert: Ave Maria, A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: 
Porgy a Bess.
08. 07. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Zuzana 
Kopřivová – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. 
Bach: Fantasie G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: 
Exsultate, jubilate.
08. 07. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
09. 07. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
10. 07. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach:Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
11. 07. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank – 
housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
11. 07. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
12. 07. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Ilona Slavíková 
– mezzosoprán. Program: J. S. Bach: Dva chorály, C. Franck: 
Panis Angelicus, G. Bizet: Agnus Dei, A. Dvořák: Ave Maria.
13. 07. | 17.00 | Canto corno e organo, Věra Trojanová – 
varhany, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral – 
lesní roh. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga amoll, W. A. 
Mozart: Gloria, C. Franck: Panis Angelicus, G. Caccini: Ave Maria.
13. 07. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková 
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr, 
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie 
č. 9 e moll „Z Nového světa“.
14. 07. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Petr Přibyl 
– viola. Program: J. S. Bach: Fantasie g moll BWV 542, G. Ph. 
Telemann: Koncert G dur, W. A. Mozart: Intráda a fuga C dur, 
C. Franck: Preludium, fuga a variace op. 18.
14. 07. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
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15. 07. | 17.00 | Marie Šestáková – varhany, Zuzana Kop-
řivová – soprán. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 
A. Vivaldi: Korunovační mše C dur, G. Caccini: Ave Maria, C. Franck: 
Chorál a moll.
15. 07. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
16. 07. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
17. 07. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
18. 07. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S. 
Bach: Jesu bleibet meine Freude, W. A. Mozart: Missa in C „Agnus 
Dei“, A. Dvořák: Biblické písně, Ch. M. Widor: Toccata.
18. 07. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
19. 07. | 17.00 | František Šťastný – varhany, cembalo, 
Vratislav Vlna – hoboj. Program: G. Ph. Telemann: Fantasie 
D dur pro sólový hoboj, J. S. Bach: Fantasie a fuga g moll, W. A. 
Mozart: Introdukce a fuga C dur, G. F. Händel: Fuga F dur.
20. 07. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. 
F. Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
20. 07. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
21. 07. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat – flétna, 
Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, Miloš Wichterle – 
fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program: W. A. Mozart: Předehra 
k opeře Kouzelná flétna, L. van Beethoven: Dechový kvintet Es dur, 
G. Bizet: Jeux d’enfants, J. Haydn: Divertimento B dur.
21. 07. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
22. 07. | 20.00 | Zuzana Němečková – varhany, Zuzana 
Kopřivová – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. 
Bach: Fantasie G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: 
Exsultate, jubilate.

22. 07. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková 
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr, 
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie 
č. 9 e moll „Z Nového světa“.
23. 07. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
24. 07. | 17.00 | František Šťastný – varhany, Miroslav Laš-
tovka – trubka. Program: J. S. Bach: Fantasie G dur, J. Pachelbel: 
Ciaccona in C a Celebre Canon, D. Buxtehude: Preludium a fuga 
f moll, C. Franck: Prayer de Notre Dame.
25. 07. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Ilona Slavíková 
– mezzosoprán. Program: J. S. Bach: Dva chorály, C. Franck: 
Panis Angelicus, G. Bizet: Agnus Dei, A. Dvořák: Ave Maria.
25. 07. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
26. 07. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopu-
chovský – flétna. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 
G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasia G dur, M. Ma-
rais: Les Folies d’Espagne.
27. 07. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
27. 07. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková 
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr, 
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie 
č. 9 e moll „Z Nového světa“.
28. 07. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
28. 07. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, A. Dvořák: 
Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
29. 07. | 17.00 | Marie Šestáková – varhany, Zuzana Kop-
řivová – soprán. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 
A. Vivaldi: Korunovační mše C dur, G. Caccini: Ave Maria, C. Frank: 
Chorál a moll.
29. 07. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
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30. 07. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
31. 07. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1
www.facebook.com/ZOvPraze/

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze – 
6. ročník:
25. 07. | 18.00 | István Nagy – varhany. Program: díla J. S. 
Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho a A. Guilmanta.

KOSTEL SV. FRANTIŠKA
Křižovnické nám. 3 (u Karlova mostu), 110 00 Praha 1

  koncerty pořádá výhradně agentura JCH Art Agency Prague s. r. o., 
e-mail: info@jchart.cz, www.jchart.cz 

  bezplatné rezervace vstupenek na tel. +420 272 736 724,  
+420 724 192 233

  vstupenky v den konání koncertu v pokladně kostela sv. Františka 
11.00–20.00 nebo v obvyklých předprodejích.

  vstupné: dospělí: 450 Kč, studenti: 390 Kč, abonenti: 150 Kč, rodinné 
vstupné: 950 Kč (2 dospělí, studenti/ děti – do pěti osob). Skupinové 
slevy: info@jchart.cz

  změna programu vyhrazena
  Varhanní koncerty s restaurovanými historickými varhanami z roku 
1702 (druhé nejstarší v Praze) 

01., 11., 14., 17., 19. 07. | 19.00 | Ave Maria, Alleluja 
a česká hudba. Barbora Polášková – mezzosoprán, Žofie Vo-
kálková – flétna, Drahomíra Matznerová – varhany. Program: 
J. D. Zelenka, G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, L. Janáček, F. X. 
Brixi, J. F. N. Seger, A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-
-Saëns, G. Caccini.

03., 05., 31. 07. | 19.00 | Ave Maria a další árie pro soprán 
a trubku. Hana Jonášová – soprán, Miroslav Kejmar – trubka, 
Michelle Hradecká – varhany. Program: G. F. Händel, J. F. N. Seger, 
W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák.
04., 07., 24., 26. 07. | 19.00 | Ave Maria; Bach – Air; Mo-
zart – Ave verum. Terezie Švarcová – soprán nebo Veronika 
Fučíková Mráčková – mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, Micha-
ela Káčerková – varhany. Program: J. F. N. Seger, F. M. Veracini, 
G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, 
F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni.
06., 08., 10., 12. 07. | 19.00 | Skvělé árie pro soprán a trubku. 
Ludmila Vernerová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka, Josef 
Popelka – varhany. Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, 
F. Schubert, W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský.
13., 15., 18., 21., 25., 28. 07. | 19.00 | Slavné Ave Maria 
a česká barokní hudba. Michaela Rózsa Růžičková – soprán, 
Dušan Růžička – tenor, Markéta Šmejkalová – varhany. Program: 
F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, A. Vivaldi,  J. S. Bach, G. F. 
Händel, A. Dvořák, C. Franck, J. F. N. Seger, B. M. Černohorský, 
G. Verdi, G. B. Pergolesi.

KOSTEL U SALVÁTORA
Salvátorská 1045/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město

02. 07. | 19.00 | Koncert sboru Canticorum iubilo a Filhar-
monie Hradec Králové, sólisté: Dagmar Vaňkátová – sop-
rán, Stanislava Jirků – alt, Dušan Růžička – tenor, David 
Nykl – bas, dir. Pavol Tužinský, sbm. Josef Popelka. Pro-
gram: J. Filas: Magnificat pro soprán, smíšený sbor a orchestr 
(první provedení), A. Dvořák: Mše D dur, op. 86 „Lužanská“ | 
vstupné dobrovolné
15. 07. | 17.00 | Koncert orchestrů a pěveckého soubo-
ru anglických studentů ze školy The Knights Templar 
School. Program: skladby A. Dvořáka, B. Smetany, populární 
hudba, jazzové písně | volný vstup do vyčerpání kapacity míst 
v sále | pořádá BOND

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

01. 07. | 19.00 | 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.
02. 07. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.

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. 7. 2018.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše
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03. 07. | 19.00 | 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. 07. | 19.00 | 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.
05. 07. | 19.00 | 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.
08. 07. | 19.00 | 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.
09. 07. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
10. 07. | 19.00 | 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. 07. | 19.00 | 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.
12. 07. | 19.00 | 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.
15. 07. | 19.00 | 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.
16. 07. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
17. 07. | 19.00 | 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.

18. 07. | 19.00 | 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.
19. 07. | 19.00 | 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.
22. 07. | 19.00 | 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.
23. 07. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
24. 07. | 19.00 | 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. 07. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
26. 07. | 19.00 | 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.
29. 07. | 19.00 | 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.
30. 07. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
31. 07. | 19.00 | 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.
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Praha je jedno 
z nejlepších měst 
pro milovníky vína!
Nevěříte? Podívejte se do 
naší brožury Praha:víno 
a přesvědčte se sami.

Prague.eu/vino



kluby, kulturní 
centra
KLUBY

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. 07. | 21.00 | UMG jam session – nejen bebop tentokrát 
s Oliverem Foxem (t.sax, USA), uvádí Taras Volosčk – 
COME TO JAM!

02. 07. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his band

03. 07. | 21.00 | Roman Pokorný trio – jazz, blues & more – 
Zlatý Anděl a další ceny

04. 07. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny

05. 07. | 21.00 | Connexión Jazz – new jazz standards – 
NEW!

06. 07. | 21.00 | Zeurítia – vokální jazz & bossa nova 
07. 07. | 21.00 | Robert Balzar New Trio – feat. Jan Levíček 

(p) & Kamil Slezák (dr) – přední české jazzové trio
08. 07. | 21.00 | UMG jam session – Tribute to O. Coleman, 

tentokrát s A. Schofieldem, P. Kalfusem, uvádí T. 
Volosčuk – COME TO JAM!

09. 07. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his band

10. 07. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio 
– rhythm‘n blues to jazz – „...rising jazz star“ – All 
About Jazz

11. 07. | 21.00 | Jiří Čonka & Creative Assembly – nastu-
pující generace českého jazzu – NEW!

12. 07. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od be 
bopu až po funk

13. 07. | 21.00 | Rosťa Fraš Q – modern & straight-ahead 
jazz

14. 07. | 21.00 | Elena Sonenshine & Jocose Jazz – strhují-
cí vokalistka i kapela

15. 07. | 21.00 | UMG jam session – tribute to Benny Gol-
son, tentokrát s O. Robersem (UK), S. Máchou, uvádí T. 
Volosčuk – COME TO JAM!

16. 07. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his band

17. 07. | 21.00 | Roman Pokorný trio – jazz, blues & more – 
Zlatý Anděl a další ceny

18. 07. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny

19. 07. | 21.00 | Jiří Maršíček Trio – jeden z výraznějších 
zpěváků a kytaristů nejmladší bluesové generace 

20. 07. | 21.00 | Ďuso Baroš Hard Bop Q. – legendární 
československý trumpetista a kapela

21. 07. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – tenorsaxofonový 
nářez – straight-ahead jazz

22. 07. | 21.00 | UMG jam session – na téma moderního 
jazzu, tentokrát s D. Bulatkinem, P. Turečkem, uvádí 
T.  Volosčuk – COME TO JAM!

23. 07. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his band

24. 07. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio 
– rhythm’n’blues to jazz – „...rising jazz star“ – All 
About Jazz

25. 07. | 21.00 | Jiří Válek Jazz Q. – legendární flétnový 
virtuóz (člen České Filharmonie) na jazzové stezce – 
jazz standards

26. 07. | 21.00 | Russ Spiegel (kyt., USA) & the Czech 
Jazz Workshop Gang – top international jazz, blues 
funk...

27. 07. | 21.00 | Ben Stivers (kláv.n., USA) & the Czech 
Jazz Workshop Gang – top international jazz, blues 
funk...

28. 07. | 21.00 | Jazz Elements – strhující zpěvačka a zpíva-
jící kapela – NEW

29. 07. | 21.00 | UMG Blues Jam Session hosted by 
Chicago bluesman Rene Trossman – COME TO JAM!

30. 07. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his band

STŘELECKÝ OSTROV – LÉTO PRO PRAŽANY
Letní scéna Malostranské besedy
Střelecký ostrov, 110 00 Praha 1
www.letnak.cz

  ponton otevřen: po–pá 11.00–22.30; so–ne 10.00–22.30

01. 07. | 14.00 | Veřejné bohoslužby Křesťanského 
společenství Praha | ponton

01. 07. | 18.00 | GOLDEN KIDS: Djs Sayuz & Maroko – 
jungle a raggajungle music | ponton
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02. 07. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz, 
funk, soul | ponton

03. 07. | 18.00 | Headliner ponton | ponton
04. 07. | 17.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
05. 07. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
06. 07. | 18.00 | UNIQUE DEEP with Brady & Few – DJ‘s 

party | ponton
07. 07. | 18.00 | UNIQUE DEEP with Brady & Few – DJ‘s 

party | ponton
08. 07. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
09. 07. | 18.00 | Excelence – rock-pop | ponton
10. 07. | 18.00 | DJ IA – freestyle / mix | ponton
11. 07. | 19.00 | Tančírna 4People na Střeláku | ponton
12. 07. | 18.00 | UNIQUE DEEP with Brady & Few – DJ‘s 

party | ponton
13. 07. | 18.00 | The Radicals originally from B-side – 

country-punk | ponton
14. 07. | 10.00 | Pražský Piknik 2018 – food festival | celý 

ostrov
15. 07. | 10.00 | Pražský Piknik 2018 – food festival | celý 

ostrov
16. 07. | 20.00 | Trahir + Molly – stoner-rock / electronica 

| ponton
17. 07. | 18.00 | Shottaz Island – dub / reggae / dancehall 

| ponton
18. 07. | 18.00 | Monna – rock-soul | ponton
19. 07. | 18.00 | Andband – rock-folk | ponton
20. 07. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
21. 07. | 13.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
22. 07. | 14.00 | Veřejné bohoslužby Křesťanského 

společenství Praha | ponton
22. 07. | 18.00 | Raggajungle.cz boat Edition: Rich 

& Hundread & MC Zachy / guest: Sayuz – jungle 
a raggajungle music | ponton

23. 07. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz, 
funk, soul | ponton

24. 07. | 18.00 | FoxO – electronica-šanson | ponton
25. 07. | 18.00 | Headliner ponton | ponton
26. 07. | 18.00 | UNIQUE DEEP with Brady & Few – DJ‘s 

party | ponton
27. 07. | 14.00 | Challenge Prague Triathlon | celý ostrov
28. 07. | 08.30 | Challenge Prague Triathlon | celý ostrov
29 07. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno ponton
30. 07. | 19.00 | Tančírna 4People na Střeláku | ponton
31. 07. | 18.00 | DJ IA – freestyle / mix | ponton

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. 07. | 21.00 | Ashram (Indie)
02. 07. | 21.00 | Led Zeppelin Revival
03. 07. | 21.00 | Keltské úterý: Chip&Co.+ Claymore
03. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
04. 07. | 21.00 | www.vagon.cz
04. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
05. 07. | 20.00 | Blikající Miminko + P.U.M + Falešný 

Obvinění + Gravetherapy
05. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
06. 07. | 21.00 | AC/DC Revival New Bells
06. 07. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
07. 07. | 21.00 | www.vagon.cz
07. 07. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
08. 07. | 21.00 | Natchez (Francie)
09. 07. | 21.00 | www.vagon.cz
10. 07. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine  

+ Dick O’Brass
10. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
11. 07. | 21.00 | The Bluemoon – music of 60’s & 70’s
11. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
12. 07. | 21.00 | Queenie – World Queen Tribute Band
12. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
13. 07. | 21.00 | ABBA World Revival
13. 07. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
14. 07. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep 

Purple, Queen, AC/DC, etc...)
14. 07. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
15. 07. | 21.00 | Nytt Land + Nemuer
16. 07. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
17. 07. | 21.00 | Odraedir + DreamSpirit (China)
17. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
18. 07. | 21.00 | Krausberry velká parta
18. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
19. 07. | 21.00 | Votchi + Red Baron Band
19. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
20. 07. | 21.00 | Pink Floyd Revival – Distant Bells
20. 07. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
21. 07. | 21.00 | Uriah Heep Revival + Benjaming’ S Clan
21. 07. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
22. 07. | 21.00 | www.vagon.cz
23. 07. | 21.00 | Keltské pondělí: Tradish (Denmark)  

+ RÍ RA
24. 07. | 21.00 | Keltské úterý: Sliotar (Dublin) + Hakka 

Muggies
24. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
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25. 07. | 21.00 | Roxette Revival – Rockset
25. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
26. 07. | 21.00 | Nirvana Revival Praha
26. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
27. 07. | 21.00 | Depeche Mode Revival
27. 07. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
28. 07. | 21.00 | Brouci Band (The Beatles Revival)
28. 07. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
29. 07. | 21.00 | Italian Night: Hopeless (Off Spring 

Tribute) + Old Hags (punk) + ST–Oned (rock 
acustic duo)

30. 07. | 21.00 | Year Of Pluto + Volti
31. 07. | 21.00 | Už Jsme Doma
31. 07. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný

KULTURNÍ CENTRA

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.

VÝSTAVA
Silvia Vezzuto (Itálie)– Should I stay or should I go | Galerie 
| od 1. 7. do 31. 7.

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
10. 07. | 20.00 | Tóny Chodovské tvrze: Slavnostní zaha-
jovací koncert – Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, 
Julie Svěcená – housle, Karolína Žmolíková – soprán, Virtuosi 
Pragenses – komorní orchestr | vstupné 550/450 Kč
11. 07. | 20.00 | Tóny Chodovské tvrze: Jaroslav Svěcený 
a Cigánski Diabli (SK) – zbrusu nový program světoznámého 
slovenského orchestru Cigánski Diabli a houslisty Jaroslava Svě-
ceného | vstupné 590/490 Kč
12. 07. | 20.00 | Tóny Chodovské tvrze: Na Vivaldiho! – 
divadelně koncertní galavečer– Jaroslav Svěcený – housle a ro-
le Antonia Vivaldiho, Zdeňka Žádníková Volencová – role Anny 
Giro a Camilly Vivaldi, Virtuosi Pragenses Collegium | vstupné 
550/450 Kč
17. 07. | 20.00 | Tóny Chodovské tvrze: Šanson v gala – 
Renata Drössler – zpěv, Jaroslav Svěcený housle a průvodní slovo, 
Petr Ožana – klavír, Zdeňka Žádníková Volencová – flétna, autorka 
scénáře | vstupné 450/350 Kč
18. 07. | 20.00 | Tóny Chodovské tvrze: Klasika a jazz bez 
fraku – Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Tom Vybíral 
Trio: Tomáš Vybíral – kontrabas a bicí, František Krtička – piano, 
vibrafon a aranže, Ondřej Štajnochr – kontrabas a baskytara, 
Collegium Jaroslava Svěceného | vstupné 450/350 Kč
26. 07. | 20.00 | Jazz klub Tvrz – Ján Fečo trio– (Restaurace 
Chodovská tvrz) – mladý a talentovaný saxofonista ze známé 
hudebnické rodiny se  představí  poprvé v Jazz klubu tvrz spolu se 
svým triem | vstupné 150/100 Kč. (Kapacita restaurace omezena)

GALERIE
  jednotné vstupné 50/30 Kč

Martina Fojtů – Obrazy, kresby a akvarely   Akademická 
malířka Martina Fojtů se věnuje střídavě malbě, kresbě, akvare-
lu a koláži. V každé z těchto technik používá více vyjadřovacích 
způsobů | do 29. 7.
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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 a instagramu.
Další program viz rubrika Galerie, výstavy

54  kluby, kulturní centra



Strážce mýtů – Čech a Lech 
Zuzana Kopečková, ilustrace Barbora Kyšková (2018) 

Autorčin příběh se odehrává v rané historii na-
šich dějin, v čase praotců. Vše začíná rozčarová-
ním chlapce, který musí na prázdniny k dědovi 
kamsi, světe, div se, kde není internet ani mo-
bilní signál. Děsivá představa pro třináctileté-
ho hocha, umocněná vidinou času stráveného 
ve společnosti „otravné“ sestry a starého muže, 
kterého vlastně vůbec nezná. Poslední pomy-
slnou kapkou je už jen malebná česká krajina 
a dědův domek pod zříceninou gotického hra-
du. Hoch netuší, že jej čeká cesta, na kterou 
se vydá přes propast času na křídlech mocné-
ho orla, který nese jméno slovanského boha 
bouře, blesku a hromu. Perun hledá v našem 
světě člověka, který je hoden jej spatřit a bez 
bázně mu pohlédnout do očí.Jen ten může 
doprovodit praotce Čecha do země zaslíbené. 
Chlapce ale nečeká jen tak nějaký výlet. O to 
už se postará slovanská bohyně smrti Morana 
a  její dračí spojenec, ve slovanské mytologii 
známý jako Zmej...  

208 stran 

pevná vazba, vázaná

cena 249 Kč 

Knihu lze koupit  
ve vašem knihkupectví nebo  
objednat na: www.nakladatelstvilogos.cz

_strazce_mytu.indd   3 18.06.18   12:38



Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich 
turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme.

 Staroměstská radnice   Na Můstku
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1  q   Rytířská 12, Praha 1
r denně 9.00-19.00   r denně 9.00-19.00

S mapami a průvodci Prague City 
Tourism budete v Praze jako doma!

www.prague.eu



zahraniční 
kulturní centra
AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze
Tržiště 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 530 640
e-mail: acprague@state.gov
www.americkecentrum.cz

  aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz

KNIHOVNA
  návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00, út 13.00–
19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků

  prázdninový provoz: knihovna Amerického centra bude zavřena 
od 2. do 13. 7. Od pondělí 16. 7. bude knihovna opět v provozu 
v standardní otvírací době.

Knihovna nabízí více než 1 000 publikací o americké zahra-
niční politice, bezpečnosti, kultuře a dalších tématech, 
americké odborné a populární časopisy. Zpřístupňuje 
elektronické databáze amerických médií a odborných periodik 
a informační materiály vládních institucí USA. V otevírací době 
lze využít asistence knihovníka. 

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Šporkova 14, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 090 681
e-mail: iicpraga@esteri.it
www.facebook.com/italiancultureinstituteprague
www.iicpraga.esteri.it

  změna programu vyhrazena

VÝSTAVA
„Reflections“   Autorská výstava Heleny Kroftové Leiszter představí 
mimo jiné velkoformátové obrazy inspirované Prahou a Benátka-
mi | otevřeno po–čt 10.00–13.00, 14.00–17.00, pá 10.00–14.00 
| Barokní kaple IKI, Vlašská 34, Praha 1 | do 9. 7.

HUDBA
03. 07. | 18.00 | Koncert mezinárodního tria „S. O. S. Trio-
lando“. Účinkují: Geir Håkon Seljelid – housle a viola (Švédsko), 
Franziska Steinecke – klavír (Německo) a Marco Onofri – housle 
a zpěv (Itálie). Zazní hudba baroka, 20. století a tradiční neapolské 
písně | Obec křesťanů, Na Špejcharu 291/3, Praha 7 | vstup volný

09. 07. | 20.30 | Bohemia JazzFest. Vystoupí Enrico Rava 
New Quartet ve složení Enrico Rava (trubka), Gabriele Evange-
lista (kontrabas), Enrico Morello (bicí) a Francesco Diodati (kytara) 
| ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky v ČR, Italským 
kulturním institutem a Ministerstvem zahraničních věcí Italské 
republiky | Staroměstské nám., Praha 1 | vstup volný
15. 07. | 19.00 | Ennio Morricone: „Musica Assoluta“. Český 
národní symfonický orchestr pod taktovkou Ennia Morrico-
neho představí nejen filmovou hudbu, ale také část symfonické 
tvorby tohoto italského dirigenta a skladatele. Koncert se koná 
v rámci hudebního festivalu Prague Proms | Smetanova síň Obec-
ního domu, nám. Republiky 5, Praha 1 | www.pragueproms.cz
19. 07. | 20.30 | „Mezi nebem a zemí“ – chvalozpěvy ital-
ského středověku. Se souborem Tiburtina Ensemble (Česká 
republika) vystoupí dva italští virtuosové na nyckelharpu: Marco 
Ambrosini a jeho dcera Angela. Koncert se koná v rámci festivalu 
Letní slavnosti staré hudby ve spolupráci s IKI | Kostel Panny Marie 
na Slovanech, Vyšehradská 49, Praha 2

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
  Galerie RKF: po–pá 10.00–17.00; vstup volný

TRVAJÍCÍ VÝSTAVY
umění z guggingu! | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1 | do 21. 9.

KONCERT
09. 07. | 17.30 | Bohemia JazzFest (9. – 17. 7.). Rakouská 
účast: Soia (Sophia Hagen – vokály, Daniele Zipi – keyboard, 
Florian Faltner – basová kytara, Julian Berann – bicí) | vstup volný 
| Staroměstské nám., Praha 1

LITERATURA
31. 07. | 18.00 | Simone Hirth: Bananama | konsekutivně 
tlumočeno | vstup volný | Pražský literární dům, Ječná 11, Praha 2

ARCHITEKTURA
21. 06. – 30. 09. | LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2018. Festi-
val krajinářské architektury | vstup volný | celý festival: Štvanice, 
Rohanský ostrov, Vítkov, Karlín, dolní Žižkov, Praha 3, 7 a 8
Site-specific instalace | cyklostezka Žižkov, Praha 3
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FILM
Das Sommerkino 2018 (6. 6. – 29. 8., Praha)
www.dassommerkino.cz

09. 07. | 21.30 | Egon Schiele – Tod und Mädchen (AT/LU 
2016, 110 min) – rež. Dieter Berner | německy; české titulky | 
Containall Stromovka, park Stromovka, Praha 7
23. 07. | 21.30 | Zvířata (AT/CH /PL 2017, 95 min) – rež. Greg 
Zglinski | německy; anglické titulky | Containall Stromovka, park 
Stromovka, Praha 7
30. 07. | 21.30 | Mlha v srpnu (AT/D 2016, 110 min) – rež. Kai 
Wessel, | německy; české titulky | Containall Stromovka, park 
Stromovka, Praha 7

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

Případné programy najdete na webových stránkách.
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galerie, 
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 sbírkových expozic 
Národní galerie v Praze – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, 
Šternberský palác, Schwarzenberský palác: základní 500 Kč (platnost 
vstupenky 10 dní ode dne zakoupení)

  vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie v Praze pro děti 
a mládež do 18 let a studenty do 26 let

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 879 111

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00, není-li uvedeno jinak
  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, březen–květen & září–říjen 10.00–18.00, čer-
ven–srpen: ne–čt 10.00–22.00 & pá–so 10.00–24.00, listopad–
únor 10.00–16.00 | vstup zdarma

VÝSTAVY
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 
14.–16. století | do 26. 8.
Richard Wientzek – Kresby | do 19. 8.
Antony Gormley – Sum | do 14. 10.

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 
nejen pro nevidomé
Císařská zbrojnice 

VÝSTAVA
Jacques de Gheyn II (1565−1629) | do 23. 9. 

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, Cranach, 
Rembrandt, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo van Dyck.

VÝSTAVY
Hynek Martinec: Cesta na Island | do 26. 8.
Adriaen van Ostade – Tanec ve stodole | do 9. 9. 

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

Sbírková expozice Umění Asie je momentálně uzavřena. Ještě 
v tomto roce budou sbírky částečně zpřístupněny formou otevřené-
ho depozitáře ve Veletržním paláci, než se přemístí do galerijních 
prostor na Hradčanském náměstí.

VÝSTAVA
Jiří Kolář: Úšklebek století | do 2. 9.

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 Umění 19. století od klasicismu k ro-
mantismu je momentálně uzavřena.

VÝSTAVA
Charta Story. Příběh Charty 77 | vstupné: 120/60 Kč | do 19. 1. 
2019
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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 150 Kč/snížené 80 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Momentálně uzavřena v 1., 2. a 3. patře. Ve 4. patře je expozice 
přístupná. Znovuotevření expozic Umění 19., 20. a 21. století 
proběhne dne 28. října 2018 v návaznosti na oslavy stého výročí 
od založení Československa.

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz / Wunderbild | do 6. 1. 2019
Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace 
je umělecká forma | do 9. 9.
Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonprez | 
do 9. 9.
Introducing Patricia Dauder: Surface, Introduced by Adam 
Budak | do 9. 9.
Josef Koudelka: De-creazione | do 23. 9.
Konec zlatých časů – Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeň-
ská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze | do 15. 7.

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

Kromě ateliéru Františka Bílka vila nabízí výstavu sesta-
venou z několika raných prací a souboru knižní tvorby. 
Cílem expozice je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka 
(volné sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika) celkový 
charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi reprezentativní 
náhled na Bílkův přínos českému a světovému modernímu umění.

STÁLÁ EXPOZICE
Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy   Dvě rozdílná ztvárnění 
základní křesťanské modlitby Otčenáš, která tato komorní výstava 
kreseb a grafik představí, patří v kontextu tvorby autorů – sochaře 

Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy – k významným dílům. 
František Bílek pracoval na své první autorské knize Otčenáš už 
v roce 1900; s předmluvou Otokara Březiny ji o rok později vydalo 
nakladatelství Nový život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfonse Muchy 
vyšel knižně v Paříži v roce 1899 a o dva roky později v omeze-
ném nákladu také v Praze u nakladatele Bedřicha Kočího. Výběr 
vystavených prací dokládá originální invenci obou autorů, která 
jim umožnila vytvořit působivá mystická podobenství směřující 
k morální obrodě člověka.

DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 07. | 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: út-ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Chýnovské vize Františka Bílka   Stálá expozice nabízí je-
dinečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části 
přímý vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu Bílek ke konci 
devadesátých let devatenáctého a počátkem prvního desetiletí 
dvacátého století vytvořil, jiná se během jeho života stala součástí 
původního interiéru.

ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1, 171 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 283 851 614

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112 do zastávky 
Zoologická zahrada

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00, s výjimkou pá 13.00–18.00

Vladimír Škoda / Harmonices Mundi   Sochař Vladimír Škoda 
působí ve Francii, nicméně do vlasti se vrací poměrně často a jeho 
díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud zde však 
jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci 
s Museem Kampa vznikl projekt, který se v dosud nebývalém 
měřítku pokouší shrnout základní linie jeho díla. Vladimír Škoda 
pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především 
kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba 
byla v minulosti často exponována v historických interiérech i ex-
teriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému 
tvarosloví v kameni. V Trojském zámku jeho práce používající 
chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou 
dialog s bohatou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie 
v zahradách | do 4. 11.
Kamenné poklady z pražských zahrad   Výstava v podzemí 
Zámku Troja představí originály kamenných soch z období baroka 
a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zá-
mecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlos-
ti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originální vlysy 
bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy dílny, nebo Číňani 
Václava Prachnera budou v instalaci doplněny velkoformátovými 
archivními fotografiemi z počátku minulého století | do 4. 11.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
22. 07. | 16.00 | Lektorská prohlídka zámku

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2, 110 00 Praha 1

  otevřeno: stálá expozice út–ne 10.00–16.00, výstava út–ne 
10.00–18.00

  vstupné: zdarma

STÁLÁ EXPOZICE
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci   
Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům 
pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, 
propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými 
a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na 
několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat 
pozornost především k uměleckohistorickým a architektonic-
kým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra 
paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, 
jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání 
v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí s nej-
charakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-histo-
rických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, se 
společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň 
se záměry galerie na jeho další využití.

DOPROVODNÝ PROGRAM
14. 07. | 14.00 | Lektorská prohlídka

VÝSTAVY
Markéta Hlinovská / Srst ve městě   Práce Markéty Hlinovské 
jsou svéráznými „reportážně metaforickými“ příběhy mapujícími 
s bezprostředností, s nadhledem a sebeironií vlastní mikrosvět, 
který je ostatně součástí celku. Hlinovská vychází z klasické kresby 
a grafiky, ale žádný formát pro ni není omezením, každý prostor je 
pro ni výzvou a každá příležitost vyvolává proud nových nápadů 
(šablony z průmyslových obalových materiálů, sprej na netkané 
textilii, suchá jehla na plastové krabici). Výstava v Colloredo-
-Mansfeldském paláci se zaměří na její oblíbené téma. Zvíře ať 
už domácí mazlíček, nebo nebezpečný predátor doprovází řadu 
jejích zdánlivě spontánně vytrysklých projektů. Můžeme tušit, že 
v autorce se skrývají podobné instinkty, uvolněnost a přirozenost, 
a že touží do naší urbanizované nudy vnést něco málo provokace 
a nespoutané radosti | od 29. 6. do 7. 10. 
Shadi Harouni (Intervence)   Shadi Harouni (nar. 1985, Hame-
dan, Írán) je íránsko-americká umělkyně, působící v New Yorku 
(USA), kde je od loňského roku vedoucí pedagožkou Department 
of Art na New York Univerzity. Výchozím bodem její práce je osobní 
zkušenost s poválečnou a porevoluční situací v Íránu a s antago-
nistickým vztahem íránské islámské republiky k obrazům, hudbě, 
módě a lidskému tělu. Autorka shromažďuje informace o tom, 
jak se moc, respektive politická a náboženská reprezentace, snaží 
vymazávat a upravovat historii, a také o strategiích, které lidé 
používají k tomu, aby tomuto řízenému zapomnění zabránili. 

Zkoumá nezjevné cesty, kterými politická moc vytváří různé formy 
nátlaku: zákazy, skrývání a manipulaci. Tyto strategie napodo-
buje ve svých uměleckých videoinstalacích, architektonických 
intervencích, sochách, fotografiích, tiscích a archivech. Její díla 
tvoří promyšlenou mozaiku motivů z dějin posvátných obrazů 
a architektury společně s obrazy zvůle současného mocenského 
systému | od 18. 7. do 30. 9.
Valentýna Janů (Start Up) | od 18. 7. do 16. 9.

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
Santiago Calatrava: Art and Architecture   Ve švýcarském Cu-
rychu působící mezinárodně respektovaný architekt, sochař a malíř 
Santiago Calatrava se v Praze představí jak svou volnou tvorbou, tak 
také prostřednictvím architektonických modelů, které nám přiblíží 
jeho nejvýznamnější realizace roztroušené po celém světě. Jedním 
z jeho enigmatických děl je v roce 2016 dokončený terminál World 
Trade Center v New Yorku ve tvaru vzpínajících se křídel. Jeho první 
stavbou na území USA bylo rozšíření Muzea umění v Milwaukee od 
Saarinena, kde použil obdobný princip s tím, že křídla jsou pohybli-
vým elementem. Vytvořil však také celou řadu vynikajících mostních 
staveb (v 80. a 90. letech 20. století víc než 50), mezi jinými most na 
Canale Grande v Benátkách nebo Strunový most v Jeruzalémě. Mezi 
jeho nejrozsáhlejší realizace patří Město umění a vědy ve Valencii 
1991–2005, odkud pochází. Ve své architektonické práci vychází 
z každodenně provozovaného kresebného studia lidského těla, 
z morfologie inženýrských konstrukcí a v neposlední řadě z geo-
metricky formulovaného sochařského díla. Je držitelem Peretovy 
ceny za architekturu (1987), zlaté medaile American Institute of 
Architects (2005) a Evropské ceny za architekturu 2015. V minulosti 
vystavoval v MOMA i v Metropolitním Muzeu v New Yorku | do 16. 9.

DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5, 110 00 Praha 1

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

VÝSTAVA
Josef Sudek / Topografie sutin   Výstava představí téměř ne-
známý a dosud nevystavený soubor fotografií Josefa Sudka, zob-
razující Prahu poničenou bombardováním a Pražským povstáním 
z roku 1945 spolu s válečnými opatřeními na památkách Prahy 
v období protektorátu. Soubor vznikl na zakázku pro nakladatele 
Václava Poláčka, u kterého posléze vyšel pouze v nekvalitním 
tiskovém provedení v Pražském kalendáři 1946 s podtitulem „Kul-
turní ztráty Prahy 1939–1945“. Výstava představí i tento kalendář 
a některé písemné dokumenty týkající se zakázky. Soubor foto-
grafií bude představen na zhruba 150 exponátech, zahrnujících 
převážně originální pozitivy z Uměleckoprůmyslového musea 
v  Praze a z Archivu hlavního města Prahy. Dále zahrne nové 
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pozitivy (tzv. newprinty) z negativů souboru, uložených v Ústa-
vu dějin umění AV ČR, v. v. i. Sudkův soubor bude představen ve 
stručném kontextu jiných fotografů Prahy v roce 1945. Součástí 
výstavy budou snímky dalších známých i anonymních fotografů, 
pocházející od patnácti veřejných i soukromých zapůjčitelů. Kata-
log k výstavě vydá nakladatelství Artefactum (Ústav dějin umění 
AV ČR, v. v. i.) ve spolupráci s GHMP | do 19. 8.

DOPROVODNÝ PROGRAM
22. 07. | 15.00 | Kolektiv autorů představí svůj projekt 
mapy Prahy z roku 1945, který zahrnuje místa, jež v daném 
roce fotografoval Josef Sudek. Následuje krátká prohlídka výstavy 
v Domě fotografie, po níž se uskuteční procházka po Sudkových 
lokacích v okolí Staroměstského náměstí | Dům fotografie

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1 (2. patro)

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

VÝSTAVA
Tomáš Ruller / Perform–Made: Udržitelné záblesky   Výsta-
va v Galerii hlavního města Prahy je součástí společného projektu 
s Domem umění města Brna, kde se na podzim 2017 uskutečnila 
jeho první část. Cílem této spolupráce je co nejkomplexněji před-
stavit tvorbu akčního umělce a tvůrce videoartu Tomáše Rullera. 
První brněnská část výstavy ukázala dosavadní tvorbu autora 
v rozmezí od roku 1974 do současnosti s těžištěm v oblasti akčního 
umění a jeho reprezentace formou statického obrazu, objektu, 
instalace a textu. Aktuální pražská část se specifickou výstavní 
a vizuální koncepcí představí částečně shodný segment Rullerova 
díla odlišným prismatem zdůrazňujícím element času; zaměří se 
tedy zejména na autorovy práce v oblasti pohyblivého obrazu. 
Výstava chce integrovat dvě základní polohy Rullerovy práce: 
na jedné straně originální událost (performance) v autentickém 
časoprostorovém kontextu, na druhé straně pro autora charakteri-
stické zacházení se záznamem a archivem coby živým materiálem 
pro nové a stále aktualizované dílo a jeho zkoumání nových forem 
remediace, rekontextualizace a re-prezentace | do 14. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM
11. 07. | 18.00–20.00 | Performance Train. Vlak, který pro-
jíždí evropskými metropolemi, přiveze do Prahy desítky umělců. 
Někteří z nich se svými intervencemi spolu s Tomášem Rullerem 
zapojí do programu výstavy Perform-Made.

OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 1090/ 5, 110 00 Praha 1

  otevřeno: po–ne 10.00–19.00

VÝSTAVA
Slovanská epopej   Výstava jedenácti menších obrazů Alfonse 
Muchy z cyklu Slovanská epopej, které vesměs vznikly během 
první světové války a po ní. Spojení prostředí Obecního domu 

a Muchovy Slovanské epopeje představuje důstojný příspěvek 
k významnému výročí existence našeho státu, jehož původní 
idea byla inspirována slovanskými dějinami a jejich odkazem 
| od 20. 7. do 31. 12.

DOPROVODNÝ PROGRAM

21. 07. | 15.00 | Lektorská prohlídka Domu U Kamenného 
zvonu zaměřená na jeho historii | vstupné 60 Kč

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

VETŘELCI A VOLAVKY S GHMP
  komentované procházky s Pavlem Karousem

07. 07. | 15.00 | Praha 1 – festival M3 | sraz před Domem 
U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí
14. 07. | 15.00 | Praha 1 – festival M3 | sraz před Domem 
U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí

PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ
  prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP 
v zajímavých kontextech

  rezervace nutná na tereza.zbor@gmail.com; cena 20 Kč

14. 07. | 08.30 | Komentovaná procházka po Karlově mostě 
| sraz před Staroměstskou mosteckou věží 
28. 07. | 10.00 | Komentovaná procházka po Vyšehradě | 
sraz před bazilikou sv. Petra a Pavla

MIMOŘÁDNÉ AKCE

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY V EKO-ATELIÉRU V ORANŽÉRII 
TROJSKÉHO ZÁMKU

  pro všechny věkové kategorie
  otevřeno: 1. 7. – 31. 8. út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00, po 
zavřeno

  vstupné: děti do 10 let 5 Kč a ostatní návštěvníci 20 Kč
  více informací na www.ghmp.cz

TVOŘIVÝ TÝDEN V GHMP – 7 DNÍ – 7 WORKSHOPŮ  
– 7 OBJEKTŮ 
09. 07. | 13.00–18.00 | Edukační centrum v Colloredo-
-Mansfeldském paláci / historické interiéry paláce
10. 07. | 13.00–18.00 | Městská knihovna / výstava Tomáš 
Ruller / Perform-Made: Udržitelné záblesky
11. 07. | 13.00–18.00 | Dům fotografie / výstava Josef Sudek: 
Topografie sutin
12. 07. | 13.00–18.00 | Bílkův dům v Chýnově / stálá expozice
13. 07. | 13.00–18.00 | Bílkova vila / stálá expozice
14. 07. | 13.00–18.00 | Trojský zámek, eko-ateliér v Oran-
žérii / výstava Vladimír Škoda: Harmonices Mundi
15. 07. | 13.00–18.00 | Dům U Kamenného zvonu / výstava 
Santiago Calatrava: Art & Architecture
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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 10.30–18.00, so 13.00–18.00
  vstup volný

EXPOZICE
Pestrá nabídka obrazů, plastik, grafik, keramiky, porcelá-
nu, šperků a skla od českých umělců (O. Zoubka, J. Uchytilové, 
K. Kodeta, I. Hüttnerové, J. Velčovského, O. Vyleťalové, O. Jelena, 
J. Dudychy, R. Linhartové, V. Vlčkové a další dvoustovky výtvar-
níků).

PRODEJNÍ VÝSTAVA
Karel Oberthor z pozůstalosti, Zuzana Popelková Obertho-
rová – malba a grafiky | 1. patro | vstup volný | do 31. 7.

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
Josef Sudek / Privatissima 10. – 70. léta   Výstava malých 
kontaktních zvětšenin Josefa Sudka | do 30. 8.

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 unikátní architektonickou intervenci Vzducholoď 
Gulliver, kavárnu, knihkupectví a designový obchod.

VÝSTAVY
Chihuly – Libenský – Brychtová   Výstava, která představuje 
tři největší ikony současného sklářského umění, je nejen poctou 
jejich dílu, ale zaměřuje se i na neobyčejný příběh vzájemného 
respektu, podpory a osobního přátelství, které se zrodilo v počát-
cích normalizace a přetrvalo neuvěřitelných padesát let. | do 24. 9.
I WELCOME   V projektu s názvem I WELCOME, který vznikl ve 
spolupráci Art for Amnesty s Centrem DOX, se přední spisova-
telé a ilustrátoři z dvanácti zemí světa vyjadřují prostřednictvím 
povídek a ilustrací k aktuální světové uprchlické krizi | do 20. 8.
Oh, to je lehké   Díla nastupující umělecké generace z Prahy 
a Manchesteru, která si klade nové otázky novým způsobem 
a která hledá po svém v tradičních i nových postupech a formách 
umělecké tvorby výrazové prostředky pro nové souvislosti a inter-
pretace. Kurátor: Pavel Büchler and Mariana Serranová | do 10. 9.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
14. 07. | 14.00–17.00 | Rozlomit světlo – rodinná výtvarná 
dílna k výstavě Chihuly – Libenský – Brychtová
28. 07. | 14.00–18.00 | DOXíkův dětský den – otevřené vý-
tvarné dílny k výstavě Chihuly – Libenský – Brychtová a Vzdu-
cholodi Gulliver

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, není-li uvedeno jinak

STÁLÁ EXPOZICE
Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotogra-
fiích | historická budova radnice

VÝSTAVY
Hana Urbanová – In memoriam II.   Výběr z díla | od 26. 6. 
do 19. 7.
Alex Zupka – Daleko od domova /obrazy, Hanka Chromá – 
Věk času... Čas vodnáře /obrazy | od 24. 7. do 16. 8.

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! 
11. 07. | 17.00–19.00 | navlékaný náhrdelník
18. 07. | 17.00–19.00 | šperk/korálky a filc
25. 07. | 17.00–19.00 | našívané korálky

DÁMSKÝ KLUB
  K účasti na dílně se nemusíte objednávat, kapacita je ale omezena 
provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo ve výstavních prostorách. 
Srdečně vás zveme do prostor galerie.

18. 07. | 19.00–21.00 | šperky z filcu

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 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.

VÝSTAVA
Olga Vyleťalová a Josef Vyleťal: Vzdálený sen | do 15. 7.

Olga Vyleťalová, Vznešené plachty
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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 | sobota 
a neděle v 17.00
Večerní pořady v 2. patře galerie na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce

VÝSTAVA
Zdeněk Hajný: „Krajiny tušené“ | do 2. 9.

GALERIE ES
Nuselská 5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 215 899; mobil: +420 737 726 201
www.esgalerie.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy, sochy a grafiky současných umělců   Born, Demel, 
Hodonský, Houska, Lomová, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva, Su-
chánek, Šafka ad.
Keramická plastika   Kavanová, Radovi, Samohelová, Taberyová, 
Viková, Volf, Wernerová ad.

GALERIE HOLLAR
Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1
mobil: +420 737 288 310
e-mail: hollar@hollar.cz
www.hollar.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00, 13.00–18.00

VÝSTAVY
Portréty: Martin Mulač, Pavel Piekar, Marek Škubal   
V dnešní době není mnoho umělců, pro které by byl portrét jed-
ním z klíčových témat jejich tvorby. Martin Mulač od svých studií 
a Pavel Piekar od počátku devadesátých let stále vytvářejí vlastní 
kolekci portrétů, ve které jsou zastoupena jména Baudelaire, Vá-
chal, Kubín, Kobliha a další osobnosti. Výstava bude zajímavou 
konfrontací dvou generací Hollaristů, které spojuje stejné téma 
| kurátor: Otto M. Urban | do 15. 7.
Jarmila Janůjová   Grafická tvorba i malba Jarmily Janůjové se 
vyznačuje nezvyklou subtilností a křehkostí. Autorka má nezvyklý 
cit pro barvy a barevnou kompozici. V grafické tvorbě se věnuje 
výhradně technice dřevořezu, ačkoliv obvyklá robustnost této 
techniky je nahrazena jedinečnou jemností. Výstava představující 
autorčina grafická díla bude doplněna o její malby. | kurátorka 
Alena Laufrová | vernisáž 18. 7. | do 12. 8.

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
Díla z let 67 / 1968 / 69   Připomenutí padesáti let od 
okupace Československa. Zajímavý pohled na to, jaká díla 

vznikala právě 
v  tomto obdo-
bí. Jan Hladík, 
Jan Hendrych, 
Jiří Šuhájek, Jiří 
Hadlač, Jaroslav 
Šusta, Oldřich 
Kulhánek a další | 
od 1. 7. do 31. 8.

Oldřich Kulhánek
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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 tvorba – F. Tichý, 
O. Janeček, L. Jiřincová, T. Hřivnáč, L. Kuklík,  O. Kulhánek, 
Z. Netopil, M. Pošvic, F. Skála, J. Slíva, V. Suchánek, J. Šalamoun 
a další

GALERIE MILLENNIUM
Tržiště 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 534 584–7
e-mail: gallery@gallerymillennium.cz
www.gallerymillennium.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVY
Jitka Vobořilová – Cesty – obrazy česko-americké malířky 
| do 15. 7.

Letní výstava umělců z okruhu galerie | od 17. 7. do 19. 8.

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
Grafika a malba světových velikánů – Picasso, Picabia, Ma-
tisse, Tapies, Warhol, Penck, Baselitz a další | od 2. 7. do 2. 9.

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
„ON a ONA“   Výstava české plastiky „ON a ONA“ představí na 20 vy-
nikajících českých sochařů a sochařek, jako např.: Zdena Fibichová, 

Xénia Hoffmeisterová, 
Petr Holeček, Miloslav 
Chlupáč,  Věra Janouš-
ková, Jan Koblasa, Karel 
Nepraš, Zdeněk Palcr, 
Karel Pauzer, Vladimír 
Preclík, Hana Purkráb-
ková, Jiří Seifert, Zbyněk 
Sekal, Čestmír Suška, 
Jaroslav Válek, Vincenc 
Vingler, Jan Zelenka, 
Ladislav Zívr, Jasan Zou-
bek, Olbram Zoubek. 
Smyslem výstavy je 
jasně definovat kvalitu 
a význam české plastiky 
v rámci evropského vý-

tvarného umění, a ukázat, jak důležitý je smysl díla a jeho celkové 
působení | do 5. 8.

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

Jitka Vobořilová, Úlomky, olej na papíře, 43 x 54 cm
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VÝSTAVA
„Toulky Afrikou“ –  fotografie Ota Vojtíšek   Výstava afric-
kých masek – záběry lidí a přírody ze zemí Botswana, Namibie, 
Mozambik, Zaire, Zimbabwe, Keňa | fotografie doplňuje prodejní 
výstava | od 4. 7. do 30. 8.

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
Jakub Ludvík / PRE 2018   Výstava fotografií předního českého 
fotografa Jakuba Ludvíka (1969 v Praze). Do popředí se dostal 
portréty osobností showbyznysu včetně sportovních hvězd, ale 
i uměleckou tvorbou. Patří k několika fotografům, od nichž por-
trét považuje za samozřejmost většina našich celebrit i politiků. 
Tento král světla oceňuje rovný přístup: „Každý, kdo fotografuje, 
ví, jak je světlo důležité pro výsledný záběr. Roky jsem pracoval na 
technice a snažím svou práci dotahovat k ještě větší dokonalosti.“ 
Dnes vlastní jedinečnou a cennou sbírku fotografií, na nichž jsou 
například V. Brodský, S. Zázvorková, S. Beneš, Z. Kabátová, Tomáš 
Baťa, Karel Gott, Lucie Bílá, Livie Klausová, John Malkowich, Zita 
Kabátová a mnoho dalších. „Jsou to neskutečné poklady“, říká 
sám autor, který pro tuto výstavu připravil zbrusu nové portréty 
osobností. O tom, že je Jakub Ludvík fotograf lidských duší, se 
mohou návštěvníci přesvědčit v „galerii pre“ | od 22. 6. do 27. 7.

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
e-mail: scarabeus@galeriescarabeus.cz
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: + 420 603 552 758.

EXPOZICE
Loutky a rodinná loutková divadla na Letné   Expozice před-
stavuje především prvorepubliková rodinná loutková divadla. 

Návštěvníci uvidí proscénia, opony, kulisy, marionety odlišných 
velikostí navržených několika výtvarníky, ale také nábytek a in-
teriérové doplňky scény. Výstavu doplňují loutkové divadelní hry 
a další dokumenty. Rodinná loutková divadla byla situovaná do 
měšťanských salonů a navázala na tradici šlechtických loutkových 
divadel. Mnohá vznikala v umělecky orientovaných rodinách s vlas-
teneckým a literárním cítěním. Do historie rodinných loutkových 
divadel se tak nesmazatelně zapsali Josef a Amálie Mánesovi, Václav 
Levý, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Karel Štapfr, Adolf Kašpar, Fran-
tišek Kysela a mnozí další. Návrhy loutek vytvářeli sochaři, řezbáři i 
malíři, například Bohuslav Sucharda, Jan Král, Karel Svolinský, Karel 
Štapfer. V současné době počítačů, 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 Slovensku a v Česku do Reprezentativního seznamu 
nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

DOPROVODNÝ PROGRAM
  v hodinách 9.00–12.00, odpoledne nebo o víkendech nabízíme: 

HRY V EXPOZICI
Pro děti máme připravené repliky historických loutek, kulis 
a proscénií, na kterých si mohou vyzkoušet ovládání marionet.

VÝTVARNÉ DÍLNY
Tvorba loutek, kulis, proscénií, varianty pro předškoláky 
a starší děti, pro skupiny nad 8 osob. Rezervace nutná minimálně 
tři dny předem na scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo u Kateřiny 
Ebelové, mobil: +420 603 552 758. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Expozice loutek, případně i Muzea kávy Alchymista pro sku-
piny nad  8 osob. Rezervace nutná minimálně tři dny předem na 
scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo u Kateřiny Ebelové, mobil: 
+420 603 552 758

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Pro skupiny nad 18 osob, nutno domluvit výběr hry podle vě-
kové skupiny. Rezervace nutná minimálně týden předem na 
scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo u Kateřiny Ebelové, mobil 
+420 603 552 758

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

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVA
Lubomír Typlt: Neutopíš se dvakrát v téže řece | zahájení 
výstavy 28. 6. v 18.00 | od 29. 6. do 2. 9. 
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GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180
e-mail: info@villapelle.cz
www.villapelle.cz

  spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
  otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vyjma státních svátků

VÝSTAVA
Sempé – Malý Mikuláš a jiné...   První výstavu světoznámé-
ho francouzského kreslíře a ilustrátora v Česku máte možnost 
navštívit až do konce srpna! Přijďte si užít léto s malým Mikulá-
šem, zastavit se a zasmát nad  Sempého jedinečným novinovým 
humorem nebo se pokochat titulními stranami světoznámého 
magazínu New Yorker – to vše ve třech patrech unikátní expozice 
ve Villa Pellé | prodlouženo do 19. 8. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 07. | 15.00 | Film: Mikuláš na prázdninách – jak vypadá 
Mikuláš, jeho přátelé, maminka a tatínek, Polívka a paní učitelka 
ve filmu? Povedlo se filmařům obsadit ty správné herce? Přijďte 
porovnat kreslený originál s hraným filmem.

STÁLÁ SOUČÁST VÝSTAVY / PŮDA VILLY PELLÉ 
Redakce občasníku Patálie v Pellé | Jak složit dohromady 
obrázky a slova a vytvořit tak novinovou maketu? Vyzkoušejte si 
práci redaktora, sestavte si vlastní novinovou stránku. Na půdě 
soutěžíme i o Nejlépe popsaný průšvih, ve spolupráci s Městskou 
knihovnou.

TVŮRČÍ DÍLNY A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO MALÉ 
I VELKÉ 

  informace a rezervace: dilny@villapelle.cz

Více na www.malymikulas.cz nebo www.villapelle.cz. 
Všichni Mikulášové mají vstup zdarma!

PŘIPRAVUJEME
V září chystáme výstavu věnovanou prvnímu náčelníkovi čes-
koslovenského armádního štábu, Maurici Césarovi Josephu 
Pellému, a to ke stoletému výročí založení Československé 
republiky, Pellé nejen jako armádní generál, ale i kreslíř a ne-
opominutelná kulturní postava dvacátých let v nově se rodícím 
státě. V doprovodu osobností jako Max Švabinský, Karel Stretti, 
Otto Gutfreund, Vojtěch Preissig, Josef Váchal ad.

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: od 30. 6. do 2. 9. – út, st, čt 13.00–19.00, pá 11.00–15.00, 
so, ne, po zavřeno

  vstupné dobrovolné

VÝSTAVY
Ivan Komárek – Snář bdělé skutečnosti | do 8. 7.
Accrochage   Přehlídka moderního a současného umění | 
od 11. 7. do 31. 8.

Lubomír Typlt, Každou středu, 2018, olej na plátně, 180x240 cm / Galerie 
Václava Špály
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GALERIE ZTICHLÁ KLIKA
Betlémská 262/10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 221 150; 222 222 079
e-mail: antikvariat@ztichlaklika.cz
www.ztichlaklika.cz

  otevřeno: út–pá 13.00–19.00

EXPOZICE
Stálá prodejní expozice grafik, kreseb a obrazů

VÝSTAVA
Miguel Vilca Vargas – Práce z okraje džungle z roku 2018 
| od 29. 6. do 7. 9.

GALLERY OF ART PRAGUE
Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 313 849
e-mail: info@goap.cz
www.galleryofartprague.cz

  otevřeno: denně 10.00–20.00, Gallery shop

VÝSTAVY
Salvador Dalí
Alfons Mucha
Andy Warhol a Československo

GEOGRAFICKÁ SEKCE PŘF UK 
Albertov 6, 128 43 Praha 2 (2. patro - předsálí Mapové sbírky)
tel.: +420 221 951 590
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

  otevřeno: po–pá 9.00–17.00 do 31. 12. (kromě svátků)
  vstupné: zdarma

VÝSTAVA
Mikuláš Klaudyán – První mapa Čech 1518   Výstava předsta-
vuje první samostatnou podrobnou mapu Českého království, její 
odvozeniny i rámec doby. Nazývá se podle lékaře a majitele tiskárny 
v Mladé Boleslavi Mikuláše Klaudyána. Ilustrovaný jednolist, dře-
vořez s mapou, se zachoval v jediném výtisku uloženém ve Stát-
ním oblastním archivu v Litoměřicích. Mapa je jižně orientovaná, 

protože tento typ cestovní mapy se používal spolu s kompasem 
s malými slunečními hodinami. Pozoruhodné je zejména české, 
dodnes srozumitelné názvosloví díla. Klaudiánova mapa byla známa 
a rozšířena především díky Sebastianu Münsterovi, jenž publikoval 
od roku 1554 její zmenšenou kopii v mnoha vydáních a jazykových 
mutacích Kosmografie. Původní tiskařský štoček si půjčili do Prahy 
na tisk české verze Kosmografie, největší dobové knihy přeložené 
Zikmundem z Púchova. Byla vytištěna u Jana z Kosořského v Kosoři 
v roce 1554. Boloňský rytec Bolognino Zalteri vydal v Benátkách 
reprodukovanou mapu Čech kolem roku 1566 se severní orientací 
a vyryl ji do mědi. Tato kopie je velmi ojedinělá a pro výstavu se po-
dařilo získat souhlas s jejím zveřejněním z Britské národní knihovny. 
Po roce 1817 zmenšenou mapu reprodukoval i kartograf a katolický 
kněz František Jakub Jindřich Kreibich jako přílohu k Bílejovského 
kronice Historie církevní. Vytvořil i pozoruhodnou rukopisnou kopii. 
Mezi rarity patří i akvarel z 16. století ze zámku Rychnov nad Kněž-
nou a olejomalba ze 17. století uložená ve fondu Národního muzea. 
Ve 20. století byla vydána jako faksimile nejprve v Geografickém 
ústavu UK a posléze i mnoha dalšími institucemi. V současnosti 
probíhá odborný výzkum Klaudyánovy mapy na Geografické sekci 
UK, a proto budou představeny také moderní kartometrické analýzy 
| do 31. 12. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
11. 07., 22. 08., 19. 09., 17. 10. | 14.00 | Komentované 
prohlídky výstavy
19. – 23. 11. | Přednášky, videoprojekce v rámci Týdne 
geografie 

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, Praha 1 – Nové Město
www.synagogue.cz/Jerusalem

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
  vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let, 
senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny 
CK s průvodcem: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 30 Kč, 
děti do 6 let zdarma

  pro vstup je také platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové 
synagogy a vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji 
využít i druhý den)

  více informací viz rubriku Galerie, výstavy

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle 
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného 
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga 
je unikátní památkou pražské architektury počátku 20. 
století a současně nádherným příkladem synagogální archi-
tektury Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní 
průčelí a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže 
oken. Pořádají se zde koncerty a výstavy.
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STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé 
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   
Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, 
které jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVA
Uloupené umění   Výstava divákům přibližuje problematiku vý-
zkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v období II. 
světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu okupace.

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: 22. 6. – 1. 7.: po–pá 10.00–21.00, so+ne a státní svátky 
14.00–20.00, 2. 7. –11. 7.: zavřeno z technických důvodů,  
12. 7. – 31. 8.: denně 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
Alex Webb sestavil osobní výběr fotografií ze svého rozmani-
tého a rozsáhlého životního díla. Leica Gallery Prague nabízí jeho 
tvorbu za téměř 30 let, kdy fotografuje barevně. Vedle obrázků 
z Indie, Řecka, Grenady či Haiti nabízí výstava snímky pořízené 
na Kubě a v Mexiku. Ve svém díle se často nechával inspirovat 
světlem, barvami a atmosférou tropů. Alex Webb se toulal ulicemi 
v různých koutech světa a zachycoval nejen každodenní život, ale 
objevoval také jedinečné, někdy až tajemné momenty, které často 
skrývají i sociopolitický obsah. Alex Webb své fotografie pořizuje 
aparáty Leica M. | do 26. 8. 

LEICA GALLERY CAFÉ
Jan Šibík a Daniela Matulová: 10 dní s Huawei P20 Pro   
Fotografové Jan Šibík a Daniela Matulová se rozhodli s mobilem 
Huawei strávit 10 tvůrčích dnů, z nichž vzešlo 13 působivých 
fotografií. Na výstavě v kavárně Leica Gallery Prague se můžete 
přesvědčit, jak Huawei P20 Pro ve fotografické zkoušce obstál. 
| do 27. 8.
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz.

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

GALERIE KLEMENTINUM 
vstup z Mariánského náměstí, vchod B2

  otevřeno: po–so 10.00–18.00
  vstupné: jednotné 100 Kč

Alamode / aneb / Jak udělat dojem – Móda a společenské 
zvyky na přelomu 17. a 18. století   Výstava barokních kos-
týmů a masek seznamuje návštěvníky s ideálem krásy tehdejší 
epochy a poodhaluje rafinovanou eleganci a jemnou smyslnost 
tehdejší módy. Vystavené kostýmy doplňují originální, ručně vyro-
bené masky, používané pro různé společenské slavnosti. Výstava 
je komentována autorem /kurátorem/ výstavy, který seznámí 
návštěvníky poučnou a zábavnou formou nejen s vystavenými 
exponáty, ale též se širšími společenskými souvislostmi a jejich 
vztahem k současnosti | od 22. 6. do 8. 9.

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
Barbora Reichová – Prvních deset   Mezi špičkovými spor-
tovními fotografy není mnoho žen, nicméně Barbora Reichová 
už deset let jasně ukazuje, že zachycení sportovních okamžiků 
v jejich dynamice a akčnosti není výlučně mužskou doménou. Pro 
Barboru Reichovou nejsou důležité jen okamžiky vítězství. Sport 
se snaží zachytit kreativně, výtvarným a často minimalistickým 
způsobem. Významnou roli v jejím fotografickém vidění sportov-
ního světa hrají pro mnoho běžných diváků přehlédnutelné linie, 
barvy, světlo a stín | do 8. 7.
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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
  upozornění: galerie bude ve dnech 5. a 6. 7. zavřena

VÝSTAVY
Lumír Čmerda: „Nejen dřevěné reliéfy“   Lumír Čmerda 
(1930) svou současnou instalací navazuje na výstavu, kterou mu 
ve zdejším výstavním sále uspořádal v dubnu 1982 Český svaz 
výtvarných umělců pod názvem „Dřevěné reliéfy Lumíra Čmer-
dy“. Aktuálně představí širší výběr z celé své dosavadní tvorby. 
Kromě několika reliéfů realizovaných v architektuře, bude možno 

vidět cyklus akrylových maleb „Apokalypsa Janova“, vytvořených 
před časem k poctě Albrechta Dürera i nejnovější autorovu tvorbu 
– pastely. Ty vznikaly jako ilustrace k textům českých klasiků: 
„Kytici“ Karla Jaromíra Erbena, Kosmově „Kronice české“ nebo 
„Pohádkám“ Boženy Němcové | od 27. 6. do 21. 7.
Jednota umělců výtvarných   Pravidelná letní výstava výtvar-
ného spolku | od 25. 7. do 5. 8.

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

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA
Blanka Matragi   K 30. výročí tvorby Blanky Matragi. Světově 
proslulá módní návrhářka Blanka Matragi navazuje na úspěšnou 
výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty, 
oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky, 
grafiky aj. | 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)

VÝSTAVA
Slovanská epopej   Slovanská epopej se po dvouleté přestávce 
opět objeví před zraky veřejnosti. Tentokrát v prostorách, které 
jsou spjaty se vznikem Československa a zároveň s dalším dílem 
Alfonse Muchy, který zde dekoroval Primátorský salónek. Výstavní 
prostory v Obecním domě patří k nejreprezentativnějším v Praze 
a jsou svým secesním charakterem velice spřízněné s autorovou 
dekorativní tvorbou. Pro cyklus Slovanské epopeje pochopitel-
ně vytvářejí také velice vhodnou kulisu, nicméně jejich kapacita 
nestačí pro všech dvacet monumentálních pláten. Objeví se zde 
třináct obrazů menších rozměrů, které vesměs vznikly během 
první světové války a po ní, kdy byl Mucha nucen původní rozměry 
přizpůsobit omezeným dodávkám plátna z Belgie | od 19. 7. do 
28. 10.

Barbora Reichová / Nikon Photo Gallery

Lumír Čmerda, Telegram
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To nejlepší z letní Prahy ve 
čtvrtletníku Praha:léto!

Kam vyrazit za kulturou, proč se 
vydat na Vyšehrad, co vidět 
a zažít na pražských ostrovech? 
Vyzvedněte si náš čtvrtletník 
zdarma v jednom z našich 
turistických informačních center.

Prague.eu

Kam vyrazit za kulturou, proč se 
vydat na Vyšehrad, co vidět 
a zažít na pražských ostrovech? 
Vyzvedněte si náš čtvrtletník 
zdarma v jednom z našich 
turistických informačních center.



pražský 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 
9.00–17.00

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 9.00–17.00. Ka-
tedrála sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 
12.00, poslední vstup vždy v 16.40). Velká jižní věž 10.00–18.00. 
Expozice Svatovítského pokladu 10.00–18.00.
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v letní sezoně 
otevřeny 10.00–18.00. 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

ZALOŽENO 1918
Výstavní projekt k 100. výročí vzniku ČSR

CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
  otevřeno: denně 10.00–18.00

Labyrintem dějin českých zemí   Originální archiválie a další 
unikátní předměty představí zlomové okamžiky ve vývoji českého 
státu od 10. stol. do současnosti. K vidění budou pohřební insignie 
Přemysla Otakara II., originální svazky zemských desek pražských, 
brněnských, olomouckých a opavských, dále např. washingtonská 
deklarace a další dokumenty českých panovníků a významných 
osobností. Po delší době bude opět vystavena v originále tzv. Zlatá 
bula sicilská, zlatá bula českého krále a císaře Svaté říše římské 
národa německého Karla IV. či Rudolfův majestát pro evangelické 
stavy | do 1. 7. 2018
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JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
  otevřeno: denně 10.00–18.00

Doteky státnosti   Osu výstavy, věnované především historii 
státních symbolů, tvoří příběhy vystavených předmětů (např. 
kolekce dekorací Řádu Bílého lva, prezidentský automobil Škoda 
VOS, text projevu prezidenta Beneše po jeho abdikaci v r. 1938 
s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře). Ačkoliv 
byla řada státních symbolů v minulosti mnohokrát zneužita, stále 
se jedná o stejné symboly, za něž byli naši předkové ochotni polo-
žit život. Součástí výstavy bude i klenotnice s nejvyššími státními 
vyznamenáními, udělovanými za uplynulých sto let, a unikátní 
archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých 
dějin, které se budou pravidelně obměňovat | do 31. 10. 2018

TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

  otevřeno denně 10.00–18.00

Stráž na Hradě pražském   Se vznikem ČSR je neodmyslitelně 
spojeno i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky foto-
grafií a řady trojrozměrných exponátů se návštěvníci seznámí 
s celou její staletou historií. Nikoliv náhodou bude tato výstava 
zahájena v době konání XVI. všesokolského sletu. Právě sokolové 
totiž vytvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže | od 28. 6. 
do 31. 10. 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 

katedrále sv. Víta, ke Starému královskému paláci, kostelu Všech 
svatých nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na stavby, 
které vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže si je 
dnes už nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána do-
provodná publikace.

STÁLÉ EXPOZICE

KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno: denně 10.00–18.00

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 monstrance je jednou ze tří zlatých barokních monstrancí, 
dochovaných v českých zemích.
V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně profán-
ního charakteru. Příkladem je křišťálový soudek z 16. století, 
který se relikviářem stal až druhotně – poté, co do něj karlštejnští 
purkrabí vložili ostatky sv. Agáty a sv. Alžběty.
Zajímavý je také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla 
pro účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně reno-
vována a kompletně restaurována. Výzdobě kaple, postavené po 
polovině 18. století podle návrhu architekta Niccolo Pacassiho, 
vévodí oltářní obraz Krista na kříži v životní velikosti, který v roce 
1762 vytvořil František A. Palko.

STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ 
PODLAŽÍ

  otevřeno: denně 9.00–17.00

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 královského paláce. 

Pohřební standarta prezidenta T. G. Masaryka, 1937, Vojenský historický ústav 
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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

OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno: denně 9.00–17.00

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 (MIHULKA)

Z technických důvodů je až do odvolání uzavřena.

ZLATÁ ULIČKA
  expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů, od 17.00 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.

PALMOVÝ SKLENÍK V ZÁMECKÉM PARKU 
V LÁNECH

  otevřeno: vždy během provozní doby zámeckého parku (středy 
odpoledne, čtvrtky odpoledne a víkendy)

T. G. M. v Lánech   Expozice uspořádaná k 100. výročí založení 
Československé republiky představuje T. G. Masaryka jako prezi-
denta, který v Lánech mezi léty 1921 až 1937 pracoval, odpočíval 
a žil běžný rodinný život. Sedmdesát archivních dokumentů včet-
ně fotografií převážně z Muzea T. G. Masaryka v Lánech (poboč-
ky Muzea T. G. M. Rakovník) dokumentuje prezidentova setkání 
s domácími či zahraničními politiky, umělci, s rodinou či s občany 
a představiteli Lán, do jejichž historie se první československý 
prezident nesmazatelně zapsal | do 1. 11. 2018

DALŠÍ AKCE
175. sezóna Promenádních koncertů v Jižních zahradách 
Pražského hradu:
Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském 
hradě konají nepřetržitě  od roku 1843. V letošním roce se usku-
teční již 175. koncertní sezóna, v níž se představí všechny naše 
uniformované velké dechové orchestry, které nesou tuto naši - ve 
světě obdivovanou - tradici. Celkem pět dopoledních matiné se 
bude konat v Jižních zahradách Pražského hradu vždy od 10.30 
hod. Nenechejte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produk-
ci, dle Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 19. století 
jsou „veřejná vystoupení vojenských hudeb v otevřeném prostoru 
tím nejdemokratičtějším způsobem poslechu hudby“. 
28. 07. | 10.30 | Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího 
pluku FOLIGNO
04. 08. | 10.30 | Harmonie Štětí
Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražské-
ho hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo branou Na 
Opyši. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace na www.hrad.cz

Výstava T. G. M. v Lánech © Správa Pražského hradu 2018
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Národní kulturní památka  

Památník Terezín zve 
AKCE
2. 9. Tryzna KEVER AVOT
Vzpomínková akce k uctění židovských obětí 
nacistické genocidy v českých zemích.
•  krematorium na Židovském hřbitově  

a pietní místo u Ohře 
•  začátek v 11 hod. v krematoriu  

na Židovském hřbitově 
•  pořadatel: Federace židovských obcí v ČR 

a Pražská židovská obec

VÝSTAVY
do 6. 9. VZPOMÍNKY
předsálí kina Malé pevnosti, putovní, 
dokumentární výstava Památníku Terezín
do 31. 10 KATEŘINA PIŇOSOVÁ –  
Sourozenci červené nitě 
výtvarná výstava – kresby, fotografie, objekty – 

výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti, 
cela č. 42

6. 6. – 31. 7. Výstava k výtvarné soutěži 
vzdělávacích oddělení Památníku Terezín
předsálí kina Muzea ghetta
19. 7. – 30. 9. Malý Trostinec
výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti, cela 
č. 41, historická (dokumentární) výstava zahájená 
vernisáží 19. 7. ve 14 hod.
9. 8. – 12. 10. prof. Miloš Michálek – Vzkazy 
grafika, předsálí kina Muzea ghetta, výtvarná 
výstava bude zahájena vernisáží 9. 8. ve 14 hod.
13. 9. – 28. 11. Velká válka očima malířů
předsálí kina Malé pevnosti, historicko-výtvarná 
výstava bude zahájena vernisáží 13. 9. ve 14 hod.
25. 10. 2018 – 31. 1. 2019 Marie Blabolilová – 
Grafika
předsálí kina Muzea ghetta, výtvarná výstava 
bude zahájena vernisáží 25. 10. ve 14 hod.

Doplňující a upřesňující informace jsou průběžně 
zveřejňovány na www stránkách Památníku 
Terezín v kalendáři akcí:  
www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci. 

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

_terezin.indd   3 13.06.18   19:23



památky
VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

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
Bratrské variace – výstava obrazů představí tvorbu bratrů Petra 
a Pavla Wohlových. Pavel Wohl je ovlivněn spíše impresionis-
mem, zatímco Petrovi Wohlovi je bližší surrealismus, ale u obou 
se setkáme také s realistickým zpodobením námětu | 3. patro | 
od 30. 6. do 30. 8.

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 8.00–18.00
 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 9.30–18.00

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 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace. 

STÁLÉ EXPOZICE
  všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–18.00

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
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PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele a Martin-
ských kasemat – každou sobotu a neděli vždy v 11.00 a 14.00 
| sraz na prohlídky je 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 ta-
jemná místa | objednávky na e-mail: strnadova@praha-vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ
Turnaj krále Karla – pro 1. a 2. třídu ZŠ
Ať žije republika! – pro 3. až 5. třídu ZŠ

GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU 
LÁZNÍ)
www.facebook.com/vysehradgalerie

  otevřeno: denně 9.30–18.00
  vstupné 20 Kč
  kurátor: Petr Vaňous

Jiří Marek: Something is still missing | do 22. 7.
Silvia Krivošíková: Gesichte | od 27. 7. do 2. 9.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 
  komentované vycházky s Ing. arch. Petrem Kučerou
  jednotná cena vstupného: 150 Kč
  rezervace: pokladna@praha-vysehrad.cz

10. 07. | 18.00 | Letní cyklus vycházek Tváře Vyšehradu 
– Panovnické sídlo – v rámci první vycházky se zaměříme 
na nejstarší dějiny Vyšehradu, úzce spojené s českými bájemi 
a pověstmi. Poznáme okolnosti vzniku a význam vyšehradské 
kolegiátní kapituly, založené v roce 1070 prvním českým králem 
Vratislavem. Připomeneme si také krátké období, kdy byl Vyše-
hrad panovnickým sídlem a jaký význam hrál v představách Karla 
IV., který plánoval z Prahy učinit centrum západního křesťanského 
světa | vstupenka zahrnuje i vstup do Gotického sklepa
17. 07. | 18.00 | Letní cyklus vycházek Tváře Vyšehradu 
– Barokní pevnost – vycházka bude zaměřena na proměny 
Vyšehradu po třicetileté válce, související s jeho postupnou pře-
stavbou v pevnost, tvořící součást pražského barokního opevnění. 
Zjistíme, jak byla tato pevnost navržena a proč se nikdy aktivně 
při obraně Prahy neuplatnila. Seznámíme se také s hrdinským 
příběhem tří Pražanů, kteří na poslední chvíli zabránili vyhození 
pevnosti do vzduchu francouzskými vojsky | vstupenka zahrnuje 
vstup do Kasemat, Gorlice a kaple Panny Marie Šancovské (běžně 
není přístupná veřejnosti)
24. 07. | 18.00 | Letní cyklus vycházek Tváře Vyšehradu – 
Národní symbol – třetí vycházka se bude zabývat postupnou 
proměnou Vyšehradu v městský park, symbolické místo nejstar-
ších českých dějin a pohřebiště národních velikánů, na přelomu 
19. a 20. století. Budeme se zabývat okolnostmi vzniku Slavína 

a čilou stavební aktivitou vyšehradských proboštů Václava Štulce 
a Mikuláše Karlacha, která vyvrcholila monumentální přestavbou 
baziliky sv. Petra a Pavla podle návrhu architekta Josefa Mockera.

AREÁL VYŠEHRADU

31. 07. | 19.30 | Cirkusové legendy – nový cirkus a legendy 
šesti národů v podání mladých studentů CIRQUEONu a jejich ko-
legů z cirkusových škol v Belgii, Irsku, severním Irsku, Slovinsku 
a Lucembursku. CIRQUEON ve spolupráci s Národní kulturní pa-
mátkou Vyšehrad za podpory evropského programu Erasmus+ 
připravil jedinečné cirkusové site-specific představení Cirkusové 
legendy v prostorách kasemat, Gorlice a parku v areálu Vyšehradu. 
Mladí cirkusáci ze šesti zemí se v Praze sjedou na týdenní výměnu 
mládeže, v rámci které budou zkoumat legendy zúčastněných 
národů, hledat jejich podobnosti a odlišnosti a možnosti, jak je 
představit pomocí technik nového cirkusu. Pod režijním vede-
ním Lukáše Houdka vás provedou Vyšehradem a jeho tajemným 
podzemím za pomoci akrobacie, žonglování, tance a balančních 
technik. Diváka čeká procházka magických prostor Vyšehradu 
s nečekanými cirkusovými obrazy | vstup zdarma po předchozí 
registraci na GoOut.cz

KNÍŽECÍ A KRÁLOVSKÁ AKROPOLE

do 30. 09. | Festival SCULPTURE LINE – další ročník sochař-
ského festivalu opět představí sochy a výtvarné objekty předních 
domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým nebem“. Na Vyše-
hradě bude letos instalace díla autora Antonína Kašpara Trůn | 
více informací na www.sculptureline.cz

LETNÍ SCÉNA

do 01. 09. | Metropolitní léto hereckých osobností – hlav-
ním lákadlem 15. ročníku divadelní přehlídky je premiéra klasické 
francouzské situační komedie Georgese Feydeau Brouk v hlavě. 
Chybět nebudou ani osvědčené tituly z minulých let | více infor-
mací o programu a vstupenkách na www.studiodva.cz
Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity.

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2 – Nové Město
tel.: +420 224 947 190 
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

  Vyhlídka z věže Novoměstské radnice a stálá expozice v bývalém bytě 
věžníka o historii Nového Města je otevřena | vstup z Vodičkovy ulice, 
otevřeno út–ne 10.00–18.00, polední pauza ve Věži a Galerii mezi 
12.00–13.00 30 min.

  Café Neustadt: otevřeno denně – www.facebook.com/cafeneustadt, 
vstup z nádvoří NR. 
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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
Za krásami Evropy   Cestování a poznávání po Evropě je krásné 
v každou roční dobu. Na výstavě fotografií JUDr. Hany Klímové 
si prohlédnete evropská města a přírodní krásy | Galerie věže 
| otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné – viz věž | do 26. 8. 
Nejasná rozhraní   Výstava fotografií Michala Pospíšila. Roz-
hraní je sdílená hranice mezi dvěma komunikačními systémy. 
Pomyslná čára, která něco odděluje | Galerie v přízemí | otevřeno 
út–ne 10.00–18.00 | vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 
100 Kč | do 7. 7.
Kristian Kodet 70   Malíř Kristian Kodet oslavuje výstavou své 
70. narozeniny. V jeho imaginativní malbě s projevem poetismu 
je odkaz nejen rodinné tradice, ale i vlivu klasické české malby | 
Galerie v přízemí | otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné plné 
50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč | od 18. 7. do 16. 9.

KONCERTY
20. 07. | 19.30 | Bach in jazz – Najponk trio – Bach for All 
není jen klasika. Uznávaný jazzman Najponk si vezme „do parády“ 
některé úseky Bachovy hudby a společně s Taresem Voloschukem 
a Markem Urbánkem ji rozvede tak trochu jinak – v jazzových 
rytmech a ve stylu jazzové improvizace | vstupné 490 Kč | Velký sál
29. 07. | 19.30 | Jazzový most 2018 / Jazz Bridge 2018 – 
15. ročník jazzového festivalu je setkáním jazzových hudebníků 
všech generací a jejich publika za účasti české a zahraniční ve-
řejnosti a osobnosti z kulturního a politického života z mnoha 
zemí. Jeden z  koncertů proběhne na Novoměstské radnici | 
vstupné150 Kč | nádvoří

AKCE
do 30. 09. | Sculpture Line / Kurt Gebauer – jednou ze 
zajímavých zastávek sochařské linky 4. ročníku mezinárodního 
sochařského festivalu je Novoměstská radnice, kde je od června 
do konce září instalováno dílo českého sochaře Kurta Gebauera  
„Jedna z velkých hlaviček“. | otevřeno denně 8.00–24.00 | pro-
hlídka zdarma | nádvoří
16. 07. | Komentované prohlídky Novoměstské radnice 
– prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus 
historie jedné z nejkrásnějších pražských národních kulturních 
památek. Podívají se i do prostor, které nejsou běžně přístupné. 
| sraz na nádvoří | začátek v 10.00 a 16.30 | závazné přihlášky 
předem s dostatečným předstihem - info na www.nrpraha.cz | 
vstup 1 osoba 100 Kč (+ jedno dítě do 15 let zdarma)
The Chamber – Tajemství císaře – dobrodružná úniková hra, 
která hráče přenese do 14. století. Dlouhodobá akce | suterénní 
prostory Vinárny radnice | otevírací doba po–pá 11.00–21.30, 
so–ne 9.15–21.30 | vstupné: 1 090–1 890 Kč | hra pro 2–6 osob 
| rezervace 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 
se nechat unášet výhledem na malebná zákoutí Starého Města 
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pražského. Na ochoz se mohou turisté nechat vyvézt moderním 
výtahem. Jedná se o architektonicky velmi hodnotný počin, za 
jehož realizaci získali autoři ocenění Interiér roku 2000.

MOBILNÍ VSTUPENKY
Návštěvníci Staroměstské radnice si mohou kromě klasické vstu-
penky zakoupit i vstupenku elektronickou. Tzv. mVstupenka 
umožní přednostní odbavení při vstupu na věž, oproti běžné 
vstupence zaujme také nižší cenou a nabídne i bonusový obsah 
do mobilního telefonu. Vstupenku lze získat po načtení QR kódu 
z informačních cedulí ve Staroměstské radnici nebo na stránce 
prague.mobiletickets.cz. Mobilní vstupenku nabízí Prague Ci-
ty Tourism pouze individuálním návštěvníkům v maximálním 
počtu 5 osob.

REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláš-
tě věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokon-
čení prací je na podzim 2018. Vyhlídkový ochoz věže byl opraven 
již v roce 2017 a je veřejnosti přístupný. V souvislosti s pracemi 
však bude až do 31. srpna 2018 demontován pražský orloj.

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
07. 07. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
14. 07. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
21. 07. | 20.00 | Prohlídka v češtině
28. 07. | 20.00 | Prohlídka v angličtině

VRTBOVSKÁ ZAHRADA
Karmelitská 25, 110 00 Praha 1 – Malá Strana 
tel.: + 420 272 088 350–52
e-mail: zahrada@vrtbovska.cz, www.vrtbovska.cz

  provozuje a spravuje Casus Direct Mail, a. s., www.casus.cz
  spojení: tram 12, 20, 22, st. Malostranské nám.
  otevřeno: denně – duben a říjen denně 10.00–18.00, květen – září 
10.00–19.00

  Pořádání svateb tuzemských, zahraničních i symbolických, koncertů, 
společenských i firemních setkání, oslav výročí, tiskových konferencí, 
prezentací, přehlídek.

  Akreditovaní průvodci mají vstup do prostor zahrady zdarma. Průvod-
ce skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%.

  Wifi připojení zdarma!

Jedna z nejvýznamnějších barokních zahrad v Evropě 
vybudovaná v letech 1715–1720 dle návrhu architekta 
Františka Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastic-
kou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava 
Vavřince Reinera.
Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem, 
fontány s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.
Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled 
na panorama Hradčan a Malé Strany.

VÝSTAVA
Pavol Goča – výstava obrazů | od 2. 7. do 28. 7. 

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

LORETA
Muzeum a historické mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR
Loretánské nám. 7/100, 118 99 Praha 1 – Hradčany 
tel.: + 420 220 516 740 
e-mail: loreta@loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha
www.loreta.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec 
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, studenti 110 Kč, 
rodinné 310 Kč, děti 6–15 let 80 Kč
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  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 
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.

VÝSTAVA
Pax et Bonum – Kapucíni v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku 1618–2018. Průřez historií kapucínského řádu, jeho 
působení ve společnosti od r. 1618 až po moderní dobu. Kapucíni 
jako kazatelé, zpovědníci, diplomaté, vojenští kaplani, misionáři, 
kaplani ve vězicích, ale také kapucíni v uniformách 2. světové 
války, lékárníci, pečovatelé v době morových epidemií, architekti 
a historiografové.

NOVÝ VÝSTAVNÍ PROSTOR – SPOJOVACÍ MOSTEK
Od června je pro návštěvníky nově otevřen prostor spojovací 
chodby mezi Loretou a klášterem kapucínů, kde jsou vysta-
veny zachované originály kamenných soch andílků z balustrády. 
Výstavní aktivity zahajujeme představením výtvarných prací 
dětí ze ZUŠ Orphenica na Pohořelci. Projekt s názvem „Tři 
kapucínské vůně“ vznikl na základě inspirace lokální historií 
Hradčan se zvláštním akcentem na Loretu a kapucínský řád. Ně-
které dětské práce jsou reflexí loretánské sezónní výstavy Pax 
et Bonum.

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.

ZVONOHRA 
Nedávno byla otevřena nová multimediální část expozice, 
přibližující návštěvníkům historii nástroje. Přijďte se podívat 
zblízka, jak zvonohra funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny, 
program najdete na webu Lorety.
Každou sobotu můžete také v rámci prohlídky vyslechnout var-
hanní koncert – začátky vždy v 15.00 a v 15.30.

OBJEVTE SVŮJ LORETÁNSKÝ POKLAD
Prohlídkový okruh pro děti a studenty. Nově nabízíme zá-
bavné 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 19.00
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat  
e-mailem.

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER – STRAHOVSKÁ 
OBRAZÁRNA
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádv. 1/132, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 233 107 730 
www.strahovskyklaster.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec
  otevřeno: denně 9.30–11.30 a 12.00–17.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 200 Kč, skupinové 
20 Kč (pro školní a seniorské skupiny nad 20 osob po předchozím 
ohlášení)

  prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu
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STÁLÁ EXPOZICE
Klenotnice Strahovského kláštera   Klenotnici tvoří soubor děl 
uměleckého řemesla, které dokumentují rozmanitost předmětů 
liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se 
do majetku kanonie dostaly koupí či darem.

Malířství a sochařství 1300–1550
Rudolfínské malířství
Flámské a nizozemské malířství 16. – 17. století
Italské malířství
Středoevropské malířství 17. – 18. století
České malířství 19. století

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ
Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály

Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakla-
dateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi

HISTORICKÁ MIKVE
Široká 3, 110 00 Praha 1 – Staré Město / Josefov

  otevřeno: neděle – čtvrtek 10.00–15.00
  vstupné 50 Kč

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinka-
sovy synagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly 
v podzemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika starých 
studní a mikve využívající trvalého vodního zdroje v této oblasti. 
Podle dochovaného zdiva a nalezené keramiky pochází rituální 
lázeň nejspíše z počátku 16. století a patří k nejstarším dokladům 
židovského osídlení v oblasti Pinkasovy synagogy. 

Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným prů-
vodcem (v českém a anglickém jazyce).
Vstupenky lze zakoupit ve stánku před vstupem do mikve. Vstup 
je podmíněn platnou vstupenkou do Židovského muzea v Praze.

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
www.synagogue.cz/Jerusalem

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
  vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let, 
senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny CK 
s průvodcem: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 30 Kč, 
děti do 6 let zdarma

  pro vstup je také platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové 
synagogy a vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji 
využít i druhý den)

  více informací viz rubrika Galerie, výstavy

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

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé 
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVA
Uloupené umění   Výstava divákům přibližuje problematiku 
výzkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v ob-
dobí II. světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu 
okupace. 
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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 | sobota: 10.00–18.00, v sobotu se neprovádí 
mezi 14.00–15.00, kdy je bohoslužba, neděle: 10.00–18.00, po-
slední prohlídka začíná v 17.00

  prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvodce: 
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@staracistirna.cz
www.staracistirna.cz

  spojení: z metra A – Hradčanská busem 131 do zastávky Goetheho 
nebo z metra A – Bořislavka busem 131 do zastávky Nemocnice 
Bubeneč; projděte pod železničním viaduktem a pokračujte vlevo 
do Papírenské ulice 6; tram 8, 20 nebo vlakem do zastávky Nádraží 
Podbaba, dále pod mostem za benzínovou stanicí doprava do 
Papírenské ulice

  prohlídky: pracovní dny 11.00 a 14.00; soboty, neděle a svátky 10.00, 
11.30, 13.00, 15.00 a 16.30 (sledujte, prosím, web pro možné změny 
v otevírací době)

  kavárna: Café Továrna otevřena: po-pá 9.00–17.30, so-ne 9.30 
–18.00, stokabar: po–ne 16.00–22.00

  vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, stu-
denti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč; 
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní 
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů 
30 Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři 
140 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové 
vstupné: dospělí 200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 
18 žáků) à 95 Kč

  dále nabízíme: jištěné výstupy na komín,  plavby na Převozníkově 
prámu v podzemní usazovací nádrži – možné sjednat přímo na místě, 
narozeninové prohlídky atd; více na www.staracistirna.cz; dotazy na 
e-mail: prohlidky.info@staracistirna.cz

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.).

VÝSTAVA
Shalom Tomas Neuman – Fusionism   Výstav děl amerického 
umělce českého původu | od  11. 7. do 31. 8.
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muzea
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
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 111; 224 497 430
e-mail: nm@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  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 100/120/100 Kč; snížené 70/70/70 Kč; 
rodinné 170/200/170 Kč; děti do 6 let zdarma; školní výpravy 
à 30/40/40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 500 Kč;  
cizí jazyk 1000 Kč

EXPOZICE
Archa Noemova   Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí 
návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, 
kteří obývají nebo obývali naši planetu.

VÝSTAVA
Světlo a život   Výstava představuje návštěvníkům život v jeho 
nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla 
v různých biotopech | do 31. 12.
Keltové   Výstava „Keltové“ seznámí návštěvníky s bohatým a pro-
měnlivým světem doby železné ve střední Evropě | do 24. 2. 2019

AKCE
14. 07. | 11.00, 13.00 a 15.00 (pro rodiny s dětmi), 16.00 
(pro dospělé) | Komentované prohlídky výstavy Světlo 
a život – prohlídka vás provede přírodovědnou výstavou, která 
vysvětluje klíčovou roli slunečního světla pro život na planetě 
Zemi. Začneme v temnotě jeskyní, kde nečíhají nestvůry, ale zají-
mavá zvířata přizpůsobená pro život bez slunečních paprsků. Dále 
navštívíme travnaté pláně zalité světlem, které dávají potravu 
nejen stádům kopytníků, ale v podobě obilí i lidem. Nakonec 
se seznámíme s tím, jak lítý boj o světlo probíhá v tropických 
pralesích | vstup 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea | nutná 
rezervace http://rezervace.svetloazivot.nm.cz/.

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
Modrotisk tradiční a netradiční   Výstava se věnuje fenoménu 
modrotisku, jednomu z nejstarších způsobů potiskování látky | 
do 9. 9.
Století trampingu   Výstava vypráví o dějinách a současnosti 
trampského hnutí i o tom, jak ovlivnilo podobu české populární 
kultury, umění a sportu | do 1. 4. 2020

LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Výstaviště 422, 170 00 Praha 7 – Holešovice
mobil: +420 702 013 372; 224 497 364 (kurátor),  
224 497 117 (produkční)
e-mail: lapidarium@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 80 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 10 Kč

  Lapidárium bude otevřeno od 1. května

EXPOZICE
Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století    
Expozice prezentuje v chronologickém sledu od konce 11. do 
konce 19. století památky pocházející z rukou obyčejných i vyni-
kajících kameníků a průměrných i nejlepších sochařů.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
tel.: +420 224 497 607; 224 497 600
e-mail: oncd@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  spojení: od Ohrady (tram; bus) parkem 1 400 m; od Muzea AČR; 
z Tachovského nám. (bus 207; 133)
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  otevřeno: st–ne 10.00–18.00; vyhlídka otevřena st–ne 10.00–18.00 
(poslední vstup v 17.30)

  vstupné: celý objekt: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; 
školní výpravy à 40 Kč;

  expozice a výstavy: 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

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: v češtině 500 Kč; cizojazyčný 
výklad 1000 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
Vznik samostatného Československa   Výstava přináší 
všechna důležitá fakta dějinného procesu, který přinesl Čechům 
a Slovákům společný a svobodný stát. | od 4. 7. do 30. 8.

Ta kniha patří mně! Historie Českého exlibris do roku 
1945   Výstava realizovaná ve spolupráci se Spolkem sběratelů 
a přátel exlibris provede návštěvníky zajímavou historií českého 
exlibris | do 9. 9.

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 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 160 Kč, děti do 6 let 
zdarma, divadelní představení: 250 / 150 Kč

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.
Návštěva Památníku je možná od úterý do pátku formou ob-
jednávky na komentovanou prohlídku, která trvá cca 1 hodinu.

AKCE
03., 10., 17., 24. a 31. 07. | 14.00–15.00, 15.30–16.30 
a 17.00–18.00 | Pravidelné komentované prohlídky – 
objednávky na tyto konkrétní úterní termíny přijímáme přes 
rezervační systém: www.rezervace.nm.cz. Rezervace je možná 
nejpozději jeden den před plánovanou návštěvou.
Ve středu, čtvrtek a pátek je možné od 8.00 do 16.00 navštívit 
Památník po předchozím objednání, a to minimálně týden do-
předu: e-mail: pamatnik_palackeho@nm.cz, tel.: 224 497 193

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, 
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR
Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 500
e-mail: naprstek@nm.cz
www.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
Indiáni   Výstava umožňuje návštěvníkům nahlédnout do světa 
původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky a seznámit se s jejich 
minulými i současnými tradicemi | do 1. 9.

AKCE
14. 07. | 12.00–18.00 | Festival Jižní Ameriky – další festival 
z cyklu Barevné nádvoří. Čekat na vás budou workshopy a ukázky 
tanců a bojového umění, ochutnávky jihoamerických gastrono-
mických specialit, výtvarné dílny pro děti i dospělé, přednášky 
s promítáním a mnoho dalších aktivit | vstup na doprovodný 
program (nádvoří a přednáškový sál) zdarma

ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 707; 224 497 777
e-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
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  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.

VÝSTAVA
Hudba a pohádka   Výstava se zaměří na představení známé 
české pohádkové hudby. Návštěvníci si tak připomenou nejen vel-
ké autory hudby k pohádkám a večerníčkům, ale také populární 
rozhlasové, filmové či televizní skladatele | do 14. 10.

VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
200 let Národního muzea – hudebně-historické oddělení 
představuje svoje sbírky   Výstavky představí dva významné 
fondy - notový archiv a fond fonotéky. Notový archiv vznikal už 
v době založení Národního muzea, obsahuje kolem 200.000 hu-
debnin od konce 17. století do současnosti a je nejvýznamnější 
sbírkou tohoto druhu v České republice. Fond fonotéky byl založen 
teprve na počátku 60. letech 20. století a obsahuje všechny typy 
zvukových nosičů od doby možnosti záznamu zvuku z konce 
19. století | do 24. 9.

AKCE
02. 07. | 19.00 | Pěvecký sbor a smyčcový orchestr – Hai-
leybury School Choir and String Orchestra (Austrálie) | 
vstup zdarma, přednostně pro členy Klubu posluchačů hudby při 
agentuře JCH, pouze však do vyčerpání kapacity sálu
08. 07. | 19.30 | The Metropolitan Youth Orchestra of 
New York (USA) | vstup zdarma, přednostně pro členy Klubu 
posluchačů hudby při agentuře JCH, pouze však do vyčerpání 
kapacity sálu
09. 07. | 18.00 | Silver Tour – mládežnický orchestr z USA | 
vstupné dobrovolné, www.koncertniklub.cz/
10. 07. | 18.30 | Festival Chorale Oregon – dospělý sbor z USA 
| vstupné dobrovolné, www.koncertniklub.cz/
13. 07. | 18.00 | Blue Tour – mládežnický orchestr z USA | 
vstupné dobrovolné, www.koncertniklub.cz/
14. 07. | 19.00 | Studentský orchestr Knights Templar 
School
18. 07. | 19.30 | Miltenberger Jazz Ensemble – do-
spělý komorní jazzový ansámbl | vstupné dobrovolné,  
www.koncertniklub.cz/

19. 07. | 15.00–18.00 | Přijďte do Českého muzea hudby 
zažít odpoledne plné vodních stvoření, hastrmanů a pohá-
dek – během programu se můžete těšit na různé výtvarné dílny 
a komentovanou prohlídku výstavy Hudba a pohádka | vstupné 
v ceně běžné vstupenky do muzea
26. 07. | 18.00 | Stoneleigh Youth Orchestra – mládežnický 
orchestr z UK | vstupné dobrovolné, www.koncertniklub.cz/ 

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 220 082; 221 082 288
e-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz
www.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 za pomníky   
Fotografická výstava, která se věnuje zachycení Bedřicha Smetany 
v pomníkové tvorbě v plenéru | do 20. 12.

AKCE
14. 07. | Smetana na Vltavě – červencové oslavy 200  let 
od založení Národního muzea se nesou v duchu hudby. V Muzeu 
Bedřicha Smetany vystoupí v rámci celodenního programu vo-
kální i instrumentální soubory, které předvedou Smetanovo dílo 
tak, jak jste ho ještě neslyšeli. Těšit se můžete i na komentované 
prohlídky a dětské dílny | vstup zdarma
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MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 918 013; 224 923 363; 774 845 820
e-mail: a_dvorak_museum@nm.cz
www.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
Hříšné radosti Antonína Dvořáka   Výstava představí skladate-
le Antonína Dvořáka v neznámém světle – jako člověka s běžnými 
vášněmi a hříšnými radostmi | do 1. 4.

AKCE
Wonderful Dvořák   Od května do října probíhají každé úterý 
a pátek od 20.00 v Muzeu Antonína Dvořáka koncerty ze známých 
skladeb Antonína Dvořáka (Rusalka, Moravské dvojzpěvy, Biblické 
písně ad.). Více informací na: www.musictheatre.cz
03. 07. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Hříšné 
radosti Antonína Dvořáka s kurátory Muzea A. Dvořáka
28. 07. | Piknik z Nového světa – přijďte si užít půvabnou 
zahradu letohrádku Amerika. K zapůjčení budou deky a různé 
hry. Posezení vám zpříjemní zajímavá vystoupení. Můžete se tě-
šit například na zhudebnění receptů oblíbených jídel Antonína 
Dvořáka v podání vokálního souboru. Piknik se pořádá v rámci 
červencových hudebních oslav výročí 200 let od založení Národ-
ního muzea | vstup zdarma

PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA
Kaprova 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 739; 224 497 730
e-mail: museum_musicale@nm.cz
www.nm.cz

  otevřeno: pouze út 13.00–18.00 
  vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč; rodinné 40 Kč;  
školní výpravy à 10 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–ne a státní svátky 9.00–18.00
  vstupné: základní 220 Kč; snížené 100 Kč; rodinné 420 Kč;  
školní skupiny 50 Kč/dítě

  informace o aktuálním programu a doprovodných programech 
najdete na www.ntm.cz

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největ-
ší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty 
technického charakteru.

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.
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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.
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.
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 pohy-
bu 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 estetic-
kou stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem 
jsou funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do 
kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický 
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audio-
vizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je re-
zervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž 
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické 
postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. 
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty 
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky 
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu 
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v  domácnosti   Expozice atraktivním způsobem 
vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných 
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„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
Litomyšl. Hlavní město současné české architektury   Ná-
rodní technické muzeum ve spolupráci s Regionálním muzeem 
v Litomyšli představí  výstavu Davida Vávry a Petra Volfa, která 
zobrazuje město Litomyšl jako jedno  z klíčových center současné 
české architektury, kde je pro současné architekty prestiží mít své 
realizace. Ve výstavě budou k vidění modely staveb dodaných 
přímo jednotlivými architektonickými kancelářemi | do 21. 10.
Kouzlo bakelitu/Čaro bakelitu   Výstava vznikla ve spolu-
práci se Slovenským technickým muzeem v Košicích. Tři stovky 

exponátů, československých i zahraničních výrobků z let 1920-
1970, přiblíží rozmanité podoby bakelitu - první téměř univer-
zálně využitelné plastické hmoty. Vystavené předměty, určené 
pro každodenní život, domácnost i průmyslové účely, ukazují 
technické a technologické proměny výrobků i vývoj jejich desig-
nérského řešení, ale i ono nezaměnitelné a ne zcela definovatelné 
kouzlo, spojené s tímto materiálem | do 2. 9.
Fenomén Favorit   Výstava mapuje fenomén jízdních kol značky 
Favorit. Od 50. do 90. let se v rokycanském závodě vyráběla kola 
určená běžným cyklistům i speciální závodní kola pro sportovce 
všech cyklistických disciplín. Ve výstavě bude prezentováno na 60 
kol, jak oblíbené, ale nedostatkové, běžné modely, tak závodní 
speciály včetně kol, na nichž naši reprezentanti získali několik 
medailí na olympijských hrách. K vidění budou i kola Favorit 
vyráběná v současnosti | do 30. 9.

90 let Harley-Davidson Clubu Praha   Výstava NTM představí 
dějiny nejstaršího bez přestávky fungujícího Harley-Davidson 
klubu na světě, který letos slaví 90. výročí založení. V dopravní 
hale muzea bude k vidění také šestnáct motocyklů této značky 
včetně stroje Petra Hapky | do 28. 10.

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 budoucnost 
využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expozice 
Národního technického muzea žákům základních škol. Pro střední 
školy jsou připraveny specializované odborné workshopy a soutě-
že. 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 rezervace na www.ntm.cz.

KNIHOVNA NTM
  otevřeno: út a st 9.00–17.00
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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)

AKTUALITY
05. 07. | Zlevněné vstupné za 50 Kč v den výročí založení 
Národního technického muzea (v roce 1908).

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

  státní svátky 5. a 6. 7. otevřeno 9.00–18.00

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model 
Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky
3D kino – virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
Muzeum pro děti a Langweilova herna
Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice

VÝSTAVY
Praha 1848 – 1918   Výstava představuje dva významné okamži-
ky v dějinách Prahy – události roku 1848, zejména tzv. svatodušní 
bouře, a vyhlášení samostatného československého státu 28. 10. 
1918, včetně pražských odrazů reality, která ke vzniku Českoslo-
venska vedla | do 24. 2.

Strašnice… zahrada Prahy, brána armád   Výstava je již 
osmým dílem projektu Muzea hl. m. Prahy o pražských čtvrtích. 
Strašnice leží v pražském předpolí, které bylo zasaženo prakticky 
každým obléháním a každou válkou. Původní nevelká ves o ně-
kolika málo číslech popisných, ležící na důležitých obchodních 
cestách, se v 18. a 19. století postupně rozrůstala | do 4. 11.
Strašnice … střípky ze života pražské periférie – Trmalova 
vila – rozšíření výstavy o Strašnicích připravilo Muzeum hl. m. 
Prahy spolu s Městskou části Prahy 10 a Kotěrovým centrem ar-
chitektury, o. p. s., v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 | do 30. 9.
#GVP50   V roce 2018 slaví gymnázium Na Vítězné pláni v Praze 
50 let své existence. U příležitosti tohoto výročí pořádá v prosto-
rách Muzea hl. m. Prahy výstavu v přednáškovém sále | do 15. 9.

VENKOVNÍ PANELOVÁ VÝSTAVA
Stromovka   Výstava je věnována Královské oboře (Stromovce), 
jedné z významných zelených ploch na mapě Prahy. Nejslavnější 
éra této panovnické honitby nastala v 16. a na počátku 17. století. 
Od roku 1804 se píše novodobá historie královské obory jako ve-
řejně přístupného anglického parku se zahradnicky upravenými 
úseky | do 1. 7.

PŘEDMĚT SEZÓNY
Porcelán a sklo – Hotel Praha   Ucelený soubor porcelánu, skla 
a dalšího mobiliáře získalo Muzeum hl. m. Prahy z interiérů Hotelu 
Praha těsně před tím, než byla v lednu 2014 navzdory protestům 
odborné i laické veřejnosti zahájena jeho demolice | do 30. 9.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
Nabídka letních programů MMP pro příměstské tábory 
a zájmové skupiny dětí i dospělých: programy v expozici, 
tematické programy, komentované prohlídky; délku programu 
a hodinu jeho začátku lze nastavit na míru skupině; po doho-
dě s lektorem je možné objednat si program i na sobotu. Více 
na www.muzeumprahy.cz

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město

  tel. informace: pokladna +420 601 102 961
  otevřeno: denně kromě po 9.00–20.00
  státní svátek 5. a 6. 7. otevřeno 9.00–20.00

EXPOZICE
Praha Karla IV. – středověké město   Ve druhé etapě expo-
zice je akcent položen na přiblížení života středověkých obyvatel 
města, soustředí se na intimitu jejich soukromého života. Nový 
videomapping modelu Karlova náměstí návštěvníky seznamuje 
se středověkou zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizu-
alizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké 
město a způsoby řízení pražského souměstí.
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VÝSTAVA
Konzervovaná minulost   Výstava poodhaluje to, co se odehrává 
v pozadí všech výstav a návštěvníkům zůstává běžně skryto – prá-
ci konzervátorů. Vystavená díla se tak z pozice krásných unikátů 
dostávají do pozice prostředníků ilustrujících práci konzervátorů 
| do 21. 10.

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábř. 412, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 919 833

  otevřeno: denně kromě po 10.00–18.00
  státní svátek 5. a 6. 7. otevřeno 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě   Podskalská celnice na Vý-
toni je renesanční budova se srubovým patrem z 16.  století, 
ve které se vybíralo clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytí-
náním klád (odtud název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, 
ledařů a dalších „lidí od vody“ z Podskalí je představen na dobo-
vých fotografiích, návštěvník zhlédne také nástroje používané 
Podskaláky. Další část expozice je věnována historii voroplavby 
a lodní dopravy v okolí Prahy.

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 červenci 9.00, 11.00, 13.00,  
15.00 a 17.00

  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného 
na www.muzeumprahy.cz

  pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumen-
tačního 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 červenci 9.00, 11.00, 13.00, 
15.00 a 17.00

  objednávejte se pomocí rezervačního systému umístěného 
na www.muzeumprahy.cz

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

  galerie: otevřeno: út, čt, so, ne 10.00–18.00
  badatelna otevřena po předchozím objednání na tel.: 233 323 998, 
nebo e-mailem: vila.studium@muzeumprahy.cz.

VÝSTAVA
Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole   Od června do 
září tohoto roku má pražské publikum možnost navštívit vlastní 
dům architekta Jože Plečnika v Lublani formou výstavy ve Stu-
dijním a dokumentačním centru Norbertov. Výstava prezentuje 
náročnou obnovu památky moderní architektury, která byla 
zpřístupněna teprve v roce 2015 a která formou stálé expozice 
představuje architektovo autentické životní a pracovní prostředí. 
Putovní výstavu připravilo městské muzeum v Lublani, které je 
pověřeno odbornou správou Plečnikova domu | do 30. 9.

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY OKOLÍM MÜLLEROVY VILY
  vycházky jsou zahájeny vždy ve Studijním a dokumentačním centru 
Norbertov, kde jsou k zakoupení vstupenky. Procházky vede Hedvika 
Čenková.

10. 07. | 18.00 | Od Müllerovy vily k tunelu Blanka

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: út–ne 10.00–18.00; park je otevřen denně 8.00–22.00
  státní svátky 5. a 6. 7. otevřeno 10.00–18.00

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Trnkova Zahrada 2   Interaktivní výstava vycházející z pohádko-
vé knihy Jiřího Trnky Zahrada uvádí návštěvníky do zapomenuté 
zahrady z jiných časů plné tajemných zákoutí a neobvyklých re-
kvizit. Instalace je rozprostřena do šesti místností, které akcentují 
výrazné postavy a dějové linie knihy. Autoři výstavy respektují 
Jiřího Trnku, ale zároveň domýšlejí a pomocí moderních techno-
logií dále rozvíjejí příběh hlavních aktérů | do 2. 9.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování ře-
meslníků od středověku po současnost   Expozice Řemesla 
v pořádku seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružo-
vání, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních 
památek na světě.
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EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Expozice předsta-
vuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model 
budovy v měřítku 1 : 87 zahrnující i pozoruhodnou sochařskou 
výzdobu vznikl dle původních technických výkresů metodou 
3D tisku a nabízí návštěvníkovi možnost udělat si velmi reál-
nou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, 
vystavěné v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční 
stavba významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy. 
Na modelovém digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky 
dobových vlakových souprav.

PRAŽSKÉ VĚŽE
  věže a bludiště otevřeny v červnu denně 10.00–22.00

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY PRO 
VEŘEJNOST
Klíče k Pražským věžím – „Léto s klíčníkem“. Fotografická 
soutěž pro rodiny s dětmi. Hledejte společně s námi klíče k Praž-
ským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických ob-
jektech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! 
Více informací na: muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování
Právě probíhající revitalizace části parku v bezprostřed-
ním okolí Petřínské rozhledny a bludiště potrvá do let-
ních měsíců. Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště 
jsou otevřeny.

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 

STÁLÁ EXPOZICE
Dioráma Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 
1648   Autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech 
8 × 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.
Dioráma je i nadále v péči restaurátorů.

STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže   Po stránce architektonické i umělecké patří 
Staroměstská mostecká věž k nejkvalitnějším projevům vrchol-
ně gotického stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to 
nejen v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy. Expozice popisuje 
jak nezpochybnitelná fakta, tak různé hypotézy. Ve sklepení je 
malá prezentace předmětů vylovených z Vltavy, včetně posledních 
nálezů z unikátního plošného průzkumu dna řeky.

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

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

EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města   Expozice seznámí návštěvníky 
s náročným životem věžníků – strážců města, s historií objektu, 
fenoménem městských zvonic i  se zneužitím památky tota-
litními 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. Věž je 
jedinečná i existencí tzv. Kajky – pozorovatelny StB na samém 
vrcholu zvonice, která fungovala až do roku 1990.

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ 
Nové mlýny 827/3A, 110 00 Praha 1 – Nové Město

  otevřeno: út–ne 9.00–12.00 a 12.30–18.00
  státní svátek 5. a 6. 7. otevřeno 9.00–12.00 a 12.30–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Praha hoří   Expozice představí 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. Vedle konkrétních zachycení tématiky ohně a boje 
s ním je návštěvníkovi nabídnuta možnost zažít hrozivou situaci 
při požárech středověké nebo raně novověké Prahy. Pomocí smy-
slových iluzí je vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech, 
které zachvátily celé čtvrti.
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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
  vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč/os.

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu 
tvorbu, biografické knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty 
jako např. pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky, 
fotografie, tašky, trička, hrnečky a další.

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

Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná 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.

GRÉVIN PRAHA
Nejzábavnější muzeum voskových figurín
Celetná 15, 110 00, Praha 1
tel.: +420 226 776 776
email: info.praha@grevin.com 
www.grevin.cz

  otevřeno denně 10.00–19.00
  vstupné viz www.grevin.cz 
  kavárna přístupná i zvenčí
  obchod se suvenýry

Grévin se po  krátké přestávce znovu otevřel pro ve-
řejnost. V  původním stavu bude k  vidění minimálně 
do konce léta. Pak bude starý Grévin přetransformován do 
nové podoby, o které vás budeme průběžně informovat na na-
šich webových stránkách. Využijte této jedinečné příležitosti 
a vstupte do našich sedmi legendami opředených interaktivních 
světů, kde si skutečnost podává ruku s fantazií. V Grévin vypada-
jí voskové figuríny českých a světoznámých osobností jak 
živé a jsou zasazeny do bohatých scénografií plných vizuálních 
a zvukových efektů. 

Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfie s 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. 
Využijte naší Fotolaboratoř a vytvořte si originální suvenýr 
s Vaší fotkou.

foto © Franz Kafka Museum 2017
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DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby belgických pralinek probíhá každých 30 minut 
a je součástí vstupného. Uvidíte, jak se vyrábí a plní pralinky, a jak 
se s čokoládou pracuje, aby byla pěkná a chutná. A samozřejmě 
ochutnáte vyrobené pralinky!
Degustace čokolády – v rámci vstupného neomezené ochut-
návání různých druhů čokolády. 

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) 599 Kč; děti do 6 let 
zdarma. Skupiny (min. 10 osob) à 199 Kč; školní skupiny à 65 Kč 
(pedagog, doprovod 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 dvě části – výstavní prostory a čokoládovou dílnu. 
Samotná expozice přibližuje především dávnou historii kakaa 
od dob bájných Mayů a Aztéků až do dnešních dnů.
Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů 
a dobových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokolá-
dová fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné 
zajímavosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpo-
mínky, v průběhu návštěvy zde každý může ochutnávat tolik 
čokolády, kolik jen bude chtít!
Přijďte odhalit tajemství výroby pravých belgických pralinek 
a hedvábně hladké čokolády! Můžete se také stát na chvíli čoko-
latiérem a vyrobit si své vlastní čokoládové výrobky.

Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy včetně ukázky 
práce čokolatiéra | objednávejte na výše uvedených kontaktech 
nejméně tři dny předem

AKCE DO KONCE PRÁZDNIN – SPOLEČNÁ VSTUPENKA 
Pouze toto léto můžete využít extra výhodnou nabídku dvou mu-
zeí v Celetné ulici v centru Prahy. Muzeum čokolády a muzeum 
voskových figurín Grévin vytvořili společnou vstupenku pro obě 
muzea. Kupte si ji v jednom nebo druhém muzeu a užijte si tak 
ještě víc zábavy.
Vstupenka pro dospělého stojí 335 Kč, za sníženou pro stu-
denta, seniora 65+ a dítě ve věku 6-15 let zaplatíte 270 Kč, dítě 
do 6 let má do obou muzeí vstup zdarma.

MUCHOVO MUZEUM 
Panská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 415
e-mail: office@mucha.cz
www.mucha.cz

  otevřeno denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 240 Kč; děti, studenti a senioři nad 65 let 160 Kč; 
české školy 30 Kč/os

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře 
a diáře, zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.). Unikátní 
dárky a plakáty k zakoupení na shop.mucha.cz

foto © Mucha Trust 2017
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EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulé-
ho, světově známého představitele secese Alfonse Muchy 
(1860–1939), je umístěno v barokním Kaunickém paláci 
v historickém centru Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající 
se z litografií, olejomaleb, kreseb, pastelů, fotografií a osob-
ních předmětů podává souhrnný pohled na výtvarné dílo 
Alfonse Muchy, kromě jeho Slovanské epopeje.
Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887–
1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor 
litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bern-
hardt, legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor 
charakteristických dekorativních panó, početná ukázka z Do-
cuments décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků. Další 
dekorativní předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou 
uloženy ve vitrínách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů 
vzniklých později v Čechách (1910–1939), z kreseb a olejomaleb. 
V závěru expozice se nacházejí původní kusy nábytku z Muchova 
pařížského ateliéru, fotografie jeho rodiny a soubor ateliérových 
fotografií pořízených Muchou v Paříži. Součástí expozice je také 
půlhodinový dokument o životě a díle Alfonse Muchy.

MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových
U Sovových mlýnů 503/2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 286 147
www.museumkampa.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  restaurace a kavárna Sovovy mlýny v přízemí hlavní budovy 
s jedinečným výhledem na Vltavu a Karlův most nabízí tradiční české 
speciality, domácí uzeniny, pečená masa, špízy na jehle ale i oblíbená 
jídla mezinárodní kuchyně. Otevřeno denně 10.00–23.30 h, 
www.sovovy-mlyny.cz

VÝSTAVY
Cecil Beaton: Fotograf královen   Výstava v Museu Kampa 
české veřejnosti poprvé komplexně představuje britského fo-
tografa Cecila Beatona. Beaton patří k nejslavnějším britským 
fotografům posledního století. Od 30. do 70. let dokumentoval 
soukromé okamžiky britské královské rodiny i klíčové osobnosti 
světové kultury a politiky. Jako slavný módní fotograf pro ča-
sopisy Vogue a Vanity Fair se dostal k módní tvorbě a vytvořil 
kostýmy pro ikonický film My Fair Lady, za které získal Oskara. 
Stejně zajímavou součástí Beatonova portfolia jsou i fotografie, 
které vytvořil během druhé světové války v pozici fotografického 
špiona pro britské ministerstvo informací | do 7. 10.

Princ Andrew, vévoda z Yorku, královna Alžběta II., princ Eduard, 1964, 
bromografie, bílý karton

Jan Zrzavý: ze sbírek soukromých sběratelů   Výstava málo 
známých Zrzavého prací ze soukromých sbírek primárně dopro-
vází výstavu Pravoslava Sováka. Kurátorky Martina Vítková, Petra 
Patlejchová | prodlouženo do 8. 7.
Vladimír Kopecký: Energie – komorní výstava aktuálních prací 
významného skláře a malíře Vladimíra Kopeckého
Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu   Výstava Rudolfa 
Němce v Museu Kampa se zaměří na umělcovo tvůrčí období 60. 
a 70. let, s přesahy do let 80. | do 9. 9
Hommage à Peter Vajda   | od 21. 7. do 30. 9.
Význačná díla ze sbírky Jana a Medy Mládkových na zám-
ku v Moravském Krumlově   Zámek Moravský Krumlov hostí 
vynikající díla ze slavné sbírky shromážděné sběrateli a mecenáši 
umění Janem a Medou Mládkovými, obsahující díla nejvýznam-
nějších autorů české umělecké scény 20. století | do 30. 10.

SPECIÁLNÍ LETNÍ PROGRAM 
Léto pro děti   Zkušení lektoři Musea Kampa se postarají o na-
bitý program po dva prázdninové týdny vždy od 08.00 do 16.00. 
Každý den na děti čekají nové zážitky. Ať už půjde o seznámení 
s  naším nejslavnějším malířem Františkem Kupkou v  Museu 
Kampa, Janem Werichem ve Werichově vile nebo s uměleckým 
sklem v letohrádku Portheimka, vždy to bude zábava a kromě 
povídání se bude také tvořit. Cena: 640 Kč/den, v ceně je oběd, 
malá sladká odměna a nápoj v průběhu celého workshopu. Rezer-
vace a další informace na emailu: rezervace@museumkampa.cz  
nebo na telefonním čísle +420 257 286 166 (Každý všední den 
od 10.00 do 18.00).
23. 7. – 27. 7. a 30. 7. – 3. 8. | je možno se hlásit i na jed-
notlivé dny
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DALŠÍ PROGRAMY
Komentované prohlídky   V českém, anglickém, německém 
nebo francouzském jazyce. Rezervace na výše uvedených kon-
taktech, 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
  informace o programech na www.werichovila.cz

Nejen stálá expozice ve sklepení a prvních patrech vily 
věnovaná Janu Werichovi, jeho době, tvorbě a současní-
kům, Osvobozenému divadlu, či Vladimíru Holanovi nebo 
přízemní relaxační klubová zóna, ale i podkroví Werichovy 
vily láká návštěvníky svým různorodým kulturním programem. 
Pečlivě připravovaný program pro všechny stupně školního vzdě-
lávání, divadelní představení, přednášky, koncerty, semináře a ta-
neční vystoupení, workshopy a komentované prohlídky dotvářejí 
osobitost této unikátní stavby v srdci Kampy.

AKCE

KINO
  vstupné 120 Kč (záloha na sluchátka 100 Kč)

08. 07. | 21.30 | Jackie
22. 07. | 21.30 | Zkáza krásou

JÓGA
  rezervace: GoOut (220 Kč)

19. a 27. 07. | 19.00 | Yoga ve vile s Yanou Fisher bude 
ve vile celé léto vždy ve čtvrtek

Soutěž o 4x rodinou vstupenku do 
Muchova muzea v Praze
s expozicí o životě a díle významného 
představitele secese Alfonse Muchy

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka Ve kterém pražském paláci se 
muzeum nachází?
a/ Schwarzenberském  c/ Salmovském
b/ Kaunickém

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

PORTHEIMKA MUSEUM SKLA
Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5 , mobil: +420 776 036 111
www.museumportheimka.cz

  otevřeno út–ne 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice věnovaná modernímu a současnému sklu, na jejíž 
podobě spolupracují Museum Kampa a Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze. Stálá expozice představuje nejen sbírky těchto 
dvou institucí, ale i zápůjčky od již slavných či na uměleckou scénu 
teprve vstupujících sklářských výtvarníků. Nejsou opomenuta díla 
osobností jako Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, 
Miluše a René Roubíčkovi, Václav Cigler, Vladimír Kopecký, 
Jiří Harcuba, František Vízner a další.

VÝSTAVA
Karen LaMonte – Oděná světlem   Výstava mezinárodně 
známé americké sklářské výtvarnice a sochařky prezentuje sérii 
působivých postav z křišťálového skla | do 4. 11.

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 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, mobil: +420 603 552 758
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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.facebook.cz/MuzeumKouzlostarychcasu
www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 250 Kč, senioři, studenti a děti 190 Kč,  
rodinné 550 Kč, skupinové (6–10 osob) 190 Kč

EXPOZICE
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardián-
ských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850–1920.
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část roz-
sáhlé sbírky historických oděvů, doplňků a  kuriozit vyšších 
společenských 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 atmosféru příběhů, které vyprávějí. Ojedinělá 
sbírka, která vznikala desítky let, obsahuje několik set kusů 
kompletních oděvů, prádla, textilu, ale i stříbrných předmětů 
viktoriánského a edwardiánského období, pocházejících z ce-
lého světa. Část sbírek tvoří porcelán z českých a německých 
porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
Viktoriánská svatba   Elegance svatebních obřadů na konci 
19. století. Výstava ze soukromé sbírky | do 31. 7.

AKCE
30. 6. – 1. 7., 7. – 8. 7., 14. – 15. 7., 21. – 22. a 28. – 29. 7.  
| 10.00–18.00 | Svatební výbava – mimořádné prohlídky 
spojené s ukázkou s ukázkou výbavy nevěsty a ženicha.

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, od 10 osob 130 Kč
  vstupenky si můžete objednat přes www.nfveolia.cz/

Upozornění: prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tě-
lesnou zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater); předprodej 
vstupenek se uzavírá 4 dny před termínem; vstup pro děti od 6 
let, každé dítě s vlastní vstupenkou

MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ

Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skle-
něnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný vý-
hled do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice zachovává 
chronologické členění historického vývoje pražského vodárenství 
od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vo-
dárny renesančního období a vodárenské snahy konce 19. století, 
až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Je zde vystaven 
originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodo-
vodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby 
Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Trojrozměrné předměty dopl-
ňuje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného archivního 
materiálu a množství historických fotografií. Velmi cenné jsou 
sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších 
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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

MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

 
MUZEUM ALCHYMISTŮ  
A MÁGŮ STARÉ PRAHY
Jánský vršek 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 224 508
www.muzeumalchymistu.cz

  muzeum Alchymistů opět otevřeno

MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ 
A STRAŠIDEL
Mostecká 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 221 289
www.muzeumpovesti.cz

  otevřeno: denně 10.00–22.00; skupiny po tel. dohodě i dříve

EXPOZICE
Projděte si podzemní uličku s atmosférou staré Prahy a se-
tkejte se tváří v tvář se strašidly! Poznejte slavné pražské 
pověsti a zažijte jejich kouzlo v interaktivních hříčkách. 
Pochopíte, co jiní netuší – kde se rodí pražský genius loci. 

AKCE
05. 07. | 14.00 | Po stopách svatého Václava a svaté Anežky
05. 07. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Starým městem 
a Josefovem
06. 07. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
06. 07. | 19.30 | Tajuplné průchody Starého Města
07. 07. | 10.30 | Mysteria Pragensia – Velká tajuplná pouť 
Prahou 
07. 07. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
08. 07. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany

10. 07. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
12. 07. | 19.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
13. 07. | 19.30 | Tajuplné průchody Starého Města
13. 07. | 20.30 | Pátek 13. aneb Muzeum potmě 
14. 07. | 10.00 | Parníkem s vodníkem
14. 07. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
18. 07. | 19.00 | Mysteria Pragensia – Velká tajuplná pouť 
Prahou
20. 07. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
21. 07. | 16.30 | Karlův most ze tří stran
21. 07. | 18.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
26. 07. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
27. 07. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb Erotika v praž-
ských pověstech
28. 07. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
28. 07. | 19.30 | Tajuplné průchody Starého Města
29. 07. | 10.00 | Parníkem s vodníkem 

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, ICIS, ITIC zdarma

  vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; 
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS, ICIS, ITIC zdarma

  vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí 
i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti 
Evropě   Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti 
českého národa od středověku až po současnost v evropském 
kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní 
školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice 
jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. 
let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, 
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díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond 
školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
Nová škola v nové republice – Školství v meziválečném 
Československu   Výstava přibližuje školství meziválečné Čes-
koslovenské republiky v celé jeho šíři, včetně rozvoje slovenského 
a podkarpatoruského školství. Opominuto není ani měnící se po-
stavení učitele a jeho vztah k novému státnímu útvaru. Vyzdviže-
na je i jedinečnost reformních snah a pedagogické trendy, které 
jsou dodnes aktuální. Stranou nezůstává ani každodenní život 
ve školách. Součástí je menší výstava Tady první republika, 
která shrnuje základní vývoj meziválečného československého 
státu | 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.

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 praco-
viště PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou na objed-
nání 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 90 Kč; snížené: 55 Kč; rodinné: 180 Kč
  otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00–18.00

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.

VÝSTAVY
Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a  rydla   Uni-
kátní virtuální výstava děl Václava Hollara ze sbírky PNP na   
http://e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz je prodlou-
žena.
Ferdinand II.  Tyrolský a  letohrádek Hvězda   Památník 
národního písemnictví otevřel v letohrádku Hvězda stálou ex-
pozici Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda, kterou připravil 
ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Výstava 
představuje život arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a stavbu, 
která je spojena s jeho působením v Čechách. Unikátní prezentace 
vnitřní štukové výzdoby v historickém kontextu je v této podobě 
představena vůbec poprvé | do 31. 10.
Naše Francie   Výstavní projekt Naše Francie. Francouzská 
poezie v  českých překladech a  ilustracích 20.  století, který 
bude slavnostní vernisáží zahájen 10. května 2018 v  leto-
hrádku Hvězda. Jedná se o nejvýznamnější projekt Památníku 
národního písemnictví k oslavám a výročím 2018 a zároveň je 
projekt zařazen pod hlavičku Evropského roku kulturního dě-
dictví. Více informací naleznete na našich webových stránkách 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz | do 31. 10.
Výstava Karel Hlaváček – Prostibolo duše   Památník 
národního písemnictví ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 
pořádá k 120. výročí úmrtí Karla Hlaváčka výstavu Karel Hla-
váček – Prostibolo duše. Výstava bude zahájena dvou vernisáží 
spolu s výstavou studentů ISŠ Náhorní, kteří budou prezentovat 
svá díla inspirovaná Hlaváčkovou tvorbou. Návštěvníci výstavy 
si mohou prohlédnout osobní předměty Karla Hlaváčka, ukázky 
rukopisů, a zejména reprodukce Hlaváčkova výtvarného fondu 
z uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví. Výstava 
bude pro veřejnost zpřístupněna | do 21. 9. v Libeňském zámku.
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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, 5. a 6. 7. pivovar a muzeum 
uzavřeno

  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: 210 Kč/os., školní skupiny 100 Kč/os., délka pro-
hlídky cca 45 min.; výklad v českém, anglickém a německém jazyce; 
součástí prohlídky je ochutnávka piva a sklenička jako suvenýr.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Historie výroby piva v Praze   Zájemcům o pivovarskou pro-
blematiku poskytuje ojedinělou možnost seznámit se s výrobou 
piva a sladu tak, jak byla v minulosti prováděna nejen v pivovaru 
U Fleků, ale též v desítkách malých pivovarů po celé Praze. Pivo-
varské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která sloužila 
svému účelu od doby renesance do roku 1940. Je zde dochovaný 
stříškový kouřový hvozd, kterému se také říká valach, kde se slad 
sušil a poté i pražil v horkém kouři z bukových polen. Dále je 
možné si prohlédnout filtr na pivo, sprchový chladič, dřevěné 
sudy značkované vypalovacími železy i nástroje na jejich opra-
cování, plnička lahví, váha na slad, hustoměry a další pivovarské 
a sladovnické náčiní.

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes   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.

POŠTOVNÍ MUZEUM
Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 954 400 394
www.postovnimuzeum.cz 

  otevřeno: denně mimo po 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

VÝSTAVA
„Pošli to dál! / Pošta českých skautů a další příběhy“   Vý-
stava představí poutavou formou činnost skautské kurýrní služby 
na počátku existence československého státu, a to včetně příběhů 
a vzpomínek konkrétních kurýrů, z nichž někteří se později stali 
významnými osobnostmi. Rovněž seznámí s historií a současnos-
tí skautského hnutí v období Československé a České republiky 
prostřednictvím záslužné činnosti skautů během významných 
dějinných okamžiků a pomocí příběhů osobností tohoto hnutí 
| do 28. 10.

POŠTOVNÍ MUZEUM VYŠŠÍ BROD
Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod
tel.: +420 954 401 297

  otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 20 Kč

VÝSTAVA
„Jiří Slíva/Postpoesie“   Výstava grafika, ilustrátora a humoristy 
Jiřího Slívy představí návrhy známek, razítka i autorovu volnou 
tvorbu - litografie, kresby a plastiky. Výtvarná díla doplní série 
humorných poštovních básniček, složených autorem právě pro 
tuto příležitost. Pro děti je v prostoru muzea otevřen zábavný 
interaktivní prostor „Lumpenkoutek“ | do 31. 10.
Bližší informace a aktuality o dění v muzeu na webových 
stránkách Poštovního muzea.
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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 10.00–20.00; st – ne 10.00–18.00

VÝSTAVY
Koudelka: Návraty   Výstava českého fotografa Josefa Kou-
delky se koná u příležitosti autorových osmdesátých narozenin 
a  představí průřez jeho celoživotní tvorbou. Základ expozice 
tvoří 350 fotografií, které jsou součástí obsáhlého souboru děl, 
jež se fotograf rozhodl věnovat své vlasti. Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze se tak stane muzeem s nejrozsáhlejší sbírkou děl 
světoznámého fotografa. Výstava zahrnuje všechny významné 
cykly Koudelkovy dosavadní tvorby (Začátky, Experimenty, Di-
vadlo, Cikáni, Invaze 68, Exily, Panorama), z velké části se jedná 
o unikátní dobové autorské zvětšeniny, přičemž některé z nich 
jsou prezentovány vůbec poprvé.

foto © Josef Koudelka, Magnum Photos

Follová pro Peckovou – pořádá Ivana Follová. Soukromá 
výstava, kterou hostí UPM, mapuje spolupráci operní pěvkyně 
Dagmar Peckové a oděvní návrhářky Ivany Follové, jež trvá už 
25 let. Šaty vytvářené na míru pro konkrétní příležitosti ukrý-
vají pozoruhodné osobní příběhy. Zároveň odrážejí proměny 
módních trendů i  společenských nálad.  Veškeré modely se 
značkou if… si Dagmar Pecková uchovala ve své soukromé 
sbírce. Ta bude nyní poprvé veřejně k vidění na jediném místě 
– v krásných rekonstruovaných prostorách UPM. Návštěvníci 
výstavy se mohou těšit i na zpěvaččino civilní oblečení, jež 
rovněž vzniklo v ateliéru if... K vidění budou i svatební šaty 

Dagmar Peckové, které také vytvořila Ivana Follová | vstupné: 
plné 100 Kč, snížené 60 Kč

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.

VÝSTAVA
  vstupné: plné 80 Kč, snížené 40 Kč, společné vstupné do stálé 
expozice a na výstavu plné 150 Kč, snížené 80 Kč

Gabriel Urbánek: Glass in Photography   Fotograf Gabriel 
Urbánek slaví nejen životní jubileum, ale také 50. výročí svého 
zaměstnání v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Od konce 
60. let si vybudoval nezastupitelnou pozici mezi elitou českých 
fotografů skla. Výstava přináší více než 160 fotografií z let 1990 
až 2018, které zachycují současné umělecké plastiky a design 
i historické poháry, vázy a další delikátní artefakty.

UNIVERZITA KARLOVA

MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum, Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 491 111
www.muzeum.cuni.cz

  vstupné dobrovolné
  expozice je otevřena od 10. 5. do 1. 9. denně od 10.00–18.00; vstup 
Ovocný trh 3, prohlídku s průvodcem vždy poslední středu v měsíci je 
nutné domluvit e-mailem: organiz@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 au-
tentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty 
v revolučním roce 1848 nebo diplom a medaile nositele Nobelovy 
ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.
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VÝSTAVA
Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 
příběhů   Univerzita Karlova oslaví výročí vzniku Českosloven-
ska výstavou „Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů 
– 100 příběhů“. Připomene sto let soužití univerzity a  státu 
prostřednictvím stovky výjimečných exponátů, z nichž každý 
bude reprezentovat jeden rok z období 1918 až 2018. Výstava 
se zaměří na známé i méně známé příběhy z dějin vědy a vzdě-
lávání, ale i politiky a každodennosti. Návštěvníci se tak dozví, 
kdo z profesorů napsal první verzi československé ústavy, kteří 
dva absolventi se setkali na jedné bankovce, jak vznikla výroba 
náhradních kovových kloubů v Poldi Kladno či jaký suvenýr si 
přivezl absolvent a externí vyučující katedry žurnalistiky Robert 
Záruba z olympiády v Naganu | do 1. 9. | 10.00–18.00 | Ovocný 
trh 3, Praha 1, vstupné dobrovolné

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 his-
torického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké 
základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Ex-
pozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii českosloven-
ského a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání 
jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel 
a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letou-
nů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další 
památky, které se vztahují k historii československého a českého 
letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým 
muzeím v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům. 
Zpřístupněn je také letňanský areál Staré Aerovky, díky němuž 
se kbelská expozice rozšířila o další výstavní prostory.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ 
HEYDRICHIÁDY
Resslova 9a, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 916 100

  otevřeno: denně mimo pondělí 09.00–17.00
  vstup zdarma

Místo úkrytu a posledního boje skupiny příslušníků čes-
koslovenského zahraničního odboje, kteří se podíleli 
na atentátu na zastupujícího říšského protektora Rein-
harda 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.

JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
U Prašného mostu 3, 110 00 Praha 1

Výstava nazvaná Doteky státnosti, připravená s dalšími spo-
lupořadateli se uskutečnila v rámci projektu Založeno 1918. 
Jde o dosud nevídaný muzejní počin, jenž veřejnost seznamuje 
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s unikátními předměty dokumentujícími výjimečné okamžiky 
našich novodobých dějin. 
Osu celé výstavy tvoří příběhy vystavovaných předmětů, jejímž 
cílem je ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních 
symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se 
jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit 
život. Součástí výstavy je i klenotnice, v níž budou vystavena 
nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let 
a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům 
našich novodobých dějin, které se budou pravidelně obměňovat. 
Mezi vystavovanými předměty je například dlaždice s dvouoca-
sým lvem z hradu Zvíkov, vývěsní štít Československé národní 
rady v Paříži, Plečnikova umělecká díla, pracovní stůl a jídelní 
servis T. G. Masaryka, první československé letadlo Bohemia B-5, 
výtvarné práce Vojtěcha Preissiga a Františka Kupky, bomba Jana 
Kubiše, odbojový přívěsek s českým lvem, fotbalový míč ze zá-
pasu mezi výběrem spojeneckých armád a britské armády, který 
se konal v Londýně 15. března 1941, vlajka 312. čs. peruti RAF, 
falešná legitimace Václava Morávka, stejnokroj Otakara Jaroše, 
zkrvavená vlajka ze srpna 1968, odposlouchávací zařízení StB, 
kosmický skafandr Vladimíra Remka, tretry Emila Zátopka či 
talisman českých hokejistů v Naganu.

CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Hradčanské nám. 2, 110 00 Praha 1

Stálá expozice ve Schwarzenberském paláci obsahuje sbírku 
zbraní, zbroje a uměleckých děl z období od 15. století 
do poloviny 19. století. Výstava prezentuje přes 550 předmě-
tů, které pocházejí především z období, kdy České země patřily 
k habsburskému císařskému trůnu.

MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Pražský hrad, 110 00 Praha 1

  Upozornění: kvůli rekonstrukci Prašné věže Mihulka je expozice 
uzavřena

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
1) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská 
synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, 
Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna)
2) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Sta-
ronová synagoga)
3) 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
„Můj šálek Kafky…“   Kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy. 
Výstava grafika a ilustrátora Jiřího Slívy (uspořádaná k jeho 71. 
narozeninám) představuje řadu kreseb, barevných litografií, 
leptů, pastelů a několik olejomaleb na jeho oblíbená témata 
Franz Kafka, Sigmund Freud, Golem, židovské zvyky a symboly, 
biblické motivy, jakož i další práce inspirované díly židovských 
spisovatelů.
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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–ne 9.00–18.00
  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.

VÝSTAVA
S Honzou z role do role | do 1. 11.
Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek muzea | do 
28. 12.
Rok na vsi. Život hornických obcí Příbramska ve vzpomín-
kách pamětníků 1870–1940 | do 28. 12.

AKCE
08. 07. | Prokopská pouť – 29. ročník historické hornické pouti, 
krojovaný průvod horníků a hutníků s mezinárodní účastí, polní 
mše, bohatý doprovodný program.

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–ne 9.00–18.00
  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 ex-
pozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

VÝSTAVA
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Pří-
bramsku | do 28. 12.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Muzeum vesnických staveb středního 
Povltaví
262 52 Vysoký Chlumec 
mobil: +420 733 371 546
e-mail: info@muzeum-pribram.cz | 
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–ne 9.00–18.00 
  vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architek-
tury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do 
počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve střed-
ním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hos-
podaření na vesnici.

AKCE
28. 07. | Den řemesel – představení tradičních řemesel spo-
jených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím.

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: út–ne 9.00–18.00 
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na No-
voknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, 
místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování 
zlata u nás i v zahraničí.
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AKCE
14. 07. | Pohodový závod lodí Bohnice – Máslovice 
– vhodné i  pro rodiny s  dětmi. Lodě možno zapůjčit. Více 
na www.maslovice.cz | přihlášky do 10. 7.!

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ 
STRAKONICE
Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: +420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

  stálé expozice muzea otevřeny
  otevřeno denně 9.00–17.00

 

Vyhlídková věž Rumpál a černá kuchyně   Stálá expozice 
Němí svědci minulosti

VÝSTAVA
Dudy   Ze sbírek Jeroena de Groota | kapitulní síň | od 17. 7. 
do 31. 8.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Hoslovice 36, 387 19 Čestice (17 km od Strakonic)
tel.: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

  otevřeno denně 9.00–17.00

 
– autentický obraz života na mlýně
– areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
– etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí
– řemeslné akce s pečením chleba
– ideální místo pro rodinný i školní výlet

MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA
Prostřední Lhota 1, 262 03 Chotilsko
tel.: +420 318 543 958; mobil: +420 702 019 932
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Ry-
tířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují 
se životem na venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami 
regionu spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická vý-
stava věnovaná keltskému oppidu Hrazany.

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)

  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

VÝSTAVY
Ptáci na vodě i u vody | do 8. 7.
Čajové pytlíky a ubrousky | od 14. 7. do 26. 8.
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VÝSTAVY
Vzpomínky   Putovní, dokumentární výstava Památníku Terezín 
– předsálí kina Malé pevnosti | do 6. 9.
Kateřina Piňosová – Sourozenci červené nitě   Kresby, fo-
tografie, objekty – výtvarná výstava | výstavní prostory IV. dvora 
Malé pevnosti, cela č. 42 | do 31. 10.

Výstava k výtvarné soutěži vzdělávacího oddělení Památ-
níku Terezín – předsálí kina Muzea ghetta | do 31. 7.
Malý Trostinec   Historická (dokumentární) výstava – výstavní 
prostory IV. dvora Malé pevnosti, cela č. 41 | od 19. 7. do 30. 9.
19. 07. | 14.00 | Vernisáž výstavy
Prof. Miloš Michálek – Vzkazy (grafika)   Výtvarná výstava 
– předsálí kina Muzea ghetta | od 9. 8. do 12. 10.
09. 07. | 14.00 | Vernisáž výstavy

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

AKCE
21. 07. | 10.00–17.00 | Dětský den – den plný her, pohádek 
a soutěží pro děti.

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ
262 02 Stará Huť u Dobříše 125
tel.: +420 318 522 265
www.facebook Památník Karla Čapka
www.capek-karel-pamatnik.cz

  otevřeno celoročně; duben–říjen mimo po 9.00–17.00; listopad–
březen po–pá 9.00–16.00 (so+ne na tel. objednávku pro skupiny 
o minimálním počtu 10 osob)

  vstupné: základní 40 Kč; studenti a senioři 20 Kč; rodinné vstupné 
100 Kč; fotografování 10 Kč

      
STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 

PAMÁTNÍK TEREZÍN
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
www.pamatnik-terezin.cz

  otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–18.00; Muzeum ghetta a Mag-
deburská kasárna: denně 9.00–18.00; Krematorium: denně kromě 
soboty 10.00–18.00; Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední 
márnice: denně 9.00–18.00; Modlitebna a replika mansardy z doby 
terezínského ghetta: denně 9.00–18.00
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22. 10. | 19.00 | Juwana Jenkins – koncert bluesové královny 
plný energického zpěvu. Sál LK Forum | vstupné 260 Kč
21. 11. | 19.00 | Chuck Wansley & Otto Hejnic Trio – swingo-
vý večer v duchu Broadway show. Sál LK Forum | vstupné 260 Kč
Přednáškový cyklus „NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY Z HISTORIE 
AUTOMOBILKY“
25. 09. | Automobily první republiky – Jan Tuček
23. 10. | Všechny prezidentovy vozy – Lukáš Nachtmann
13. 11. | Historie a vývoj čerpacích stanic – Jiří Křížek

PŘIPRAVUJEME
20. 09. | David Koller band 
24. 09. | Přednáška Jana Mühlfeita „Odemykání dětského 
potenciálu“ 
02. 10. | Česká filharmonie „Bicisté“ 
09. 10. | Hot club 
15. 11. | Kryštof „Jenom písničky tour 2018“

RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO 
VE VRATISLAVICÍCH
Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
tel.: + 420 326 832 028
tel.: +420 326 832 038 (info mimo otevírací dobu)
e-mail: Vratislavice@skoda-auto.cz

  otevřeno: pá–ne 9.00–17.00
  využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku Rodný dům 
F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za zvýhodněnou cenu. Více informací 
na www.rodnydumporsche.cz

Zveme vás k  prohlídce nově zrekonstruovaného domu, 
ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, auto-
mobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. Na autentickém 
místě jsou představeny zásadní momenty vývoje inženýrského 
a konstrukčního umění, jehož součástí je životní dílo Ferdinanda 
Porscheho. Expozici je možné si prohlédnout individuálně pomo-
cí na místě zapůjčených iPadů. V případě návštěvy skupiny nad 
20 osob doporučujeme nás kontaktovat s předstihem. Návštěvníci 
muzea se mohou před prohlídkou expozice či po ní občerstvit 
v kavárně, k dispozici je i malý obchod.

CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV 
  otevřeno denně 9.00–17.00 a před každou akcí
  rezervace na tel.: +420 326 831 243

Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/Restaurant VÁCLAV pro-
vozovaný cateringovou společností Zátiší Group. VÁCLAV hostům 
nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru a moderní 
prostředí obklopené historickým okolím.

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
Vítězství plná prachu: 1908   Světové rychlostní rekordy, 
desítky zlatých věnců ze závodních okruhů i jízd spolehlivosti 
a renomé značky rostoucí neuvěřitelným tempem. Automobilka 
Laurin & Klement v roce 1908 vítězila doslova v každém závodě, 
na jehož start postavila některý ze svých závodních speciálů. 
O jaké stroje šlo? Kdo na nich sklízel vavříny? A jak se úspěchy 
na závodních tratích promítaly do hospodaření mladoboleslavské 
firmy? Na to odpovídá výstava Vítězství plná prachu připomínající 
rok 1908. Rok, kdy společnost Laurin & Klement potvrdila, že patří 
na automobilový Olymp | do 12. 10.
David Černý: Český betlém   Ojedinělá výstava bronzových 
plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy 
českých dějin a kultury. Svou formou detailního zpracování jed-
notlivých postav plastiky připomínají tradiční betlém. Soubor 
byl vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg, Německo) u příležitosti 
výstavy EXP0 2000. Český umělec David Černý je znám především 
jako tvůrce figurativních soch pro veřejný prostor. Mezi jeho díla 
patří Růžový tank, Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod. 
Po předchozí domluvě na tel. 326 831 134 jsou možné komen-
tované prohlídky pro ZŠ a SŠ v rámci hodin dějepisu.

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.

AKCE
  cena abonentky 620 Kč. Prodej jednotlivých vstupenek bude zahájen 
20. 8.

Podzimní abonentní cyklus „ZPÁTKY KE KOŘENŮM“ – krásné 
černošské hlasy a brilantní muzikanti představí hudbu, která byla 
inspirací mnoha současným trendům
19. 09. | 19.00 | Dani Robinson Concept – blues-rockový 
koncert skvělého zpěváka a jedinečného kytaristy Dani Robinsona 
a jeho bandu. Sál LK Forum | vstupné 220 Kč
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wellness

BAZÉNY   
25m bazén  I  víceúčelový bazén  I  

  vířivka I  chrliče  I  
divoká řeka  I  tobogán  I 

WELLNESS   
finská sauna  I  aroma sauna  I   
parní lázeň  I  ledová studna  I

TĚLOCVIČNA   
trx  I  funkční trénink  I  a další

kurZY pLAVáNí 
                                           od 6 měsíců - dětská část  I 

teplota vody  v nerezovém bazénu 31C°  I
 kurzy plavání pro dospělé - 25m bazén  I   

zkušení instruktoři s potřebnou kvalifikací  I
individuální přístup  I   

prostorná herna s kavárnou  I   
wi-fi I parkoviště  I

www.aquasportclub.cz

''
kurzy plavani

I výborná dostupnost
I  zastávka autobusu Brodského přímo před areálem 
I  4 min od OC Chodov 

I  Plavecký areál Jedenáctka VS   I  Mírového hnutí  2385 / 3 I  Praha 4 - Chodov  I  Recepce 226 801 290 / 299

Aqua Sport Club

ãtelocvicnaã

ã
masaze'

2018_prazskyprehled_145x210.indd   1 5/23/18   11:08 AM



volnočasové 
aktivity
PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233, 170 21 Praha 7
tel.: +420 220 999 001–3
e-mail: planetarium@planetarium.cz
www.planetarium.cz

  změna programu vyhrazena
  otevírací doba: 1. 7. – 31. 7. denně po–ne 10.30–19.30

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Polaris – Vesmírná ponorka a tajemství polární noci – 
nový pořad a nejúspěšnější pohádka pro planetária na 
světě – v přírodě se nikdy nemohou potkat, ale přesto se v našem 
příběhu jejich cesty protnou a stanou se z nich dobří kamarádi – 
lední medvěd Vladimír a tučňák James. Děti, rodiče i prarodiče, 
zkrátka celá rodina, si toto veselé a poučné dobrodružství vychut-
nají i díky hlasům herců Richarda Genzera a Michala Suchánka.
Měsíční sonáta – premiéra nového pořadu 20. 7. v 18.00 
a od 20. 7. každý další pátek – pohled na srpek Měsíce po-
zvolna plující nad potemnělým obzorem vyvolával v mysli člověka 
ty nejfantastičtější představy o jeho vzniku, původu a složení. 
Dne 21. července 1969 se splnil odvěký sen lidstva, když se noha 
člověka poprvé dotkla měsíčního povrchu. Touha člověka odha-
lit tajemství věrného průvodce naší Země, sen, který snili dávní 
učenci i fantastové, se stal skutečností.
Záhada temné hmoty – nový pořad – při pohledu na noční 
oblohu vidíme pouhé procento našeho vesmíru. Zbytek zůstává 
před našimi zraky skryt. Pohyby hvězd v galaxiích a kupách jsou 
ovládány podivnou temnou hmotou, jejíž pavučinová síť tahá 
za nitky veškerého dění. Co dnes o této záhadné látce víme? 
A dokážeme ji polapit?

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU 1. 7. – 31. 7.
  projekční systém SkySkan Definiti 8K

po | 11.00 | Anička a Nebešťánek – letní příběh – od 4 let
po, út, pá, so a ne | 14.30 | Polaris – od 5 do 105 let
po | 18.00 | Mapy cizích světů
út, st, čt a so | 11.00 | Polaris – od 5 do 105 let
út, čt a so | 18.00 | Noční obloha 8K (CZ/ENG)
st | 14.30 | Speciální středeční program
st | 18.00 | Záhada temné hmoty
čt | 14.30 | Křišťálové sestry – od 4 let
pá | 11.00 | O rozpůlené hvězdě – od 4 let
pá do 13. 7. | 18.00 | Záhada temné hmoty
pá od 20. 7. | 18.00 | Měsíční sonáta
ne | 11.00 | O zvědavé kometě – od 4 let

ne | 18.00 | Hvězdy mayských bohů

SPECIÁLNÍ STŘEDEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
  od 14.30, pro děti od 8 let

04. 07. | Vesmír kolem nás 
11. 07. | Kde začíná vesmír 
18. 07. | Pozorujeme oblohu 
25. 07. | Povídání pro zvídavé děti

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 00 Praha 1
tel.: +420 257 320 540
e-mail: informace@observatory.cz
www.observatory.cz

  otevírací doba: po–ne 11.00–19.00 a 21.00–23.00; 27. 7. otevřeno 
do 24.00

STÁLÁ VÝSTAVA
Astronomická výstava, jejíž součástí jsou interaktivní exponáty, 
optické pokusy i historické přístroje a především počítače s astro-
nomickými informacemi, animacemi a pexesem.

POŘADY PRO DĚTI
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

každou so | 14.30 | Jak šla kometka do světa – pro děti 
do 10 let
každou ne | 14.30 | Povídání o Měsíčku – pro děti do 10 let

POŘADY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

po | 17.00 | Do blízkého a vzdáleného vesmíru
út | 17.00 | Prahou astronomickou – pořad o astronomických 
zajímavostech našeho hlavního města Prahy
st | 17.00 | Petr a Pavla v létě – pořad o krásách letní oblohy
čt | 17.00 | Měsíc – pořad o našem nejbližším kosmickém sou-
sedovi
pá | 17.00 | Hledá se Země – pořad o hledání extrasolárních 
planet a možnosti života na nich
so | 17.00 | Tajemství vesmíru – pořad o vzniku vesmíru a pří-
strojích, které nám umožňují jeho pozorování
ne | 17.00 | Time zero – pořad o vzniku a vývoji vesmíru
každý den | every day | 16.00 | Prague Astronomical – 
performance in English
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každý den | 21.00 | Pán prstenců – pořad o Saturnu, nejkrás-
nější planetě sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho 
pozorováním dalekohledy hvězdárny

AKADEMIE VESMÍRNÝCH CESTOVATELŮ
Štefánikova hvězdárna v Praze pořádá astronomický kroužek 
pro zvídavé žáky 6. až 8. tříd. V průběhu devadesátiminu-
tových lekcí, které se konají vždy jednou týdně v odpoledních 
hodinách, děti zábavnou formou v rolích vesmírných cestovatelů 
prozkoumají blízký i vzdálený vesmír a získají odpovědi na své 
otázky, budou pozorovat oblohu dalekohledy hvězdárny, navštíví 
planetárium, hvězdárnu v Ďáblicích i observatoř Astronomického 
ústavu v Ondřejově. Na závěr získají osvědčení „vesmírných ces-
tovatelů“ a ten nejlepší z absolventů malý dalekohled pro první 
samostatné toulky vesmírem. Zájemci o astronomii v uvedeném 
věku, kteří by chtěli kroužek navštěvovat, získají bližší informace 
na tel. 257 320 540, kde také přijímáme přihlášky dětí do kroužku.

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 červenec: po–pá 10.00–12.00, 13.30–15.30;  
ne 14.00–16.00; 27. 7. 20.30–23.30 – úplné zatmění Měsíce, 
opozice Marsu; 28. – 31. 7. 21.30–23.00

POŘADY PRO VEŘEJNOST
  začátky v 10.15

po 09., 16., 23. a 30. 07. | Africká pohádka – Ogua a piráti
út 10., 17., 24. a 31. 07. | Hvězdárna, dalekohledy, po-
zorování
st 18. 07. | Sluneční soustava
čt 12., 19. a 26. 07. | O spanilé Jitřence a tajuplné Večer-
nici – pohádka

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dny 11. 7. a 25. 7., (vždy středa) jsou rezervovány pro příměst-
ské tábory. Jejich pořadatelé si mohou objednat představení dle 
svého výběru na tel. 283 910 644.

POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
po–pá kromě 11. a 25. 07. | 11.00–12.00 a 13.30–15.30
ne | 14.00–16.00
27. 07. | 20.30–23.30 | úplné zatmění Měsíce, opozice 
Marsu
28. – 31. 07. | 21.30–23.00

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 15. – 27. 7. nejlépe kolem 19. 7., kdy je Měsíc v první 
čtvrti. V pátek 27. 7. nastane úplné zatmění Měsíce. Měsíc u nás 

toho dne vychází ve 20.28, tedy těsně po začátku částečného 
zatmění (nastane ve 20.25). Začátek úplného zatmění připadá 
na 21.30 a maximální fáze zatmění nastává ve 22.21. Úplné za-
tmění končí ve 23.13 a částečné v 0.19. Z polostínu Měsíc vystoupí 
v 1.29, ale tato závěrečná část zatmění je téměř nepozorovatelná.
Planety: v červenci Jupiter a Saturn a brzy z večera Venuše.
Zajímavé objekty: zejména za bezměsíčných nocí, kdy světlo 
neruší pozorování – například dvojhvězdy Albireo v souhvězdí 
Labutě nebo Epsilon v Lyře. Na hvězdokupy se můžeme podí-
vat do souhvězdí Herkula a Štítu, kde najdeme zástupce obou 
typů – hvězdokupu kulovou s označením M 13 a hvězdokupu 
otevřenou s označením M 11. Dalším zajímavým objektem je 
prstencová mlhovina M 57 v souhvězdí Lyry. Vzdálené 
galaxie M 81 a M 82 můžeme vyhledat ve Velké medvědici.
Slunce: na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 234 148 111
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice; bus 112 do stanice Zoologická 
zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení; 
Metro C – Kobylisy, bus 102, 144 do stanice Na Pazderce, odtud pěšky 
dle značení; návštěvníci mají možnost využít ke vstupu do zahrady 
bránu u zastávky MHD – bus č. 112 Kovárna

  otevírací doba: venkovní expozice denně 9.00–20.00, skleník Fata 
Morgana út–ne a státní svátky 9.00–18.00, vinotéka sv. Kláry po–pá 
13.00–21.00, so, ne a svátky 11.00–21.00

  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.

VÝSTAVA AFRICKÝCH SOCH
19. 06. – 30. 09. | 9.00–20.00 | Venkovní expozice, Stráň, 
výstavní sál – tvorba soch má v Africe dlouhou tradici. Nejty-
pičtější formou figurálního umění jsou masky a sochy, které jsou 
součástí rituálů, slouží k uctívání různých božstev či duchů zemře-
lých. Když před více než padesáti lety začali obyvatelé Rhodesie 
(dnes Zimbabwe) tvořit svá první díla, jistě nečekali, že jednou 
budou vystavována v galeriích od Tokia po New York a že odborníci 
po celém světě budou o nich i o výtvorech řady jejich mladších 
následovníků hovořit s uznáním. V současné době se sochařskému 
umění v Zimbabwe věnuje několik stovek autorů. Během výsta-
vy se můžete těšit také na tematické víkendy: 14. – 15. 07. | 
African food festival, 04. – 05. 08. | Sochařský workshop
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PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM
07. 07. | 14.00 a 16.00 | Venkovní expozice – Tomáš Vencálek 
– hortenzie, sraz u pokladny v ul. K Pazderkám

AFRICAN FOOD FESTIVAL
14. 07. – 15. 07. | 10.00–20.00 | Venkovní expozice, Stráň 
– přijďte do botanické zahrady ochutnat africké speciality. Kromě 
výborného jídla se můžete těšit i na doprovodný program, který 
přiblíží kulturu afrického kontinentu. Po celý víkend budou v naší 
zahradě znít rytmy z různých koutů Afriky, budete nejen poslou-
chat, ale také se můžete aktivně zapojit a přijít si zabubnovat nebo 
se naučit tradiční i moderní africké tance.

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM
21. 07. | 14.00 a 16.00 | Venkovní expozice – Petr Hanzelka 
– letní záhonové trvalky, sraz u pokladny v ul. Nádvorní

MEDOVÝ DEN
21. 07. | 13.00–19.00 | Venkovní expozice, Stráň, expozice 
Medonosných rostlin a včel – v domku včelaře bude nově 
otevřena interaktivní expozice zaměřená na pyl a opylování rost-
lin, která pobaví i poučí. K vidění bude skleněný úl, dozvíte se 
vše o opylování a děti se mohou zapojit do vědomostní soutěže. 
Chybět nebude ani ukázka vytáčení medu. Zájemci si budou moci 
zakoupit různé publikace o včelách, medovou čokoládu, široký 
sortiment medu, medoviny a medových produktů.

FESTIVAL JAK VÍNO
28. 07. | 10.00–19.00 | Vinice sv. Kláry – v tento den se v za-
hradě spojí hudba, moderní kuchyně a víno do jednoho velkého 
zážitku. Budete moci ochutnat produkci vín jak z malých rodin-
ných vinařství z Moravy, tak od zahraničních vinařů. V tento den 
se v zahradě spojí hudba, moderní kuchyně a víno do jednoho 
velkého zážitku.

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 – probíhají o víkendech 
a státních svátcích.
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte 
zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná 
poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat!
Zveme Vás na procházku po Zoo po zavírací hodině kaž-
dý pátek a sobotu od 21.00. Na prohlídku je nutné se předem 
objednat.
Hudební procházky – každou neděli ve 13.00 v Gočárových 
domech
01. 07. | Pražské dechové kvinteto – W. A. Mozart, J. Haydn
08. 07. | Jan Vent Colegium – J. Rejcha, F. Kramář
15. 07. | Musica vocale – J. Mysliveček, Ch. Gounod, 

F. Schubert
22. 07. | Amis de la musique – W. A. Mozart, A. Dvořák, 

Em. Kaucký
29. 07. | Art kvartet – P. I. Čajkovskij, L. van Beethoven

AKCE
29. 06. – 01. 07. | Prázdniny v Rezervaci Bororo
29. 06. | Rozdávat vysvědčení budeme i našim zvířatům 
v Rezervaci Bororo aneb co se naše zvířata za rok naučila 
– děti do 15 let s jedničkou z přírodovědy mají vstup za 1 korunu.
30. 06. – 01. 07. | Program pro děti v Rezervaci Bororo – 
speciální představení
07. – 08. 07. | Indiánské léto v Severní Americe – těšit se 
můžete na Výtvarnou dílnu. Vyrobíte si čelenku nebo náramek. 
Chybět nebude ani hudební a taneční vystoupení.
15. 07. | Světový den hadů – budeme si povídat o hadech 
a také Vám je naživo ukážeme. Přijďte v hojném počtu, utvoříme 
„hada“ z vás, návštěvníků.
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21. – 22. 07. | Víkend hmyzožravců – ochutnejte hmyz na 
všechny způsoby a podívejte se, jak chutná hmyzožravcům v zoo.
29. 07. | Oslavy mezinárodního dne tygrů – dozvíte se, proč 
tygry chránit a co je ohrožuje. Předáme piňáty tygrům malajským, 
sumaterským a ussurijským. Na děti čeká den plný her.

VÝSTAVY
Achatiny | Galerie, Gočárovy domy
Koně Převalského | Jurta

CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 281 860 130
e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

  otevřeno denně 9.00–17.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do 26. 8. | denně 9.00–17.00 | Zámek, nůžky, papír! S pří-
během papíru na cestu kolem světa – nová výstava Zámek, 
nůžky, papír! nabídne papírové modely nejrůznějších velikostí, 
od vystřihovánek přes auta a motocykl v reálné velikosti, a také 
třeba model sportovního stadionu. Návštěvníci se seznámí s his-
torií papíru, se současnými trendy jeho využití, s principy výroby 
i s jeho recyklací. Chcete zjistit, co je možné z papíru vyrobit a co 
všechno papír vydrží? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Součástí 
výstavy jsou také velkolepé papírové masky z rozličných koutů 
světa a dílny, kde si můžete vlastní masku vyrobit.
od 2. 7. do 30. 7. | denně 9.00–17.00 | Patchwork – červen-
cová výstava v prostorách kočárovny Chvalského zámku je první 
samostatnou výstavou skupiny Bohemia patchwork klub. Patch-
work je stará technika, kterou se původně prodlužovala životnost 
textilních výrobků, a nahrazoval nedostatek textilu. Sešíváním 
kousků látek ze starých odložených oděvů a textilu z domácností 
se vyráběly nové výrobky pro praktické denní použití. V rámci 
výstavy uvidíte tři společné quilty, devět quiltů z kolekce Malý 
český a jedenáct replik historických quiltů.
od 5. 7. do 8. 7. | Provozní uzavření zámku z důvodu údržby

AKCE PRO VŠECHNY
22. 07. | 10.00-17.00 | Pohádková neděle s princeznou 
Koloběžkou I. – v neděli vás Chvalským zámkem a výstavou 
Zámek, nůžky, papír! provede naše nezbedná, ale vychytralá prin-
cezna Koloběžka I. Po skončení prohlídky u nás můžete zůstat, jak 
dlouho chcete a užít si výstavu po svém. 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.

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 9.30–18.00 
  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

LETNÍ C YKLUS VYCHÁZEK TVÁŘE VYŠEHRADU
  komentovaná vycházka s Ing. arch. Petrem Kučerou, rezervace: 
pokladna@praha-vysehrad.cz | jednotná cena vstupného 150 Kč

10. 07. | 18.00 | Panovnické sídlo – v rámci první vycházky 
se zaměříme na nejstarší dějiny Vyšehradu, úzce spojené s čes-
kými bájemi a pověstmi. Poznáme okolnosti vzniku a význam 
vyšehradské kolegiátní kapituly, založené v roce 1070 prvním 
českým králem Vratislavem. Připomeneme si také krátké období, 
kdy byl Vyšehrad panovnickým sídlem a jaký význam hrál v před-
stavách Karla IV., který plánoval z Prahy učinit centrum západního 
křesťanského světa | cena zahrnuje vstup do Gotického sklepa
17. 07. | 18.00 | Barokní pevnost – vycházka bude zaměře-
na na proměny Vyšehradu po třicetileté válce, související s jeho 
postupnou přestavbou v pevnost, tvořící součást pražského ba-
rokního opevnění. Zjistíme, jak byla tato pevnost navržena a proč 
se nikdy aktivně při obraně Prahy neuplatnila. Seznámíme se 
také s hrdinským příběhem tří Pražanů, kteří na poslední chvíli 
zabránili vyhození pevnosti do vzduchu francouzskými vojsky | 
cena zahrnuje vstup do Kasemat, Gorlice a kaple Panny Marie 
Šancovské (běžně není přístupná veřejnosti)
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24. 07. | 18.00 | Národní symbol – třetí vycházka se bude 
zabývat postupnou proměnou Vyšehradu v městský park, sym-
bolické místo nejstarších českých dějin a pohřebiště národních 
velikánů, na přelomu 19. a 20. století. Budeme se zabývat okol-
nostmi vzniku Slavína a čilou stavební aktivitou vyšehradských 
proboštů Václava Štulce a Mikuláše Karlacha, která vyvrcholila 
monumentální přestavbou baziliky sv. Petra a Pavla podle návrhu 
architekta Josefa Mockera.

AKCE
31. 07. | 19.30 | Cirkusové legendy – nový cirkus a legendy 
šesti národů v podání mladých studentů CIRQUEONu a jejich ko-
legů z cirkusových škol v Belgii, Irsku, severním Irsku, Slovinsku 
a Lucembursku. CIRQUEON ve spolupráci s Národní kulturní pa-
mátkou Vyšehrad za podpory evropského programu Erasmus+ 
připravil jedinečné cirkusové site-specific představení Cirkusové 
legendy v prostorách kasemat, Gorlice a parku v areálu Vyšehradu. 
Mladí cirkusáci ze šesti zemí se v Praze sjedou na týdenní výměnu 
mládeže, v rámci které budou zkoumat legendy zúčastněných 
národů, hledat jejich podobnosti a odlišnosti a možnosti, jak je 
představit pomocí technik nového cirkusu. Pod režijním vede-
ním Lukáše Houdka vás provedou Vyšehradem a jeho tajemným 
podzemím za pomoci akrobacie, žonglování, tance a balančních 
technik. Diváka čeká procházka magických prostor Vyšehradu 
s nečekanými cirkusovými obrazy | vstup zdarma po předchozí 
registraci na GoOut.cz
18. a 19. 08. | Čajomírfest – přijďte oslavit desátý jubilejní 
svátek všech milovníků čaje. V sobotu bude festival zahájen ve 
12.00 a potrvá do 20.00. Nedělní program bude stejně jako každý 
rok od svítání do soumraku. Návštěvníci se mohou těšit na čaje 
z celého světa, workshopy a přednášky. Letos je speciálním hos-
tem korejská delegace vedená slavnou čajovou mistryní – paní 

Sunwoo Park. Korejci představí svou čajovou kulturu přednáškami, 
workshopy a praktickými ukázkami. Účast potvrdili hosté z Aus-
trálie, Rakouska, Belgie, Ruska, Číny a dalších zemí. Degustační 
páska v předprodeji na www.cajomir.cz

KNÍŽECÍ A KRÁLOVSKÁ AKROPOLE
do 30. 09. | Festival SCULPTURE LINE – další ročník sochař-
ského festivalu opět představí sochy a výtvarné objekty předních 
domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým nebem“. Na Vyše-
hradě bude letos instalace díla autora Antonína Kašpara Trůn. 
Více informací na www.sculptureline.cz

LETNÍ SCÉNA
do 01. 09. | Metropolitní léto hereckých osobností – hlav-
ním lákadlem 15. ročníku divadelní přehlídky je premiéra klasické 
francouzské situační komedie Georgese Feydeau Brouk v hlavě. 
Chybět nebudou ani osvědčené tituly z minulých let. Více informa-
cí o programu a vstupenkách na www.studiodva.cz

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička | cena za prohlídku 
je 50/30 Kč

každou so a ne | 11.00 a 14.00 | Prohlídka kostela Stětí 
svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat

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
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Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC ČERVEN 2018

Odpověď na fotohádanku a tajenku křížovky nám zašlete do 10. července z www.kampocesku.cz/souteze 
nebo poštou na adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od redakce zajímavé ceny. Výherci si 
ceny vyzvedávají v redakci!

Poznáte místo na fotografii?
a) kostel sv. Ludmily, Praha 2
b) kostel sv. Václava na Zderaze, Praha 2
c) kostel sv. Prokopa, Praha 3

Celkem došlo 693 odpovědí, z toho 460 žen, 233 mužů.

Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 33,33%
Středočeský kraj: 16,74%
Liberecký kraj: 9,09%
Jihomoravský kraj: 6,35%
Ústecký kraj: 5,77%
Ostatní kraje: 28,72%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) kašna na Loretánském náměstí, Hradčany
soutěžilo: 117 čtenářů; 99 správně; 18 špatně
výherci: Alena Klaschková, Praha; Michaela Neumannová, 
Praha 5; Irena Jílková, Hořovice

Křížovka
...a výzkumné činnosti
soutěžilo: 72 čtenářů; 67 správně; 5 špatně
výherci: Barbora Petrtýlová, Praha 8; Jana Koutníková, 
Praha 4; Ivan Šebesta, Praha 6

Soutěž 2x2 vstupenky na představení Otáčivého 
hlediště v Českém Krumlově
otázka: Kolik národností se letos představí v inscenaci opery 
Trubadúr před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově?
odpověď: b) 7
soutěžilo: 102 čtenářů; 62 správně; 40 špatně
výherci: Petr Heinriche, Praha 6; Martin Vaněk, Vitice

Soutěž o 2x2 vstupenky abonentní vstupenky 
na cyklus PKF
otázka: Kde se 10. 12. 2018 uskuteční světová premiéra 
ve stylu site-specific v rámci cyklu PKF – Prague Philharmonia 
„Krása dneška (S)“?
odpověď: c) Veletržní palác Národní galerie v Praze 
soutěžilo: 100 čtenářů; 84 správně; 16 špatně
výherci: Magdalena Kašová, Praha 3; Hana Johanisová, Praha 9

Soutěž o 1 rodinnou vstupenku do Muzea čokolády
otázka: Kolikáté narozeniny slaví letos Muzeum čokolády 
Choco-Story Praha?
odpověď: c) desáté
soutěžilo:  302 čtenářů; 290 správně; 12 špatně
výherci: Dana Nešetřilová, Neratovice

FOTOHÁDANKA 
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JE JEDNO, NA ČEM PŘIJEDEŠ
5. – 8. 7. 2018 PRAHA, VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE

VSTUPENKY V PRODEJI. VÍCE NA: H-D.PRAGUE115.COM

115 LET HARLEY-DAVIDSON®

•  PRAGUE CUSTOM GALLERY
•  HISTORICKÉ MOTOCYKLY OD ROKU 1918
•  SPECIÁLNÍ MODEL. ŘADA K 115. VÝROČÍ H-D®

•  DEMO JÍZDY VÍCE NEŽ 60 H-D®

•  NEJNOVĚJŠÍ MODELY VOZŮ JEEP
  PRO TESTOVACÍ JÍZDY ZDARMA!

•  FREESTYLE MOTOCROSS
•  KASKADÉRSKÁ SHOW
•  BIKER GAMES
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