
P
ra

žs
k
ý 

p
ře

h
le

d
 k

u
lt

u
rn

íc
h
 p

o
řa

d
ů
 

0
8
*2

0
1
8



PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

P
ra

žs
k
ý 

p
ře

h
le

d
 k

u
lt

u
rn

íc
h
 p

o
řa

d
ů
 

0
8
*2

0
1
8

30 Kč www.kampocesku.cz

08*2018

66. ročník

S námi máte přehled!

Jiří Hubač                                                                        

Eliška Balzerová

www.divadlopalace.cz

Ivan Hubač



48

49

Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

Publikace redakce KAM po Česku „Pražský hrad, nádvořími do zahrad“ 
je určena široké návštěvnické veřejnosti, která se rozhodla či rozhodne 
navštívit tento nejvýznamnější český hrad na pražském vrchu Opyš. 
Věříme, že se stane památkou na nevšední zážitek z návštěvy místa, 
které bylo od 9. století sídlem českých knížat, králů, císařů Svaté říše 
římské, prezidentů republiky a současným symbolem Prahy i české 
státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších hradních komplexů 
světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce největším starobylým 
hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské činnosti, fotografování, 
můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích (fós – světlo a grafis – 
štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli a zachytili. Přijměte 
tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, nádvořími do zahrad, 
zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr3.indd   4 20.07.18   12:07
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Milí čtenáři, 

léto zvolnilo naše obvyklé tempo 
a může se zdát, že čas plyne pomaleji.  
Vše je ovšem jen v  našich hlavách 
a stoickým klidem dnes oplývá málo-

kdo. Pokusit se o něj však můžeme všichni. Pokud k tomu 
přispěje i některá z doporučených kulturních akcí, je 
napůl vyhráno.
Mezinárodní varhanní festival, který se již tradičně ko-
ná v Bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském, je 
myslím dobrou volbou. V letošním roce si budete moci 
poslechnout umělce z Portugalska, Islandu nebo Dánska. 
Inspirativní záležitost.
Expozice v  nově otevřeném Museu skla v  barokním 
letohrádku Portheimka na Smíchově je věnována dílu 
předních osobností naší sklářské tvorby i začínajícím vý-
tvarníkům. V současnosti je obohacena o výstavu význam-
né americké umělkyně, a proto neváhejte s návštěvou.
V Botanické zahradě v Troji si můžete dopřát procházku 
mezi africkými sochami a užít si zbytek léta naladěni 
na exotickou kulturu. Vždyť z Afriky jsme vyšli, tak proč 
se tam alespoň na chvíli zase nevrátit.
Přeji vám klidné dny a příjemné zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  AUGUST SEDLÁČEK – CESTA DO HLUBIN 
NAŠÍ HISTORIE (175 let)

Český historik, heraldik, sfragistik (znaky pečetí) a genealog 
August Sedláček se narodil 28. 8. 1843 v Mladé Vožici v ro-
dině úředníka na statku. Když byl otec přeložen v roce 1850 
jako soudce okresního soudu do Počátek (čp. 12), dochodil 
tu August obecnou školu. 

Hlavní školu absolvoval v Jindřichově Hradci, pokračoval na gym-
náziu v Jihlavě a maturoval na Píseckém gymnáziu (1863). Poté 
studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1863–1867). 

Po studiích působil 
coby středoškolský 
profesor děje-
pisu v Litomyšli 
( 1 8 6 7 – 1 8 6 9 ) , 
Rychnově nad 
Kněžnou (1869–
1875) a Táboře 
( 1 8 7 5 – 1 8 9 9 ) . 
V roce 1899 odešel 
do penze a přestě-
hoval se do Písku, 
kde pracoval jako 
městský archivář. 
Dokladem toho, 
že již od mládí měl 

rád historickou topografii a kastelologii, je monografie Dějiny 
královského krajského města Písku nad Otavou (1911–1913), 
ale především patnáctidílný soubor Hrady, zámky a tvrze Krá-
lovství českého (1882–1927), jehož přípravě zasvětil více než 

20 let života. V archivech dohledal či objevil neuvěřitelné množ-
ství informací, které se staly základem pro mnohé badatele, 
kronikáře nebo nadšence. August Sedláček zemřel 15. ledna 

1926 v Písku v požehnaném věku 83 let a pohřben byl na dnes 
již bývalém píseckém hřbitově.
Pro mne bylo setkání s jeho dílem něčím neuvěřitelným. Zvláště 
když uvážím, že jsem tehdy ještě neměl možnost jeho 15svazko-
vé dílo vlastnit. Jen jsem si ho mohl občas vypůjčit od jednoho 
moudrého pána. Každý další díl byl zážitkem na cestě do dáv-

ných časů, jejichž příběhy se mi odehrávaly doslova před očima. 
Dodnes mi vytane na mysl řada míst, která jsem navštívil coby 
zříceniny, podobně jako hrad Potštejn, ale kresba, jakási roman-
tická hmotová rekonstrukce Adolfa a Karla Liebscherových, mi 
dávala možnost uvidět hrad Potštejn v době jeho největší slávy. 
August Sedláček je pro mne přesně tím odborníkem, který žil 
v dobách před internetem a vše, co napsal či zpracoval, musel 

poctivě „vysedět“ v archivech. Dodnes se setkávám s množstvím 
textových kompilátů, které vycházejí z jeho díla a které internet 
šíří jako poznatky objevné toho či onoho autora. Taková je už 
prostě doba. August Sedláček tu ale mohl být ještě dalších sto 
let a stále by měl o čem psát. Přesto i za to „málo“, díky Vám, 
pane Sedláčku.

Luděk Sládek

August Sedláček, Humoristické listy, ročník 1882, č. 42 

Hrady, zámky a tvrze Království českého – 15 svazků, 1931

Hrad Karlštejn

Hrad Potštejn

4  kalendárium
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1. 8. 1933 (85 let)
Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 
1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). 
Specializoval se na dějiny raného středověku ve střední 
a východní Evropě a na filozofii dějin. Je autorem koncepce 
mezinárodní výstavy „Střed Evropy kolem roku 1000“.

9. 8. 1833 (185 let)
Český historik, archivář, profesor na Univerzitě Karlově 
a akademik Československé akademie věd Václav 
Vojtíšek se narodil 9. srpna 1883 v Praze (zemř. 22. 8. 
1974). Ve svém díle se zaměřoval hlavně na pomocné 
vědy historické, zejména kodikologii a heraldiku. Dále se 
věnoval dějinám měst.

11. 8. 1613 (405 let)
Nařízení obcí pražských z počátku 17. století je zajíma-
vým svědectvím hygienických poměrů v české metropoli 
oné doby. Bylo nařízeno, aby „sousedé nechovali nečistých 
hovad, sviňského dobytka, smrdutých kozlů, nečistých 
psů, neboť taková hovádka sebou nesou nákazy z domu 
do domu“.

17. 8. 1503 (515 let)
Vzkvétající Menší Město (dnešní Malá Strana) bylo roku 
1503 postiženo požárem, při kterém bylo zničeno 60 domů 
v jeho východní části, domy byly nahrazeny novou pozdně 
gotickou zástavbou. Za necelých 40 let zničil obrovský 
požár celé dvě třetiny gotického Menšího Města pražského.

18. 8. 1658 (360 let)
Český spisovatel, historik a překladatel náboženské litera-
tury kněz Jan František Beckovský se narodil 18. srpna 
1658 v Německém Brodu (zemř. 26. 12. 1725). Pod titulem 
Poselkyně starých příběhův českých opravil některé ne-
přesnosti a chyby kroniky Václava Hájka z Libočan. 

1198
(820 let)

Přemysl Otakar I.
15. 8. 1198

korunován českým 
králem

1753
(265 let)

Josef Dobrovský
* 17. 8. 1753
† 6. 1. 1829

český jazykovědec 
a zakladatel slavistiky 

v českých zemích

1818
(200 let)

Václav Bolemír 
Nebeský

* 18. 8. 1818
† 17. 8. 1882

český obrozenecký 
básník

  DRUHÁ PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVA (190 let)

Od 1. 8. do 2. 9. 1828 proběhla ve Vusínovském domě v Mas-
né ulici v Praze druhá Česká výstava průmyslová, která prý 
vzbudila zvláště u cizinců velký ohlas. Byli překvapeni vyso-
kým stupněm dokonalosti českého průmyslu.

Průmyslová výroba v Čechách v  19. století nebyla utěšená, 
ale i přes nezdravé ekonomické poměry se rozvíjela a sílila. 
První Všeobecná průmyslová výstava se konala v roce 1791 

a téměř upadla v zapo-
mnění. Druhá výstava 
byla svým rozsahem 
nevelká, ale úspěšná. 
Současně probíhaly 
první snahy o založení 
spolku k  povzbuzení 
průmyslu v  Čechách, 
které jsou připisovány 
hraběti Josefu Diet-
richsteinovi. Příznivá 
situace nastala v roce 
1826, kdy se stal 
prezidentem guber-

nia Karel Chotek, jenž se postavil do čela snah o povznesení 
českého průmyslu. Bylo navrženo každoroční pořádání výstav 
za účelem posílení konkurenceschopnosti českých výrobců 
a renovace zastaralých výrobních metod. Do čela výstavního 
výboru byl nominován hrabě Josef Dietrichstein. Třetí zemská 

výstava průmyslová proběhla v roce 1829, která měla poprvé 
svoji porotu. Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách byla 
založena 1. března 1833 a jejím úkolem bylo podporovat nové 
formy podnikání pořádáním přednášek a výstav, organizováním 
kurzů pro učně a tovaryše, vydáváním knih a časopisů. 

-aba-

První průmyslová výstava se konala v areálu Klementina v Praze

Hrabě Karel Chotek (1783–1868)

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  ČESKÝ ESKYMÁK ESKYMO WELZL (150 let)

Když v sobě máte silnou touhu po opravdové svobodě 
a  k  tomu toulavé boty, tak rozhodně nemůžete prožít 
obyčejný život. Když Jan Eskymo Welzl v září 1948 umírá 
v Dawson City, kněz do knihy pohřbů do kolonky povolání 
napíše: průzkumník a vynálezce.

To by bylo ale málo. Krom jiného byl také dobrodruh, cestovatel, 
obchodník, lovec, zlatokop, vypravěč, snílek a možná i bloud. 

Narodil se v Zábřehu na 
Moravě 15. 8. 1868 a po 
vyučení zámečníkem ve 
Zvoli a smrti matky ho 
doma už nic nedrželo. 
Postupně se objevuje 
v  Americe, v  Austrálii 
a  koncem 19.  století 
putuje po Sibiři či Al-
jašce. Po ztroskotání 
lodi (1924) je zadržen 
úřady USA a vyhoštěn 
do Evropy. Z Hamburku 
si koresponduje s  Ru-
dolfem Těsnohlídkem, 
který z jeho dopisů se-

staví knihu Eskymo Welzl. V Československu se objevuje v roce 
1928, a dokonce se setkává s prezidentem Masarykem. Dostává 
se mu velké popularity díky vyprávění příběhů, které zachytí 

a knižně vydají Edvard Valenta a Bedřich Golombek, např. v kni-
ze Třicet let na zlatém severu. Doma ale nevydrží dlouho. Ani 
ne o rok po šedesátce vyráží opět na milovaný sever do Kanady. 

-liban- 

Jan Eskymo Welzl (1932)
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  INVAZE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY 
(50 let)

V úterý 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny došlo k prvnímu 
překročení státní hranice Československa vojsky Varšavské 
smlouvy, čímž byl fakticky ukončen demokratizační proces 
pražského jara. 

Ráno 21. srpna byla obsazena letiště včetně Ruzyně, pro zajištění 
transportu okupačních vojsk a jejich techniky. Naše armáda měla 
od iniciátorů akce rozkaz neklást odpor. Postupně se k obyvatel-

stvu začaly šířit zprávy o útoku jednotek Varšavské smlouvy. Čes-
koslovenský rozhlas odvysílal provolání Všemu lidu ČSSR a později 
i průběh masakru civilistů na Vinohradské třídě. Následně přešel 
do ilegality a postupně hlásila zprávy utajená studia po celé zemi. 
Podařilo se obnovit i televizní vysílání z improvizovaných studií, 

například z areálu ČKD Praha. Při vysílání se objevil slogan: „Jsme 
s vámi – buďte s námi!“ V ulicích našich měst se pohybovalo při-
bližně 6 000 tanků a obrněných vozů, následovaných pozemními 
jednotkami v odhadovaném počtu až 500 000 mužů. Invaze vedla 
k emigraci přibližně 100 000 lidí do konce roku 1969. Během 
prvního měsíce invaze přišlo o život 104 osob. Tak začal více než 
20 let trvající nechtěný pobyt sovětských vojsk na našem území.

Miroslav Foltýn

Hořící tank v pražských ulicích, srpen 1968

Demonstrace proti okupaci ČSSR v Helsinkách

6  kalendárium
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19. 8. 1873 (145 let)
Český malíř a profesor kreslení Ludvík Vacátko se narodil 
19. srpna 1873 v Simmeringu (zemř. 26. 11. 1956). Byl 
vynikajícím znalcem anatomie zvířat, nejraději maloval 
koně, zvěř a bitevní scény. Byl asistentem Luďka Marolda 
při tvorbě panoramatického obrazu Bitva u Lipan.

20. 8. 1878 (140 let)
Český prozaik, básník, překladatel, publicista a nakladatel 
kněz Jakub Deml se narodil 20. srpna 1878 v Tasově 
(zemř. 10. 2. 1961). Jeho dílo je považováno za předchůdce 
moderních literárních směrů, zejména surrealismu. Jeho 
tvorbu významně ovlivnilo přátelství s Otokarem Březinou.

22. 8. 1878 (140 let)
Český filosof, prozaik, básník a dramatik Ladislav Klíma 
se narodil 22. srpna 1878 v Domažlicích (zemř. 19. 4. 
1928). Mezi jeho nejznámější díla patří expresionistický 
román Utrpení knížete Sternenhocha z roku 1928. Jeden 
z jeho citátů zní: „Krása, toť destilovaná užitečnost!“

28. 8. 1918 (100 let)
Český výtvarník, animátor a režisér Václav Bedřich se na-
rodil 28. srpna 1918 v Příbrami (zemř. 7. 3. 2009). Režíroval 
slavnou znělku Večerníčku, nejstarší stále používanou 
televizní znělku vůbec. Z večerníčků režíroval např. Maxipsa 
Fíka, Zvířátka pana Krbce a Boba a Bobka. 

30. 8. 1518 (500 let)
Na shromáždění v Karolinu byla vyhlášena jednota 
Starého a Nového Města (pražského), tedy jejich 
spojení pod jedinou správou. Iniciátorem spojení a jejím 
prvním představitelem byl Jan Pašek z Vratu (1470-1533), 
představitel konzervativního prokatolického křídla české 
politiky.

1848
(170 let)

František Kmoch
* 1. 8. 1848

† 30. 4. 1912
český dirigent 

a skladatel dechové 
hudby

1948
(70 let)

Jan Palach
* 11. 8. 1948
† 19. 1. 1969

student, který se na 
protest proti okupaci  

ČSSR upálil 

1978
(40 let)

Pražské metro 
12. 8. 1978

zahájen pravidelný 
provoz na trase A

  EMILKA (45 let)

Legenda české železnice odchází na odpočinek. Elektrické 
jednotky řady 451 z let 1964–1968 a 452 z let 1972–1973 
definitivně mizí z kolejí. Tyto vlaky se staly ikonou pražské 
příměstské dopravy. 

Vlaky přezdívané Emilka, pantograf nebo panťák, nově také ža-
botlam představují nejstarší typy českých elektrických souprav 
pro kapacitní příměstskou osobní železniční dopravu. Ve své době 
znamenaly revoluci, oproti vlakům taženým lokomotivami měly 

značné zrychlení a odpadl též posun při změně směru jízdy. A byly 
vlastně i prvními nízkopodlažními vlaky. Dnes z vyrobených 62 
kusů jezdí pouze jedna na městské lince S41 z Prahy-Libně do 
Roztok u Prahy a má před sebou poslední kilometry. Původně 

se počítalo s výrobou až 180 jednotek. V roce 2010 převedly 
České dráhy jednu jednotku do svých muzejních sbírek v Depu 
historických vozidel Lužná. Čtyřvozová jednotka váží 184 tun, 
je dlouhá 95,29 m a pohání ji stejnosměrný motor s odporovou 
regulací výkonu. Maximální rychlost byla 100 km/h a nabízela 
300 míst k sezení a 380 k stání. Po roce 2000 je začaly nahrazovat 
nové elektrické jednotky řady 471, dnes marketingově nazývané 
CityElefant. S nadsázkou lze říct, že žábu nahradil slon.

Pavel Edvard Vančura

Souprava 451

Souprava 451
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  PAROL MÁ TAK STRAŠNĚ POTVORÁCKOU 
POVĚST, AŽ JE TO ZÁBAVNÉ
Rozhovor s Ondřejem Pavelkou, 
představitelem Parola ve hře Dobrý konec 
všechno spraví, která je uváděna na Letních 
shakespearovských slavnostech

Hrajete postavu Parola, což není zrovna výlupek ctnosti. 
V čem Vám Parolův charakter přišel nejzajímavější?
Říkáte, že není výlupek ctnosti? Vidíte, to je zajímavé. Postavy tak 
o něm hovoří a chovají se k němu tak, jak říkáte, že není výlupek 
ctnosti. Ale proč je potvora, to zatím nevím. Asi proto, že Shake-
spearovy postavy jsou vždy mnohoznačné, vrstevnaté, lomené, 
a proto jsou zajímavé. Parol má tak strašně potvoráckou pověst, 
až je to zábavné. Ale jak víme, pověst se nemusí slučovat s tím, 
jaký člověk doopravdy je.

Kromě hraní i režírujete. Nemáte občas tendenci do toho 
Janu Antonínovi Pitínskému mluvit? Nebo Vám slušnost 
a ostych nedají?
Je to pro mě opravdu velká radost, že mohu s panem režisérem 
pracovat, vždyť se známe již od Ochotnického kroužku, kde jsem 
viděl jeho skvělou inscenaci Matka. To bylo pro mě velké zjevení. 
Takže vím, že pan režisér je duše otevřená.

Je to vaše první zkušenost se Shakespearovskými slavnost-
mi, nebo už jste na této scéně v minulosti nějakou roli hrál?
Ten čas se opravdu zbláznil. Je to přesně 18 let, kdy jsem poprvé 
hrál na Slavnostech v inscenaci Zkrocení zlé ženy. Ta inscenace 

byla hlavně zajímavá tím, že parta kolem Petruchia, kterého jsem 
hrál, byli Češi a parta kolem Kateřiny byli Slováci. Jistě si dovedete 
představit, že to jazykově bylo velmi napínavé a neslo to s sebou 
i značnou dávku drzého humoru.

Navštěvujete Letní shakespearovské slavnosti i jako 
divák?
Naposledy jsem viděl od SKUTRu skvělý Sen noci svatojanský.

Hrajete v divadle, ve filmu i v televizních seriálech. Jsou 
to pro Vás rozdílné disciplíny, případně dáváte nějaké 
z nich přednost?
Když dlouho točím, jsem rád, když přijde nabídka z divadla, a je 
to i naopak.

V létě se všichni snažíme trochu vypnout. Kde a u čeho se 
nejlépe odreagujete Vy?
Kniha, víno, příroda...

Připravila Johana Turnerová

8  rozhovory
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  CHTĚL JSEM DNEŠNÍ USPĚCHANOU 
DOBU PŘENÉST DO ČASU GENTLEMANŮ
Rozhovor s Angelem Purgertem

Fotograf Angelo Purgert (1965) je držitelem mnoha mezi-
národních ocenění. Jeho snímek nazvaný Dáma s psíkem byl 
dokonce zařazen do stálé sbírky Národního muzea fotografie 
České republiky. On sám se ale nejvíce těší z pomoci dětem 
skrze své charitativní fotografické projekty. Jeden z nich – 
První republika se letos v květnu dočkal také speciálního 
knižního vydání, díky kterému můžete dětem pomoci i vy.

Co Vás přivedlo k foto-
grafování?
Tím prvním impulsem 
byl pravděpodobně můj 
táta, který fotografoval 
na legendární fotoaparát 
Flexart a neustále ho nosil 
u sebe. Když mi bylo asi 
jedenáct let, tak jsem si 
ho od něj půjčil a poprvé 
spatřil krásy tohoto světa 
za hledáčkem fotoaparátu. 

Jaké objekty nejraději fotografujete? 
Nejraději fotografuji objekty, které jsou architektonicky něčím zají-
mavé, což je například v Praze Staré a Nové Město. Snímky z těchto 
míst se objevily i v knize To nejlepší z Prahy, na které jsem se podílel 
fotograficky i koncepčně. Spousta uliček, kaváren a hotýlků z těchto 
historických čtvrtí, zejména z období secese, se momentálně na-
chází také v mé nově vydané knize První republika. 

Kniha fotografií První republika Vám vyšla koncem květ-
na. Jak tento projekt vznikal? 
Charitativní projekt První republika vznikal v letech 2009 až 2018 
a spolupracovalo na něm bez nároku na honorář bezmála 160 lidí 
včetně 60 partnerů. V rámci projektu bylo od roku 2010 pořádáno 
také 25 výstav u nás i v zahraničí. Díky výtěžku z těchto výstav 
jsme pak mohli finančně podpořit nejen onkologická oddělení 
dětských nemocnic, dětské domovy, kojenecké ústavy v Čechách, 
ale také ústav pro mentálně a fyzicky postižené děti ve Lvově 
a mnoho dalších. Některé fotografie rovněž získaly několik me-
zinárodních ocenění. Myslím, že je to skvělá odměna pro všechny, 
kdo se na projektu podíleli. Co se týče samotné publikace, tak 
kniha vyšla jak v běžné edici, tak i v luxusní limitované edici 100 
kusů, jež je ručně vázaná v pravé kůži. 

Proč jste si vybral právě období první republiky?
Nechci toho čtenářům mnoho prozrazovat, protože tato odpověď 
je i na zadní straně knihy, ale ve zkratce jsem chtěl tu dnešní 
konzumní a uspěchanou dobu přenést v retrospektivě do času 

gentlemanů, krásných účesů, make-upů a doplňků dam a také 
architektonického řemesla se smyslem pro detail, což se bohužel 
již v dnešní době téměř vytratilo.

První republika ale není Vaším jediným charitativním 
projektem...
První republika sice není mým jediným charitativním fotografic-
kým projektem, ale tím prvním ano. Po ní následovaly charitativní 
fotografické projekty Jiný svět a Portréty osobností. 

Berete fotoaparát do rukou i ve svém volném čase? 
Abych se přiznal, tak ve volném čase prakticky nefotím. To spíše 
fotí moje manželka. Ve chvílích volna se věnuji především své 
rodině a pak mám jako koníčka sportovní karate, kam dvakrát 
týdně docházím i se svou rodinou. Občas také relaxuji a hledám 
inspiraci v takovém polosrubu v trampské osadě u řeky Sázavy. 

Jaké jsou Vaše další fotografické aktivity?
Jsem majitelem Fotoškoly Angelo, která nabízí ucelený výukový 
program jak pro začínající, tak i pro pokročilé a profesionální fo-
tografy. Rovněž pro ně pořádáme jedno či více denní tematické 
fotoworkshopy. Právě minulý měsíc proběhl náš Fotoworkshop 
v Českém Švýcarsku na téma portrét, fashion, glamour a akt.

Tereza Blažková

Poslední snímek z celého projektu nazvaný Hollywood
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  YPSILONKA DIVÁKY BAVÍ JIŽ 55 LET

Tradiční pražská scéna Studio Ypsilon si letos připomene 
55 let od svého vzniku. Během divadelních prázdnin pro-
bíhají v  divadle opravy jevištní techniky a revitalizace 
diváckých prostor i zázemí. Do nové sezony vstoupí proto 
slavnostně, a tak trochu v novém kabátě. Oficiálně divadlo 
zahájí novou sezonu v pondělí 17. září 2018 ve 12.00 hu-
debně-tanečním programem v pasáži Olympic a slavit bude 
s diváky a hosty celý týden.

Ypsilonka už na počátku a za celou dobu své existence se stala 
nedílnou součástí české divadelní historie, a to jak svou poetikou, 
tak metodou kolektivní improvizace. Zúčastnila se různých diva-
delních festivalů a pravidelně vyjížděla do zahraničí. Za více než 
půl století vzniklo na stovky inscenací, improvizovaných večerů, 
happeningů  a dalších. Současně divadlem prošlo nesčetně výraz-
ných osobností, a i když už není možné se dnes setkat se všemi, 
některé jsou s ní téměř od počátku až dodnes. Vedle ředitele Jana 
Schmida, je takovou osobností například herečka Jana Synková 
nebo skladatel Miroslav Kořínek.
V rámci oslav bude na programu kmenová Prodaná nevěsta i ju-
bilejní 100. repríza Fausta a Markétky, po které je ještě plánovaná 
beseda s diváky a hosty, a to nejen o historii Ypsilonky, oslavách 
výročí, ale také o jejím dalším směřování i o směřování divadel 

či kultury obecně. Dále uvede Varieté Freda A., a to navíc jako 
partnerské představení televizního festivalu Zlatá Praha, který si 
současně letos připomíná rovněž 55 let existence. Do dramaturgie 
týdenních oslav divadlo zařadilo i jednu z nejnovějších inscenací 

Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi 
a týden zakončí komedií Hlava Medúzy, kterou má na repertoáru 
od roku 1996. U příležitosti výročí také ještě vyjdou dvě publikace. 
V červnu divadlo vydalo knihu Jana Schmida Improvizace, náhoda 
a jiné vyhlídky. V plánu je také příprava druhé, tentokrát obrazové, 
publikace s fotografiemi z inscenací z posledních pěti let. Titul 
by tak měl volně navazovat na Cestu Ypsilon aneb Od počátku 
k dnešku, která vyšla v roce 2014. Přijďte slavit s Ypsilonkou!

Za tým Ypsilonky poskytla informace Aneta Filipová

Inscenace Faust a Markétka
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  SOBÍ HORA
Karin Tidbecková

Magické povídky spojující svět severské mytologie a nadpřiroze-
na, jejichž autorka je považována za mimořádný objev na scéně 

světové fantasy. Pozoruhodná 
sbírka třinácti povídek, tak 
zvláštních, že je velmi obtíž-
né vypudit je z mysli. Zasahují 
do světa fantasy, magického 
realismu, science fiction 
i severských lidových pověstí 
s imaginárními bytostmi. 
Některé z těchto příběhů jsou 
značně znepokojivé, ale záro-
veň humorné a neuvěřitelně 
zvláštní. Výrazný autorský 
rukopis Karin Tidbeckové má 
schopnost vyvolat v nás inten-

zivní pocit odcizení vůči světu, o němž jsme se domnívali, že ho 
známe, a nasměrovat k trhlině v něm, z níž se může vynořovat 
leccos nepředstavitelného. 
cena: 229 Kč
www.albatrosmedia.cz

  NOVÝ TAJNÝ DENÍK HENDRIKA GROENA, 
85 LET
Hendrik Groen

Holandský stařík je zpět! Pokračování hořkosladkého románu, 
který se stal světovým bestsellerem. Členové klubu Staří-ale-ne-

-mrtví přivítali dva nováčky, 
aby zaplnili mezery, které 
zůstaly po Gritje a Eefje. 
Grietje Hendrik na uzavře-
ném oddělení pro pacienty 
trpící Alzheimerovou choro-
bou pravidelně navštěvuje, 
ona ho však nepoznává. Po 
těchto návštěvách Hendrik 
stále častěji přemítá o živo-
tě a smrti a myslí na svou 
milovanou Eefje, která mu 
velice chybí. „Láska má má-

lokdy šťastný konec,“ zaznamená si. Hendrik se ale nevzdává! 
Se svými akčními přáteli obnoví po několikaměsíční pauze svůj 
anarchistický klub a podniknou řadu bláznivých výletů. 
cena: 369 Kč
www.albatrosmedia.cz

  ZDRAVÍ JE V NAŠÍ HLAVĚ
Jarmila Mandžuková

Všeobecně se ví, že naše zdraví ovlivňuje životní styl, dědičnost 
a životní prostředí. Ale kromě těchto faktorů existuje velmi 

úzký vztah mezi zdravím 
a emocionálním stavem 
neboli psychikou člověka. 
Dlouhodobý stres, život 
pod tlakem a negativní 
emoce se odrážejí na 
našem zdravotním stavu. 
Uvádí se, že až 80 procent 
nemocí ovlivňuje naše psy-
chika. Často postačí změna 
postoje k tomu, aby člověk 
pocítil znatelnou úlevu i na 
fyzické úrovni. Kniha zná-
mé autorky a propagátorky 

zdravého životního stylu (Domácí lékař jinak, Bylinky – léčivá moc 
přírody) je návodem ke zdraví a vitalitě.
cena: 259 Kč
www.brana.cz

  BERTA A JAN HLEDAJÍ KEŠKY
Michal Tuháček

Dají se ještě dnes najít poklady? Jistěže ano, kolem nás jich jsou 
tisíce. Stačí jen stát se jejich nadšeným hledačem. Řeč je o celosvě-
tovém fenoménu – hře, která se nazývá geocaching – a u nás se jí 
po česku říká keškování neboli chytání kešek. Postačí vám k tomu 

i nejobyčejnější 
chytrý telefon 
nebo navigace 
s  funkcí GPS, 
dobré boty a chuť 
vyrazit ven za ni-
kdy nekončícím 
dobrodružstvím. 
Úspěchy v téhle 
hře totiž nelze 

jen tak vysedět v křesle obýváku, ty se musí poctivě vychodit 
na čerstvém vzduchu. Tato knížka všem zájemcům ukáže, jak 
se stát kačerem (tj. lovcem kešek), jak najít, ale i zamaskovat 
ukrytý poklad nebo jak se vyhnout obávaným mudlům. Ale hlav-
ně – nasměruje všechny lovce pokladů na ta nejatraktivnější 
místa v celé České republice, která stojí za návštěvu, ať už s GPS 
hledačkou nebo bez ní. A to vše s krásnými a veselými ilustracemi 
Petry Cífkové.
cena: 259 Kč
www.knizniklub.cz
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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 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 
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 vy-
šehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy 
i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomí-
náme 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

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 
a proč je nad sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
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22. 8. / ST

OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO PETSCHKA.   Projdeme 
se oblastí Bubenče od krásné funkcionalistické stavby Richarda 
F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára 
i od dvojice 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“. Začátek 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 

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 
procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Praž-
ského 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 Hradčanském 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 
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 Ďáb-
lice. 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 Škr-
landová 
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26 „Hradčanská“ (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 DO-
PRAVY 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 

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 
využít předprodeje vycházek. Podmínkou účasti je tram-
vajenka nebo časová jízdenka na  metro (90  minut). 
Začátek akce v 11:00 na stanici tramvaje č. 1, 2, 18, 20, 25, 
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PROHLÍDKA V ANGLICKÉM JAZYCE /20:00 / 250 KČ
4. 8. / SO Josefina Jelínková 
11. 8. / SO JUDr. Jiří Vytáček
18. 8.  / SO Helena Pavlíková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V SRPNU 2018

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 

vzniknul název Hybernské ulice? Na závěr si budeme povídat 
o secesní budově nádraží hlavního a ukážeme zajímavé ar-
chitektonické 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 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
25. 8. / SO Bc. Antonín Baloun 
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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 stře-
dočeského města Slaný. V něm se v sobotu 14. 7. koná každoroční 
Slánský okruh – závod historických vozidel, který pojedou vyzna-
vači 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 protivzduš-
né 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 průvodce 
Prahou a cestovního ruchu. Termíny kurzů: 11. 9. 2018 – 7. 4. 
2019 nebo 15. 9. 2018 – 19. 5. 2019. Přihlášky přijímáme 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

počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické 
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 po-
skytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům 
nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probí-
hajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení 
akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka 
zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době 
uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě 
lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na 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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KROKY MICHALA DAVIDA   PAVEL CALLTA
UNDERHILL BAND   JIŘÍ ZONYGA & KLÁRA VOJÁČKOVÁ

HOUPACÍ KŮŇ   CUCINO   MAXIM TURBULENCE

SALSA DANCE   POLE DANCE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

AREÁL RYCHETY UHŘÍNĚVES

Doprovodný program
Facepainting, skákací hrad, kolotoč, dřevosochání, tvořivá dílna, westernová střelnice,

laserový biatlon, mini ping pong, košíková, jízda na poníkovi, šlapací železnice,
trampolína, bubliny a další

VSTUP ZDARMAVSTUP ZDARMA

1. září 2018 10:00 – 22:00 1. září 2018 10:00 – 22:00 
AREÁL RYCHETY UHŘÍNĚVES

www.praha22.cz/babileto2018



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

Studenti Fakulty architektury ČVUT v Informačním centru 
Prahy 3 představují možnou podobu budoucnosti Nákla-
dového nádraží Žižkov. Ve své práci se pokusili najít způsob, 
jak objekt logicky rozdělit a dostavět tak, aby mohl do budoucna 
plnit potřeby různých kulturních a vzdělávacích institucí včetně 
bydlení a umístění studentských kolejí. Výsledkem práce studentů 
pod vedením ateliéru Redčenkov-Danda je model v měřítku 1:87. 
Model Nákladového nádraží Žižkov bude vystaven v Info-
centru do 31. 8.

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 | do 30. 8., vstup zdarma

AKCE
02., 09., 16., 23. a 30. 08. | 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.
09. 08. | 18.00 | Tátova volha* – filmová projekce – kostýmní 
výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se 
jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana 
Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To 
alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská 
kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, 
ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku ne-
vlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým 
veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma 
Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav 
Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc. (CinemArt)
23. 08. | 18.00 | Hastrman* – filmová projekce – romantický 
a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel 
Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) 

naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se 
svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky 
na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu 
místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a vý-
jimečná rychtářova (David Novotný) dcera Katynka revoltující 
proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. 
Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel Voves 
(Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se Katynka 
hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda ja-
ko člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. (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 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: 30. 7. – 19. 8.

VÝSTAVA
Obrazy – Eva Rokosová | do 27. 7. a od 20. 8. do 31. 8.

PŘIPRAVUJEME

01. 09. | 10.00–22.00 | Babí léto v Uhříněvsi – areál Rychety 
Uhříněves | www.praha22.cz/babileto2018
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14. - 16. 9. 2018

Táborská setkání
– 27. ročník největšího husitského festivalu
PÁTEK: slavnostní zahájení · pochodňový průvod městem · videomaping · DAVID KOLLER s kapelou ·  
MŇÁGA A ŽĎORP

SOBOTA: středověké tržiště · žebrácká ulička · středověký špitál · vystoupení skupin historického šermu · 
staročeský jarmark · historický průvod městem · rytířský turnaj na koních · ohňostroj · BARBORA POLÁKOVÁ ·  
NO NAME · CIRCUS PROBLEM · MEZCLA ORQUESTA 

NEDĚLE: European Heritage Days - na téma společné dědictví a společné hodnoty, vybrané památkové  
objekty budou oživeny koncerty, divadlem, výstavami · NAPOLI ACUSTICA · TARAPACA · PETR LÜFTNER 

_tabor.indd   3 13.07.18   11:24



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 repub-
liky – 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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KULTURNÍ LÉTO
v Jindřichově Hradci

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, fi lmové 
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 
ulice Jindřichova Hradce pouliční umělci. Malý 

festival pouličního umění s názvem Do klobouku 
přivítá tradičně nejen hudebníky, ale na ulicích se 
bude také tančit i hrát divadlo. Mezi nejprestiž-
nější 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. s lavnosti 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



divadla
DIVADELNÍ PREMIÉRY

Dario Fo a Franca Rame:  
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ 
Studio DVA divadlo, uvádí Agentura 8, Bratislava, 20. 8.

Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Komedie 
italského dramatika Daria Fo a Franky Rame je věčným střetem 
mužského a ženského principu a groteskním bojištěm vztahu 
mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání 
lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. Skvělá 
herecká příležitost pro dva vynikající herce. 

  Hrají: Karel Roden, Jana Krausová a Petr Pěknic.
  Režie: Patrik Hartl.

P. Mangor Kvammer, T. Nag, J. A. Sægrov, 
P. I. Torkelsen: STARÉ DÁMY 
Studio DVA divadlo, uvádí Štúdio L+S, Bratislava, 31. 8.

Jedna žila v přepychu v dobré čtvrti, druhá v chudobě v kolonii 
na předměstí. Jedna je elegantní dáma píšící odvážnou milostnou 
poezii. Druhá celý život tvrdě manuálně pracovala, kouří jednu 
za druhou a mluví, jak jí zobák narostl. Oběma „táhne“ na osm-
desát a hra osudu je přivede do domova pro seniory. 

  Hrají: Kamila Magálová, Zdena Studenková.
  Režie: Juraj Nvota.

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, Vác-
lavské 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; otevřeno 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. – 02. 08. | 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.
03. – 05. 08. | 19.00 | Vše o mužích – M. Gavran – Aneb jak 
muži sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Aneb jak to dopa-
dá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie 
o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: M. Kramár, 
F. Blažek a M. Slaný, rež. J. Janěková.
06. – 08. 08. | 20.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – jak 
získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením 
vzrušující víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Škádlení, 
veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních 
zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex 
pro pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro 
záchranu vztahu může znamenat mnohem víc. Hrají: J. Krausová 
a K. Roden, rež. D. Abrahámová.
09. – 11. 08. | 20.00 | Otevřené manželství – Dario Fo a F. Ra-
me – zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. 
Komedie italského dramatika Daria Fo a Franky Rame je věčným 
střetem mužského a ženského principu a groteskním bojištěm 
vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném 
hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. 
Skvělá herecká příležitost pro dva vynikající herce. Hrají: K. Roden, 
J. Krausová a P. Pěknic, rež. P. Hartl.
12. – 14. 08. | 20.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – 
temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to 
vše ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! 
Podaří se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spo-
ry mezi rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, 
piccante, furiosa! Hrají: E. Holubová, J. Krausová, B. Klepl, K. Há-
dek, J. Stryková, M. Šoposká, K. Nováková, M. Maděrič, V. Jílek, 
M. Slaný, A. Fixová, R. Štabrňák, J. Meduna, J. Ployhar, M. Ligač, 
V. Šanda a P. Pěknic, rež. M. Schejbal
15. – 17. 08. | 20.00 | Vzhůru do divočiny – M. Riml – příběh 
manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro 
pokročilé, pokračuje. Tentokrát se však ze stylového hotelového 
pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, 
přesouvají do přírody. Hrají: J. Krausová, K. Roden, K. Nováková, 
rež. D. Abrahámová.
18. – 19. 08. | 20.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, 
dietě, touze po  lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném 
včelaři a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, 
J. Stryková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl
20. – 22. 08. | 20.00 | Brouk v hlavě
23. 08. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném 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 postup-
ně o svá poslední výsadní práva a o pozice neohrožených vládců 
vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebe-
určení se nachází v kotelně pod supermarketem Happycentrum... 

KULTURNÍ LÉTO
v Jindřichově Hradci

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, fi lmové 
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 
ulice Jindřichova Hradce pouliční umělci. Malý 

festival pouličního umění s názvem Do klobouku 
přivítá tradičně nejen hudebníky, ale na ulicích se 
bude také tančit i hrát divadlo. Mezi nejprestiž-
nější 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. s lavnosti 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
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rodinná a politická dramata. Hamlet je přesvědčen, že otcova 
smrt a strýcova svatba spolu úzce souvisejí, a proto se rozhod-
ne pravý důvod smrti svého otce odhalit. Ukazuje se však, že 
odhalení 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. – 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 Třasořitky 
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. – 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. – 28. 08. | 20.30 | Romeo a Julie – inscenace režijního 
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 očeká-
vání a stačí jediný pohled, aby se změnil osud Tybalta, Merkucia, 
Vavřince, Parida, Chůvy, Monteků a Kapuletů, Romea a Julie. Sta-
čí 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
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 

Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák, K. Hádek/V. Jílek, 
M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků.
24. 08. | 20.00 | Hana Zagorová & Boom! Band Jiřího 
Dvořáka – na Letní scéně Vyšehrad se poprvé představí jedna 
z nejpopulárnějších českých zpěvaček a několikanásobná zlatá 
slavice Hana Zagorová. Za doprovodu skupiny Boom! Band Jiří-
ho Dvořáka zazní to nejlepší z jejího repertoáru. Můžete se těšit 
na hity jako Asi, asi, Duhová víla, Maluj zase obrázky, Málokdo 
ví, Líto je mi líto a mnoho dalších | speciální host: Petr Rezek
25. – 26. 08. | 20.00 | Brouk v hlavě
27. 08. | 20.00 | Sex pro pokročilé
28. – 30. 08. | 19.00 | Vše o mužích
31. 08. | 20.00 | Monika Absolonová & Boom! Band Jiřího 
Dvořáka – královna českých muzikálových jevišť Monika Ab-
solonová vystoupí za doprovodu Boom! Bandu Jiřího Dvořáka. 
Na jedinečném koncertě zazní skladby z muzikálových předsta-
vení, kterých se držitelka Cen Thálie zhostila nejen na pražských 
divadelních prknech. Chybět nebudou ani důvěrně známé a ob-
líbené skladby z představení Evita a Funny Girl, které Monika 
doplní o hity ze svého repertoáru.
01. 09. | 20.00 | Monika Absolonová & Boom! Band Jiřího 
Dvořáka

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

01. – 07. 08. | 20.30 | Hamlet – inscenace Michala Vajdič-
ky. Jedna z nejtíživějších Shakespearových tragédií propojující 
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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 chví-
li a je všechno jinak. Hrají: L. Rybová, I. Chmela, D. Prachař, 
J. Janěková
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, 

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. – 15. 08. | 20.30 | Sen noci svatojánské
16. 08. | 20.30 | Sen noci svatojánské | derniéra
18. – 27. 08. | 20.30 | Veselé paničky Windsorské – in-
scenace 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. – 30. 08. | 20.30 | Komédia omylov – inscenace Romana 
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, Tickestream, Ticketpro.

01. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
02. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
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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

  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

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

06. – 11.  08. | 19.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – ko-
medie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce 
i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorch-
lování a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, 
B. Klepl, M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl.
15. – 19.  08. | 19.00 | Líbánky na Jadranu

LÉTO SLOVENSKÝCH HVĚZD  
NA SCÉNĚ STUDIA DVA DIVADLA
20. 08. | 19.00 | OTVORENÉ MANŽELSTVO – Dario Fo – kam 
až jsme schopni zajít ve snaze oživit vyhaslý plamínek lásky? 
Dokážeme odpustit partnerovi nevěru? Přizpůsobíme se „otevře-
nému manželství“, i když je otevřené jen z jedné strany? Typické 
manželství na italský způsob. Všechno neřešitelné se jednoho 
dne vyřeší, a dramatické situace se časem změní na komické. 
Hrají: A. Šišková, A. Hajdu, rež. E. Kudláč | Agentura 8, Bratislava 
| pražská premiéra
22. 08. | 19.00 | Život na trikrát – Y. Reza – stále to samé, 
ale pokaždé trochu jinak. Tato neobyčejná „hra“ fenomenální 
dramatičky Yasminy Rezy se stala ve Francii komedií roku. Už 
první, celkem obyčejná věta zapůsobí jako rozbuška, a to i na di-
vákovu bránici. A to se přitom ještě nic neděje… Hrají: M. Lasica, 
E. Vášáryová, M. Kňažko, M. Sládečková, rež. M. Porubjak | Štúdio 
L+S, Bratislava
28. 08. | 19.00 | Odvrátená strana mesiaca – V. Klimáček – 
jedna z nejvtipnějších komedií renomovaného dramatika Viliama 
Klimáčka o nekriticky milující matce (Emília Vášáryová), která se 
nedokáže smířit s tím, že její syn už dávno není dítě. Stále pro 
něj hledá ženu, která by z něj „udělala muže“. Netuší ovšem, že 
on už dávno tajně žije s její přítelkyní ze školy. Hrají: E. Vášáryová, 

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 

DIVADLA A–Z

DEJVICKÉ DIVADLO, o. p. s.
Zelená 15a, 160 00 Praha 6
e-mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz

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

  v době divadelních prázdnin od 22. června do 31. srpna je pokladna 
uzavřena

  předprodej na září začíná v pokladně DD v sobotu 1. září v 9.00, 
on-line předprodej ve čtvrtek 30. srpna ve 20.00

DEJVICKÉ DIVADLO HRAJE NA LESNÍCH SLAVNOSTECH 
DIVADLA V LESNÍM AMFITEÁTRU V ŘEVNICÍCH 
www.divadlovlese.cz

28. 08. | 20.00 | Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech 
jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Hrají: M. My-
šička, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková, L. Jelínková, 
rež. P. Zelenka
29. 08. | 20.00 | Dabing Street
30. 08. | 20.00 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – kome-
die na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka 
z roku 1935. Adaptace Patrick Barlow. Hrají: J. Plesl, S. Babčáková, 
V. Neužil a D. Novotný, rež. D. Ondříček
31. 08. | 20.00 | 39 stupňů | zadáno
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ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Štítného 5, 130 00 Praha 3 
tel.: +420 222 780 396 (pokladna), 222 781 860 (kancelář)
e-mail: kancelar@zdjc.cz
www.zdjc.cz

  červenec-srpen – divadelní prázdniny
  pokladna otevřena od 3. 9. po–čt 16.30–19.30, ostatní dny hodinu 
před představením

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

  online rezervace na září: 1. 8. zveřejnění programu, 31. 8. od 17.00 
rezervace za běžnou cenu, 7. 9. prodej nevyzvednutých vstupenek – 
telefonické rezervace od 10.00

ŽIŽKOVSKÉ PŘEDPLATNÉ
Již nyní si můžete rezervovat a zakoupit naše abonentní vstu-
penky na představení, které uvedeme v první části nové sezóny. 
Jako vždy se můžete těšit na představení Divadla Járy Cimrmana, 
Divadla A. Dvořáka Příbram, Klicperova divadla Hradec Králové, 
3D company a Divadla AQUALUNG. Tyto abonentní vstupenky 
si můžete rezervovat i během divadelních prázdnin a od 3. 9. 
zakoupit v pokladně divadla. Pokud si zakoupíte vstupenky online, 
není možné uplatnit žádnou slevu, kterou nabízíme.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
10. 09. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran | 3D company
14. 09. | 19.00 | The Stand In – Cimrman, Smoljak, Svěrák – 
Cimrman English Theatre
17. 09. | 19.00 | Maškaráda – T. Pratchett, S. Briggs | Divadlo 
AQUALUNG | premiéra
22. 09. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Ze-
mme | 3D company
24. 09. | 19.00 | Pub in the Glade – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
– Cimrman English Theatre

V. Horján, D. Abrahámová, Z. Šebová/N. Puklušová, rež. M. Amsler 
| Divadlo GUnaGU, Bratislava
29. 08. | 19.00 | Herečky (miluj blížneho svojho) – V. Klimá-
ček – na soukromý kurz herectví se přihlásí nejen mladí lidé, kteří 
se chtějí připravit na přijímačky na VŠMU, ale i tři frustrované 
ženy. Bývalá státní úřednice, pojišťovačka a překladatelka se 
nechtějí stát herečkami, ale chtějí si jen vyřešit problémy s muži, 
sousedy, partnery… Hrají: Z. Kronerová, Z. Šebová/G. Dzuríková, 
D. Abrahámová, V. Horján, rež. V. Klimáček | Divadlo GUnaGU, 
Bratislava
30. 08. | 19.00 | Láska & terpentín – V. Klimáček – příběh 
šarmantního podvodníka, který se živí paděláním slavných ob-
razů. Postupně se potkává se svými osudovými láskami, jeptiškou 
z dob války, socialistickou traktoristkou a současnou fotografkou. 
Hrají: M. Kňažko, D. Kavaschová/M. Horváthová, V. Horján, rež. 
J. Luterán | Divadlo GUnaGU, Bratislava
31. 08. | 19.00 | STARÉ DÁMY – P. Mangor Kvammer, T. Nag, 
J. A. Sægrov, P. I. Torkelsen – jedna žila v přepychu v dobré čtvrti, 
druhá v chudobě v kolonii na předměstí. Jedna je elegantní dáma 
píšící odvážnou milostnou poezii. Druhá celý život tvrdě manuálně 
pracovala, kouří jednu za druhou a mluví, jak jí zobák narostl. 
Oběma „táhne“ na osmdesát a hra osudu je přivede do domova 
pro seniory. Hrají: K. Magálová, Z. Studenková, rež. J. Nvota | 
Štúdio L+S, Bratislava | pražská premiéra

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
01. – 02. 08. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima 
03. – 05. 08. | 19.00 | Vše o mužích 
06. – 08. 08. | 20.00 | Sex pro pokročilé 
09. – 11. 08. | 20.00 | Otevřené manželství 
12. – 14. 08. | 20.00 | Poprask na laguně 
15. – 17. 08. | 20.00 | Vzhůru do divočiny 
18. – 19. 08. | 20.00 | 4 sestry 
20. – 22. 08. | 20.00 | Brouk v hlavě
23. 08. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny 
24. 08. | 20.00 | Hana Zagorová & Boom! Band Jiřího 
Dvořáka
25. – 26. 08. | 20.00 | Brouk v hlavě
27. 08. | 20.00 | Sex pro pokročilé
28. – 30. 08. | 19.00 | Vše o mužích
31. 08. | 20.00 | Monika Absolonová & Boom! Band Jiřího 
Dvořáka 
01. 09. | 20.00 | Monika Absolonová & Boom! Band Jiřího 
Dvořáka

DEJA VU
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Divadlo Image je stálicí mezi scénami unikátního českého žán-
ru, černého divadla. Osobitým způsobem kombinuje precizní 
černodivadelní techniku, tanec a pantomimu.
01. 08. | 20.00 | Galaxia – hluboký vesmír jako inspirace pro 
černé divadlo a tanec. Astronomie a astrologie, horoskop i elixír 
lásky zase inspirací pro neverbální divadlo. To je Galaxie v Image. 
02. 08. | 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.
03. 08. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora 
Pražáka – unikátní prezentace geniálních vynálezů, které 
málem změnily svět. Poeticko-technický zážitek na vlastní 
oči. Černé divadlo rozšiřuje možnosti lidstva. Vstup na vlastní 
nebezpečí.
04. 08. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních 
obrazů a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu té-
měř kriminálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských 
gangsterů.

Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka

05. 08. | 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.
06. 08. | 20.00 | Afrikania
07. 08. | 20.00 | The Best of Image
08. 08. | 20.00 | Galaxia
09. 08. | 20.00 | Galaxia
10. 08. | 20.00 | The Best of Image
11. 08. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka
12. 08. | 20.00 | Black Box

ČERNÁ DIVADLA

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

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

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

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

01. – 05. 08. | 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 po-
jetí 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.
06. – 12. 08. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je citát 
Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie před-
čí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci 
idiotů.“ Představení se vážně i nevážně zabývá současným ži-
votním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie 
řídí i lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky 
a pravdivě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého 
divadla, tance, pantomimy a hudby.
13. – 19. 08. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
20. – 26. 08. | 20.00 | DEJA VU
27. – 31. 08. | 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
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01. – 31. 08. | 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. 08. | 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

13. 08. | 20.00 | Afrikania
14. 08. | 20.00 | Afrikania
15. 08. | 20.00 | The Best of Image
16. 08. | 20.00 | Galaxia
17. 08. | 20.00 | Galaxia
18. 08. | 20.00 | The Best of Image
19. 08. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka
20. 08. | 20.00 | Black Box
21. 08. | 20.00 | Afrikania
22. 08. | 20.00 | Afrikania
23. 08. | 20.00 | The Best of Image
24. 08. | 20.00 | Galaxia
25. 08. | 20.00 | Galaxia
26. 08. | 20.00 | The Best of Image
27. 08. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka
28. 08. | 20.00 | Black Box
29. 08. | 20.00 | Afrikania
30. 08. | 20.00 | Afrikania
31. 08. | 20.00 | The Best of Image

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

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

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

  předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI.

Aspects of Alice
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film
VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 2. 8.

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
USA, 2018, akční, thriller, 147 min

Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější 
práci. Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé 
v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu 
však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla 
a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná 
světová velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým 
týmem dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to 
myslí. Do hry vstupují další hráči, kteří mu možná pomáhají, ale 
možná také sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi 
Ethanovými. Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude ten-
tokrát vůbec jednoduché. V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas 
vstříc momentu, který dramaticky změní mapu světa.

  Hrají: Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca 
Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris, Angela Bassett, Vanessa 
Kirby, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Wes Bentley, 
Frederick Schmidt.

  Režie: Christopher McQuarrie.

ÚŽASŇÁKOVI 2
USA, 2018, animovaný, akční
Ve filmu  Úžasňákovi 2  se vrací oblíbená rodina superhrdinů. 
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal 
v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní 
nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, 
a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschop-
nosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se 
chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun 
musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což 
se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.

  Režie: Brad Bird.

OD 9. 8.

MISS HANOI
Česká republika, Slovensko, 2018, drama, 90 min
V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita. Ve 
městě byla před čtyřmi lety zavražděna vietnamská dívka Hien, 
krátce poté, co vyhrála okresní soutěž krásy. Jejím vrahem byl 
nezletilý Jan Polanský. Vrah byl jako nezletilý umístěn do vý-
chovného ústavu, odkud ho po dovršení plnoletosti právě pusti-
li. Krátce poté je nalezen mrtvý. Na místo činu přijíždí z okresní 
kriminálky zkušený vyšetřovatel kapitán Kříž, který není vůbec 
nadšený, když dostane k ruce místní policistku vietnamského 
původu Anh. Anh musí překonávat nejen předsudky těch, kteří 
nepřijali fakt, že Vietnamka může dělat policistku, ale i tlak ze 
strany vlastní rodiny, která se také nesmířila s výběrem jejího 
povolání. Do toho Kříž navíc zjišťuje, že Anh má až podezřele 
blízko k rodině oběti.

  Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný, Ján Jackuliak, 
Miroslav Hruška, Chip Nguyen, Jiří Kocman, Radim Madeja, 
Tomáš Vu, Andrea Vu, Jan Maršál, Josef Fečo, Roman Nguyen, 
Natálie Topinková, Diana Minarovičová, Miro Mráz, Sofie 
Viktorová, Ella Viktorová, Barbora Pečová, Marek Grajciar, 
Sonia V. Broučková, Jiří Weberschinke, Zdeněk Viktora.

  Režie: Zdeněk Viktora.

TEMNÉ SÍLY
USA, 2018, sci-fi, 104 min

Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se 
u přeživších 2% dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou 
umístěny do internačních táborů. Šestnáctiletá dívka Ruby 
z tohoto tábora utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří 
utíkají před vládou.

  Hrají: Mandy Moore, Gwendoline Christie, Amandla Sten-
berg, Harris Dickinson, Wallace Langham, Golden Brooks, 
Mark O’Brien.

  Režie: Jennifer Yuh Nelson.
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OD 16. 8.

PŘÍBĚH KOČEK
USA, 2018, animovaný, komedie, 90 min

Kocour se svým synem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodl-
ného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic 
jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři 
využívají jenom ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale 
děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý kocourek by se navíc 
strašně rád podíval do pověstného ráje koček. Sestaví si vlastní 
létací stroj a vyráží na dobrodružství, o kterém se bude jednou 
vyprávět a točit filmy. Nasadí si brýle a je pryč! Kocouří táta musí 
překonat sám sebe, všechen svůj strach i nepříjemné vzpomínky 
z minulosti, a vydat se na záchrannou misi. Nejen do džungle 
velkoměsta, stopy totiž vedou do skutečné divočiny plné nástrah 
a divokých zvířat. Má sice pomocníka, barevnou papoušici Ara, 
i tak ho čeká cesta, kde se devět kočičích životů bude hodit. Všech-
ny čeká hromada zážitků, zábavy a nečekaných setkání, o nichž 
by se jim bez odvahy malého kocoura ani nesnilo.

  Režie: Gary Wang.

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
USA, 2018, komedie, 117 min
Audrey a Morgan jsou nejlepší přítelkyně, které se nevědomky 
zapletou do mezinárodního spiknutí poté, kdy jedna z žen zjistí, 
že její bývalý přítel byl ve skutečnosti špión.

  Hrají: Mila Kunis, Kate McKinnon, Sam Heughan, Justin 
Theroux.

  Režie: Susanna Fogel.

OD 21. 8.

JAN PALACH
Česká republika, Slovensko, 2018, drama, 124 min
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. 
Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů a zároveň 
přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach niko-
mu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, 
že by byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se 
svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním životem roku 1968, 

soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije studentské brigády 
v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně 
jako se od podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, 
stává se něco s Janem. Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, 
máma, spolužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy svačinu, na 
koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města se 
vysprchoval. Kamera po celý film sleduje Janovu tvář a snaží se 
zachytit okamžiky rozhodnutí...

  Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, 
Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček.

  Režie: Robert Sedláček.

OD 23. 8.

KRYŠTŮFEK ROBIN
USA, 2018, komedie
Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný, 
mizerně zaplacený a kde nemá jistou budoucnost. Má sice rodinu, 
ale práce ho vytěžuje natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen 
málo času. Kryštůfek docela zapomněl na své idylické dětství 
strávené s prostomyslným a mlsným plyšovým medvídkem a jeho 
kamarády. Když se však s nyní potrhaným a ošuntělým Medvíd-
kem Púem opět setká, jejich přátelství opět vzplane a připomene 
Kryštůfkovi nekonečné dny dětských radovánek a hrátek, které 
jako malý chlapec zažíval. Po nešťastné příhodě s Kryštůfkovým 
kufříkem se Pú se zbytkem party včetně Prasátka, Ijáčka a Tygra 
vydají ze Stokorcového lesa do Londýna, aby pomohli Kryštůfkovi 
jeho věci najít, protože nejlepší přátelé si vždycky pomáhají.

  Hrají: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, 
Mark Gatiss.

  Režie: Marc Forster.

SKOROSESTRY
Francie, 2018, komedie, 93 min
Nebyl žádný důvod k tomu, aby se jejich cesty zkřížily... Až do dne, 
kdy po smrti jejich biologického otce, kterého nikdy nepoznaly, 
společně zdědí překrásný byt v Paříži. Lauren, rozkošná 29letá 
žena se snaží proniknout do módního prostředí. 28letá, trochu 
mentálně strohá Olivia, je posedlá dvěma myšlenkami: zachránit 
cukrářství svých rodičů a najít ideálního manžela. 26letá Salma, 
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horkokrevná profesorka dějepisu, žije stále u své matky na před-
městí Paříže. Pro tyto tři sestry, které nemají nic společného, bude 
společné bydlení poněkud výbušné...

  Hrají: Sabrina Ouazani, Ouidad Elma, Alice David, Patrick 
Chesnais, Charlotte Gabris, Tiphaine Daviot, Karim Ait 
M’Hand.

  Režie: Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne.

OD 30. 8.

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Česká republika, Slovensko, 2018, thriller, 108 min
Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se 
zabývá vývojem tzv. inteligentního domu, který má znamenat 
revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým hlasem a má oby-
vatelům zajišťovat maximální luxus i stoprocentní bezpečnost. 
Andrej je pověřen finalizací projektu. Spolu se svojí čerstvou man-
želkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou se nastěhují do funkčního 
prototypu, luxusního domu ze skla a kamene uprostřed nádherné 
přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu 
ale jistě mění v noční můru.

  Hrají: Gabriela Marcinková, Vojtěch Dyk, Zuzana Porubjaková, 
Ondřej Malý, Ady Hajdu, Roman Luknár, Pavel Rímský.

  Režie: Karel Janák.

PROGRAM KIN 
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. července, 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)

  * takto označená představení – projekce v Malém sále
  akce Léto za 50 Kč

01. 08. | 16.15 | Chata na prodej – ČR *
01. 08. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
01. 08. | 18.30 | Tísňové volání (Den skyldige) – Dánsko *
01. 08. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
01. 08. | 20.30 | Hotel Artemis – GB/USA *
01. 08. | 21.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA

02. 08. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
02. 08. | 16.30 | Tísňové volání (Den skyldige) – Dánsko *
02. 08. | 18.15 | Chata na prodej – ČR
02. 08. | 18.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA *
02. 08. | 20.00 | Filmové legendy s Expres FM: Moulin 

Rouge – Austr/USA – 2001
02. 08. | 20.45 | Whitney – GB/USA *
03. 08. | 13.30 | Chata na prodej – ČR
03. 08. | 14.15 | Whitney – GB/USA *
03. 08. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
03. 08. | 16.45 | Střídavá péče (Jusqu’à la garde) – Francie *
03. 08. | 18.15 | Chata na prodej – ČR
03. 08. | 18.45 | Tísňové volání (Den skyldige) – Dánsko *
03. 08. | 20.00 | Whitney – GB/USA
03. 08. | 20.45 | Escobar (Loving Pablo) – Špa/Bul *
04. 08. | 13.30 | Escobar (Loving Pablo) – Špa/Bul
04. 08. | 14.00 | Úžasňákovi 2 (Incredibles 2) – USA  

– česká verze*
04. 08. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
04. 08. | 16.30 | Dubček (– krátké jaro – dlouhá zima) – 

SR/ČR (English Friendly) *
04. 08. | 18.15 | Chata na prodej – ČR
04. 08. | 18.30 | Tísňové volání (Den skyldige) – Dánsko*
04. 08. | 20.00 | Whitney – GB/USA
04. 08. | 20.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA*
05. 08. | 13.30 | Escobar (Loving Pablo) – Špa/Bul
05. 08. | 14.00 | Úžasňákovi 2 (Incredibles 2) – USA – 

česká verze*
05. 08. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
05. 08. | 16.15 | Střídavá péče (Jusqu’à la garde) – 

Francie*
05. 08. | 18.15 | Chata na prodej – ČR
05. 08. | 20.00 | Whitney – GB/USA
05. 08. | 20.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA*
06. 08. | 13.30 | Tísňové volání (Den skyldige) – Dánsko
06. 08. | 16.15 | Chata na prodej – ČR*
06. 08. | 16.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
06. 08. | 19.00 | André Rieu – záznam koncertu
07. 08. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
07. 08. | 16.15 | Dubček (– krátké jaro – dlouhá zima) – 

SR/ČR (English friendly) *
07. 08. | 18.15 | Chata na prodej – ČR
07. 08. | 20.00 | Whitney – GB/USA
07. 08. | 20.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA*
08. 08. | 15.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
08. 08. | 16.30 | Tísňové volání (Den skyldige) – Dánsko*
08. 08. | 18.00 | Chata na prodej – ČR
08. 08. | 18.15 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA*
08. 08. | 20.45 | Whitney – GB/USA *
09. 08. | 16.00 | Whitney – GB/USA *
09. 08. | 16.30 | Léto za 50 Kč: Gauguin (Gauguin – Voyage 

de Tahiti) – Francie /English friendly/
09. 08. | 18.30 | Miss Hanoi – ČR/SR *
09. 08. | 19.00 | Chata na prodej – ČR
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09. 08. | 20.30 | Láska bez bariér (Tout le monde debout) 
– Fra/Bel*

09. 08. | 20.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
10. 08. | 13.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
10. 08. | 14.00 | Tísňové volání (Den skyldige) – Dánsko*
10. 08. | 16.00 | Whitney – GB/USA*
10. 08. | 17.00 | Léto za 50 Kč: Tátova volha – ČR
10. 08. | 18.30 | Miss Hanoi – ČR/SR*
10. 08. | 19.00 | Chata na prodej – ČR
10. 08. | 20.30 | Láska bez bariér (Tout le monde debout) 

– Fra/Bel*
10. 08. | 20.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
11. 08. | 13.30 | Úžasňákovi 2 (Incredibles 2) – USA – 

česká verze*
11. 08. | 14.30 | Léto za 50 Kč: S láskou Vincent (Loving 

Vincent) – GB/Pol/USA
11. 08. | 16.00 | Whitney – GB/USA*
11. 08. | 16.30 | Escobar (Loving Pablo) – Špa/Bul
11. 08. | 18.30 | Dubček (– krátké jaro – dlouhá zima) – 

SR/ČR (English Friendly) *
11. 08. | 19.00 | Chata na prodej – ČR
11. 08. | 20.30 | Láska bez bariér (Tout le monde debout) 

– Fra/Bel*
11. 08. | 20.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
12. 08. | 13.30 | Úžasňákovi 2 (Incredibles 2) – USA – 

česká verze*
12. 08. | 14.30 | Léto za 50 Kč: Největší showman (The 

Greatest Showman) – USA
12. 08. | 16.00 | Whitney – GB/USA*
12. 08. | 16.45 | Chata na prodej – ČR
12. 08. | 18.30 | Miss Hanoi – ČR/SR*
12. 08. | 18.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
12. 08. | 20.30 | Láska bez bariér (Tout le monde debout) 

– Fra/Bel*
13. 08. | 13:30 | Chata na prodej – ČR
13. 08. | 16.00 | Léto za 50 Kč: Nemilovaní (Нелюбовь) 

– Rusko/Fra/SRN
13. 08. | 16.15 | Miss Hanoi – ČR/SR *
13. 08. | 18.15 | Dubček ( krátké jaro – dlouhá zima) – SR/ČR 

(English friendly) *
13. 08. | 18.30 | Gauguin (Gauguin – Voyage de Tahiti) – 

Francie / English friendly/
13. 08. | 20.15 | Whitney – GB/USA *
13. 08. | 20.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
14. 08. | 16.00 | Miss Hanoi – ČR/SR *
14. 08. | 16.15 | Léto za 50 Kč: Cukrář (The Cakemaker) 

– Izr/SRN
14. 08. | 18.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA *
14. 08. | 18.45 | Ladies Movie Night: Skorosestry (Demi–

sœurs) – Francie
14. 08. | 20.30 | Whitney – GB/USA *
15. 08. | 16.15 | Léto za 50 Kč: Nejtemnější hodina 

(Darkest Hour) – USA/GB

15. 08. | 16.30 | Miss Hanoi – ČR/SR *
15. 08. | 18.30 | Dubček (– krátké jaro – dlouhá zima) – 

SR/ČR (English friendly) *
15. 08. | 19.00 | Chata na prodej – ČR
15. 08. | 20.30 | Whitney – GB/USA *
15. 08. | 20.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
16. 08. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA *
16. 08. | 16.45 | Léto za 50 Kč: Dubček (– krátké jaro, 

dlouhá zima) – SR/ČR (English friendly) 
16. 08. | 18.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
16. 08. | 18.45 | Chata na prodej – ČR
16. 08. | 20.15 | Sweet Country – Austrálie *
16. 08. | 20.30 | BlacKkKlansman – USA
17. 08. | 13.30 | Miss Hanoi – ČR/SR
17. 08. | 13.45 | Whitney – GB/USA *
17. 08. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA *
17. 08. | 16.30 | Léto za 50 Kč:  Dej mi své jméno (Call Me 

by Your Name) – USA/It/Fra/Bra
17. 08. | 18.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
17. 08. | 18.45 | Chata na prodej – ČR
17. 08. | 20.15 | Sweet Country – Austrálie *
17. 08. | 20.30 | Léto (Лето) – Rusko/Francie
18. 08. | 13.30 | Úžasňákovi 2 (Incredibles 2) – USA – 

česká verze *
18. 08. | 14.00 | Léto za 50 Kč: Dámský klub (Book Club) 

– USA
18. 08. | 16.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR *
18. 08. | 16.15 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
18. 08. | 18.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
18. 08. | 18.45 | Chata na prodej – ČR
18. 08. | 20.15 | Whitney – GB/USA *
18. 08. | 20.30 | BlacKkKlansman – USA
19. 08. | 13.30 | Úžasňákovi 2 (Incredibles 2) – USA – 

česká verze *
19. 08. | 13.45 | Léto za 50 Kč: Máří Magdaléna (Mary 

Magdalene) – GB/Austr/USA
19. 08. | 16.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR *
19. 08. | 16.15 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
19. 08. | 18.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
19. 08. | 18.45 | Chata na prodej – ČR
19. 08. | 20.15 | Léto (Лето) – Rusko/Francie
20. 08. | 13.30 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA
20. 08. | 16.00 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA *
20. 08. | 16.15 | Léto za 50 Kč: Na krátko – ČR
20. 08. | 18.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
20. 08. | 18.30 | Dámský klub (Book Club) – USA
20. 08. | 20.15 | Léto (Лето) – Rusko/Francie
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20. 08. | 20.30 | Chata na prodej – ČR
21. 08. | 15.30 | Jan Palach – ČR *
21. 08. | 18.00 | Jan Palach – ČR *
21. 08. | 20.30 | Jan Palach – ČR *
22. 08. | 16.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR *
22. 08. | 16.45 | Léto za 50 Kč: Teheránská tabu (Teheran 

tabu) – Rak/SRN
22. 08. | 18.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
22. 08. | 18.45 | Chata na prodej – ČR
22. 08. | 20.15 | Whitney – GB/USA *
22. 08. | 20.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
23. 08. | 16.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
23. 08. | 16.30 | Chata na prodej – ČR
23. 08. | 18.15 | Jan Palach – ČR
23. 08. | 18.30 | Skorosestry (Demi-sœurs) – Francie *
23. 08. | 20.30 | Střídavá péče (Jusqu’à la garde) – 

Francie *
23. 08. | 20.45 | BlacKkKlansman – USA
24. 08. | 13.30 | Jan Palach – ČR
24. 08. | 14.00 | Střídavá péče (Jusqu’à la garde) – Francie *
24. 08. | 16.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
24. 08. | 16.30 | Chata na prodej – ČR
24. 08. | 18.15 | Jan Palach – ČR
24. 08. | 18.30 | Skorosestry (Demi-sœurs) – Francie *
24. 08. | 20.30 | Ohrožené druhy (Espèces menacées) – 

Fra/Bel *
24. 08. | 20.45 | Léto (Лето) – Rusko/Francie
25. 08. | 14.00 | Kryštůfek Robin (Christopher Robin) – 

USA – české titulky *
25. 08. | 14.15 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
25. 08. | 16.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
25. 08. | 16.30 | Chata na prodej – ČR
25. 08. | 18.15 | Jan Palach – ČR
25. 08. | 18.30 | Skorosestry (Demi-sœurs) – Francie *
25. 08. | 20.30 | Střídavá péče (Jusqu’à la garde) – 

Francie *
25. 08. | 20.45 | BlacKkKlansman – USA
26. 08. | 14.00 | Kryštůfek Robin (Christopher Robin) – 

USA – české titulky *
26. 08. | 14.15 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
26. 08. | 16.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
26. 08. | 16.30 | Chata na prodej – ČR
26. 08. | 18.15 | Jan Palach – ČR
26. 08. | 18.30 | Skorosestry (Demi-sœurs) – Francie *
26. 08. | 20.30 | Ohrožené druhy (Espèces menacées) – 

Fra/Bel *
27. 08. | 13.30 | Skorosestry (Demi-sœurs) – Francie

27. 08. | 16.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 
skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *

27. 08. | 16.30 | Chata na prodej – ČR
27. 08. | 18.15 | Jan Palach – ČR
27. 08. | 18.30 | Skorosestry (Demi–sœurs) – Francie *
27. 08. | 20.30 | Střídavá péče (Jusqu’à la garde) – Francie *
27. 08. | 20.45 | Léto (Лето) – Rusko/Francie
28. 08. | 16.15 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/
USA *

28. 08. | 16.30 | Chata na prodej – ČR
28. 08. | 18.15 | Jan Palach – ČR
28. 08. | 18.30 | Skorosestry (Demi-sœurs) – Francie *
28. 08. | 20.30 | Ohrožené druhy (Espèces menacées) – 

Fra/Bel *
28. 08. | 20.45 | BlacKkKlansman – USA
29. 08. | 16.30 | Chata na prodej – ČR *
29. 08. | 18.15 | Jan Palach – ČR *
29. 08. | 20.45 | Střídavá péče (Jusqu’à la garde) – 

Francie *
30. 08. | 16.15 | Alfa (Alpha) – USA *
30. 08. | 16.30 | Chata na prodej – ČR
30. 08. | 18.15 | Jan Palach – ČR
30. 08. | 18.30 | Důvěrný nepřítel – ČR/SR *
30. 08. | 20.45 | Upgrade – Austrálie
30. 08. | 21.00 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
31. 08. | 13.30 | Jan Palach – ČR
31. 08. | 14.00 | Důvěrný nepřítel – ČR/SR *
31. 08. | 16.15 | Alfa (Alpha) – USA *
31. 08. | 16.30 | Chata na prodej – ČR
31. 08. | 18.15 | Jan Palach – ČR
31. 08. | 18.30 | Důvěrný nepřítel – ČR/SR *
31. 08. | 20.45 | Upgrade – Austrálie
31. 08. | 21.00 | Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni (L’Extraordinaire voyage du Fakir) – Fra/USA *
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23)23)
Bazilika sv. Jakuba

2. 8. –20. 9. 2018 v 19 hodin 

Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6

uvádí23)
2. 8.
Hlas z Kodaně 
BINE KATRINE BRYNDORF  (Dánsko)
P r o g r a m :  J. S. Bach, G. Muffat, 
J. P. E. Hartmann, L. Kayser, L. Vierne

9. 8.
Portugalské tóny
ANTÓNIO MANUEL ESTEIREIRO  
(Portugalsko)
P r o g r a m :  O. Messiaen, A. C. Braga, 
C. Seixas, L. de Freitas Branco,
 Ch. M. Widor

16. 8.
Tajemství improvizace
DAVID CASSAN  (Francie)
P r o g r a m :  M. Durufl é, improvizace

23. 8.
Italské a francouzské 
variace
SERGIO ORABONA  (Itálie)
P r o g r a m :  L. J. A. Lefébure-Wély, 
A. Guilmant, L. Vierne, M. Dupré, 
M. E. Bossi, N. Hakim, G. Macchia

30. 8.
Úžas hudby  
IRENA CHŘIBKOVÁ  
(Česká republika) 
P r o g r a m :  M. Kabeláč, 
C. Franck, J. S. Bach, J. Klička

6. 9.
Bach & BACH
MARTIN SANDER  (Německo)
P r o g r a m :  J. S. Bach, 
R. Schumann, M. Reger

13. 9.
Stavitelé chrámů
JIŘINA DVOŘÁKOVÁ MAREŠOVÁ 
(Česká republika)
P r o g r a m :  V. Novák, R. Rejšek, 
improvizace / improvisation

20. 9.
Islandské gejzíry
BJÖRN STEINAR SÓLBERGSSON  (Island)
P r o g r a m :  Ch. M. Widor, F. Mendelssohn-
Bartholdy, P. Ísólfsson, E. H. Grieg

Předprodej vstupenek : 

VIA MUSICA, 
Staroměstské nám. 14, 
tel. 224 826 440, 
www.pragueticketoffi ce.com
TICKETPORTAL, 
Politických vězňů 15, 
tel. 224 091 437,  
www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před 
začátkem koncertu 
v místě konání 

www.facebook.com
/aom

vf
www.auditeorganum

.cz
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koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY

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

08. 08. | 19.30 | Slavnostní závěrečný koncert festivalu. Ev-
ropa galantní. Milostná dobrodružství pod jižním sluncem. 
Koncertní provedení opery A. Campry. Chantal Santon-Jeffery + 
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, 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 formu-
láře na webových stránkách nebo emailem festival@prague-classics.cz, 
na místě koncertů pak 30 minut před jejich zahájením.

      
strana 1

01. 08. | 19.30 | Koncert účastníků AMEROPA | ZUŠ Jana 
Hanuše, Meziškolská 1, Praha 6 – Břevnov
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. Ev-
genia 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 Břevnovského 
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 – Břevnov
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, klasika..“ 
– koncertní program „SuperHorn“ 2018 | ve spolupráci s projektem 
„Anežka LIVE!“ | Anežský klášter, U milosrdných 1, Praha 1 
17.00 | Promenády – komorní soubory Hornclass
18.00 | Koncert mladých sólistů Hornclass
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19.30 | Orchestrální koncert TBSK Symphony Orchestra 
Tokyo – 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. 

23. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
2. 8. – 20. 9. 2018
www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf

  uvádí Svatojakubské Audite Organum
  festival se koná za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury 
a Hlavního města Prahy, pod záštitou ministra kultury PhDr. Ilji Šmída 
a radního hl. m. Prahy pana Jana Wolfa

  předprodej vstupenek: Via Musica, Staroměstské nám. 14,  
tel. +420 224 826 440, www.pragueticketoffice.com, Ticketportal, 
Politických vězňů 15, tel. + 420 224 091 437, www.ticketportal.cz 
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání 

  součástí koncertů je videoprojekce

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

02. 08. | 19.00 | Hlas z Kodaně – Bine Katrine Bryndorf 
(Dánsko). Program: J. S. Bach, G. Muffat, J. P. E. Hartmann, 
L. Kayser, L. Vierne.
09. 08. | 19.00 | Portugalské tóny – António Manuel 
Esteireiro (Portugalsko). Program: O. Messiaen, A. C. Braga, 
C. Seixas, L. de Freitas Branco, Ch. M. Widor.
16. 08. | 19.00 | Tajemství improvizace – David Cassan 
(Francie). Program: M. Duruflé, improvizace.
23. 08. | 19.00 | Italské a francouzské variace – Sergio 
Orabona (Itálie). Program: L. J. A. Lefébure-Wély, A. Guilmant, 
L. Vierne, M. Dupré, M. E. Bossi, N. Hakim, G. Macchia.
30. 08. | 19.00 | Úžas hudby – Irena Chřibková (Česká re-
publika). Program: M. Kabeláč, C. Franck, J. S. Bach, J. Klička.
06. 09. | 19.00 | Bach & Bach – Martin Sander (Německo). 
Program: J. S. Bach, R. Schumann, M. Reger.
13. 09. | 19.00 | Stavitelé chrámů – Jiřina Dvořáková 
Marešová (Česká republika). Program: V. Novák, R. Rejšek, 
improvizace.
20. 09. | 19.00 | Islandské gejzíry – Björn Steinar Sólbergsson 
(Island). Program: Ch. M. Widor, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
P. Ísólfsson, E. H. Grieg.

KONCERTNÍ SÁLY

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 721 838
e-mail: info@atriumzizkov.cz
www.atriumzizkov.cz

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

21. 08. | 20.00 | The Plastic People of the Universe a přá-
telé: 50 let. Legendární skupina The Plastic People of the Uni-
verse, významný představitel československé undergroundové 
hudební scény, letos slaví 50 let od svého založení. V rámci téměř 
dvouhodinového koncertu zazní klasické „plastikovské“ skladby, 
ke slyšení budou nově zaranžované verze starých, dlouhá léta 
nehraných písní a rovněž novinkové skladby! The Plastic People 
of the Universe zahrají ve složení Josef Janíček, Vratislav Brabenec, 
Jaroslav Kvasnička, Johnny Judl jr., David Babka. Diváci se mohou 
těšit i na vzácné hosty z řad bývalých členů a dlouholetých přátel 
kapely | pořádá Za Trojku

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. 08. | 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.
01. 08. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Ště-
pánka Heřmánková – soprán. Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
02. 08. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
03. 08. | 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.
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03. 08. | 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.
04. 08. | 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.
04. 08. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Ště-
pánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
05. 08. | 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.
05. 08. | 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“.
06. 08. | 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.
07. 08. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
08. 08. | 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.
08. 08. | 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.
09. 08. | 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.
10. 08. | 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.
10. 08. | 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“.
11. 08. | 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.
11. 08. | 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.
12. 08. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
12. 08. | 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.
13. 08. | 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.
14. 08. | 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.
15. 08. | 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.
15. 08. | 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. 08. | 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.
17. 08. | 17.00 | Marie Šestáková – varhany, Zuzana Kop-
řivová – soprán. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 
A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Korunovační mše C dur, G. Caccini: 
Ave Maria, C. Franck: Chorál a moll.
17. 08. | 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.
18. 08. | 17.00 | Canto corno e organo, Věra Trojanová – 
varhany, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral – 
lesní roh. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga a moll, W. A. 
Mozart: Dominican Mass „Gloria“, C. Franck: Panis Angelicus, 
G. Caccini: Ave Maria.
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18. 08. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2, F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll.
19. 08. | 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.
19. 08. | 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.
20. 08. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
21. 08. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
22. 08. | 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.
22. 08. | 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. 08. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat – 
flétna, Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, Miloš 
Wichterle – fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program: W. A. Mo-
zart: Předehra k opeře Kouzelná flétna, L. van Beethoven: Dechový 
kvintet Es dur, G. Bizet: Jeux d’enfants, J. Haydn: Divertimento B dur.
24. 08. | 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.

24. 08. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
25. 08. | 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. 08. | 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. 08. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (uměl. 
ved.) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Němeček 
– fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery 
Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Divertimento č. 3, 
KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi: Gloria in D, 
L. van Beethoven: Trio C dur.
26. 08. | 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.
27. 08. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
28. 08. | 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.
29. 08. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
29. 08. | 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“.
30. 08. | 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.
31. 08. | 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.

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. 8. 2018.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše
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31. 08. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických 
nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: Ave Maria, 
A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňostroji.

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

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze – 
6. ročník:
15. 08. | 18.00 | Martin Moudrý – varhany. Program: M. Mou-
drý: Improvizace; M. Reger: Monologe op. 63 (výběr).

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., 04., 15., 18., 30. 08. | 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.
02., 14., 16., 21., 23. 08. | 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.
03., 05., 07., 09., 24., 26. 08. | 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.
10., 12., 22., 25. 08. | 19.00 | Ave Maria; Bach – Air; Mozart 
– Ave verum. Terezie Švarcová – soprán nebo Veronika Fučíková 
Mráčková – mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, Michaela Káčerko-
vá – 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.
17., 19., 29., 31. 08. | 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.

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

11. 08. | 18.00 | Koncert dětského pěveckého a taneční-
ho souboru YIP Children’s Choir z Hong Kongu. Program: 
sborové písně skladatele Z. Kodályho, klasické a slavné hudební 
tituly i čínské lidové 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. 08. | 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.
02. 08. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
05. 08. | 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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06. 08. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
07. 08. | 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.
08. 08. | 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.
09. 08. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
12. 08. | 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.
13. 08. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
14. 08. | 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.
15. 08. | 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.
16. 08. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
19. 08. | 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.
20. 08. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.

21. 08. | 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.
22. 08. | 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.
23. 08. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
26. 08. | 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.
27. 08. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
28. 08. | 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.
29. 08. | 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.
30. 08. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
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Kam v Praze na 
nejlepší gefilte fiš 
a kdo byl Mordechaj 
Maisel?
A vůbec vše, co souvisí s více 
než tisíciletou přítomností 
Židů v Praze zjistíte v nové 
brožuře Praha:židovská.

Prague.eu



Neděle 9. 9. 2018 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou

Lidová muzika Osminka 
Valašský folklorní spolek Krušpánek 
a Cimbálová muzika Kyčera 
Honza Roušar a Václav Tobrman 
Živý Jukebox

Kapela Jauvajs 
tradiční irská hudba s folkovými prvky

ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky,
program pro děti

Vinobraní
v Klášteře
pátý ročník

s podporou

www.domovrepy.cz

výtěžek ze vstupného je příspěvkem
do veřejné sbírky vyhlášené 

na podporu činnosti 
a provozu Domova

inobraní
v Klášteře

inobraní
v Klášteře

vstupné dobrovolné



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. 08. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny

02. 08. | 21.00 | Radek Václavů jazz Q. – straight-ahead 
jazz

03. 08. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od bopu 
až k funku

04. 08. | 21.00 | Petr Beneš Q. – modern jazz
05. 08. | 21.00 | UMG jam session na téma: Keith Jarrett 

a jeho hudba – uvádí T. Volosčuk – COME TO JAM!
06. 08. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 

– Chicago blues artist and his band
07. 08. | 21.00 | Roman Pokorný trio – jazz, blues & more – 

Zlatý Anděl a další ceny
08. 08. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 

– Zlatý Anděl a další ceny
09. 08. | 21.00 | Rosťa Fraš Q – dynamický moderní straight-

-ahead jazz – přední představitel české jazzové scény
10. 08. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – tenor saxofonový 

nářez – top straight-ahead jazz
11. 08. | 21.00 | Jiří Válek Jazz Q. – legendární flétnový 

virtuos (Česká filharmonie) na jazzové stezce – jazz 
standards

12. 08. | 21.00 | UMG jam session & Be Bop music – uvádí 
T. Volosčuk – COME TO JAM!

13. 08. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his band

14. 08. | 21.00 | Jan Kořínek Trio – klasické jazzové klavírní 
trio – zejména jazzové standardy

15. 08. | 21.00 | Paul Novotny Gypsy´N Tango – vzrušující 
potpourri jazzu a tanga nuevo

16. 08. | 21.00 | Jiří Maršíček Trio – jeden z nejperspek-
tivnějších představitelů generace vyrůstající na 
bluesovém odkazu

17. 08. | 21.00 | Futur Swing – Gypsy swing – unikátní 
a autentická kapela oblíbeného žánru – NEW!

18. 08. | 21.00 | Elena Sonenshine & Jocose Jazz – tribute 
to Ella Fitzgerald – vokální jazz

19. 08. | 21.00 | UMG jam session & hudba Billa Evanse – 
uvádí T. Volosčuk – COME TO JAM!

20. 08. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his band

21. 08. | 21.00 | Justin Lavash – unikátní mix blues a „roots 
music“ v sólovém pojetí charismatického zpěváka 
a kytaristy

22. 08. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny

23. 08. | 21.00 | Charlie Slavik Revue (USA/CZ) – auten-
tické blues & shuffle v podání kapely jedinečného 
zpěváka a hráče na foukací harmoniku

24. 08. | 21.00 | Utsi Zimmring trio (Izrael/CZ) – moderní 
mezinárodní jazz

25. 08. | 21.00 | Ďuso Baroš hard bop Q – legendární 
československý trumpetista s „našlápnutou“ kapelou – 
straight-ahead jazz

26. 08. | 21.00 | UMG Blues Jam Session hosted by Chica-
go bluesman Rene Trossman – COME TO JAM

27. 08. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues artist and his band

28. 08. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio 
– rhythm’n’blues to jazz – „...rising jazz star“ – All 
About Jazz

29. 08. | 21.00 | Filip Gondolán Session – vzrušující vokali-
sta a multiinstrumentalista – funk jazz

30. 08. | 21.00 | MK Band feat. Petra Brabencová – 
vokální jazz, funk & víc

31. 08. | 21.00 | Steve Walsh band (USA/CZ) – sametový 
mix soul a swingujícího jazzu, funku a blues

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 409 123
e-mail: info@malostranska-beseda.cz
www.malostranska-beseda.cz

  předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz)
  rezervace vstupenek na: pokladna@malostranska – beseda.cz, tel.: 
+420 257 409 123

  otevřeno: 19.00–02.30

01. 08. | 21.00 | Norbi Kovács
02. 08. | 21.00 | Shargoo – rock
03. 08. | 21.00 | Screwballs Rockabilly + The Beautifuls – rock
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04. 08. | zavřeno
05. 08. | zavřeno
06. 08. | zavřeno
07. 08. | 21.00 | Dřevěné pytlí v jutových uhlích – 

psychobilly–emo
08. 08. | 20.00 | Folkový večer s kapelou Devítka – folk
09. 08. | 21.00 | B.lues – blues–rock
10. 08. | 21.00 | Krausberry – rockabilly-rock’n’roll
11. 08. | zavřeno
12. 08. | zavřeno
13. 08. | 20.00 | Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku 

– postbeatnický večer s atmosférou malých divadel 
60. let, účinkuje: Mirek Kovářík, J. Pert a V. Prejzek

14. 08. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka – talk show
15. 08. | 21.00 | Circus Praha – rock
16. 08. | 21.00 | Jananas – hard-folk
17. 08. | 21.00 | Střídmí klusáci v kulisách višní – indie-folk
18. 08. | zavřeno
19. 08. | zavřeno
20. 08. | 21.00 | Olin Nejezchleba & KyBaBu – rock
21. 08. | 21.00 | Jiří Schmitzer
22. 08. | 21.00 | Esence – rock-pop
23. 08. | 21.00 | Takin’ Off – funk & soul
24. 08. | 21.00 | Vojtaano – rap-folk
25. 08. | zavřeno
26. 08. | zavřeno
27. 08. | 21.00 | Lili Marlene – futuristický šanson
28. 08. | 21.00 | Blues Session – rock
29. 08. | 20.00 | Vodňanský + Skoumal – S úsměvem 

idiota na vděčné časy a někdy jinak (revokace 
autorského programu z května 1969 v původní 
necenzurované podobě)

30. 08. | 21.00 | Jan Spálený & ASPM – jazz & blues
31. 08. | 21.00 | Swingová tančírna s Mole’s Wing 

Orchestra

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. 08. | 19.00 | Headliner ponton | ponton
02. 08. | 19.00 | Bratři Ebenové | velká scéna
03. 08. | 17.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
04. 08. | 15.00 | Den pro rodinu – celý ostrov
04. 08. | 18.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton

05. 08. | 14.00 | Veřejné bohoslužby Křesťanského 
společenství Praha | velká scéna

05. 08. | 18.00 | Shottaz Island – dub / reggae / dancehall 
| ponton

06. 08. | 18.00 | Prague Pride 2018 – zahajovací koncert | 
velká scéna

07. 08. | 15.00 | Prague Pride 2018 – den pro manželství 
a rodinu | celý ostrov

08. 08. | 15.00 | Prague Pride 2018 – Sport a Let it Roll DJ’s 
| celý ostrov

09. 08. | 15.00 | Prague Pride 2018 – Worqshopy a Drag 
Show | celý ostrov

10. 08. | 15.00 | Prague Pride 2018 – Tančíme | celý ostrov
11. 08. | 18.00 | MC Praguematic + Přetlak věku | ponton
12. 08. | 11.00 | Prague Pride 2018 – Pride Piknik | celý 

ostrov
13. 08. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz, 

funk, soul | ponton
14. 08. | 19.00 | Headliner ponton – deep house, deep 

tech, techno | ponton
15. 08. | 19.00 | Tančírna 4People na Střeláku | ponton
16. 08. | 18.00 | Shottaz Island – dub / reggae / dancehall 

| ponton
17. 08. | 17.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
18. 08. | 13.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
19. 08. | 17.00 | Promenádní swingový koncert: Modrá 

Synkopa | velká scéna
19. 08. | 18.30 | R2D2 Djs: Beertaz, P4L1, Maccino – 

reggae, glitch hop, oldschool jungle | ponton
20. 08. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz, 

funk, soul | ponton
21. 08. | 18.00 | DJ IA – freestyle / mix | ponton
22. 08. | 18.00 | DJ IA – freestyle / mix | ponton
23. 08. | 19.00 | Vladimír Mišík & Etc... + Ivan Hlas Trio – 

rock | velká scéna
24. 08. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
25. 08. | 16.00 | Minifestival „Acapomusic“ – potkáte 

divadlo nebo divadlo potká Vás, potkáte nové písničky 
a temperamentní tanec | velká scéna

26. 08. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 
tech, techno | ponton

27. 08. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz, 
funk, soul | ponton

28. 08. | 18.30 | Ponton Swing se Steinerkou – swingová 
tančírna s minilekcí | ponton

29. 08. | 18.00 | Špuntkvaně – pop-punk | ponton
30. 08. | 19.00 | Sto zvířat – ska | velká scéna
31. 08. | 19.00 | Ting + Circus Brothers – Balkán | velká 

scéna
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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. 08. | 21.00 | Radokaps
01. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
02. 08. | 21.00 | Judas Priest revival
02. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
03. 08. | 21.00 | AC/DC Czech revival
03. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
04. 08. | 21.00 | Czech Floyd – Pink Floyd Tribute Band
04. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
05. 08. | Hitmakers + Anarchia
06. 08. | 21.00 | Lajna + hosté
07. 08. | 21.00 | Down The Spine
07. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
08. 08. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Blues Amplified
08. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
09. 08. | 21.00 | Whitesnake revival
09. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
10. 08. | 21.00 | Black Sabbath revival + Iron Maiden 

revival Prague
10. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
11. 08. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep 

Purple, Queen, AC/DC, etc...)
11. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
12. 08. | www.vagon.cz
13. 08. | 21.00 | Furt Rovně
14. 08. | 21.00 | Keltské úterý: Chip&Co.
14. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
15. 08. | 21.00 | Tribute to Woodstock – Janis Joplin revival
15. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
16. 08. | 21.00 | Tribute to Woodstock – Jimi Hendrix 

StoneFree Czech Experience – Dani Robinson (U.S.A.)
16. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
17. 08. | 21.00 | 49. výročí Woodstocku – The Kredenc hrají 

Creedence Clearwater Revival (CCR) + Dead Flowers 
(CZ/UK) – Rock’n’Roll & Country & Blues

17. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
18. 08. | 21.00 | Five Leaf Clover
18. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
19. 08. | 21.00 | Korupce + hosté
20. 08. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
21. 08. | 21.00 | Totální Nasazení + Deratizéři
21. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
22. 08. | 21.00 | Znouzectnost
22. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
23. 08. | 21.00 | Kranz – vzpomínka na Jiřího Schelingra
23. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný

24. 08. | 21.00 | Queenie – World Queen Tribute Band
24. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
25. 08. | 21.00 | Pirates of The Pubs + TV Smith
25. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
26. 08. | 21.00 | The Broadcast (GB)
27. 08. | 21.00 | Zuby Nehty
28. 08. | 21.00 | Tony Ducháček & Garage
28. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
29. 08. | 21.00 | Blues Brothers revival
29. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
30. 08. | 21.00 | Zelená Konev
30. 08. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
31. 08. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
31. 08. | 24.00–06.00 | 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.

AKCE
09. 08. | 18.00–22.00 | Bard klub – poetické pásmo | Galerie
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VÝSTAVY
DENEL – grafik – Domus | Galerie | od 1. 8. do 13. 8.
Pavel Šlégl – Corpora | Galerie | od 15. 8. do 31. 8.

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 domu, 
nebo online v našem e-shopu na www.obecnidum.cz. Pro orga-
nizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné prohlídky 
v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, popř. i v dalších jazy-
cích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 2500 Kč (do 10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního do-
mu. 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.

PŘIPRAVUJEME
22. 12. | Spirituál kvintet – Vánoční koncert. Vstupenky již 
nyní v prodeji v historické pokladně Obecního domu nalevo nebo 
online na www.obecnidum.cz | cena: 590 Kč
Další program viz rubriku Galerie, výstavy.
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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



2018 – rok jako 
žádný jiný!
Přijďte si pro informativní 
brožuru Praha:1918–2018 
nebo jedinečný katalog 
Praha:1918–1992 a oslavte 
100. výročí založení Česko-
slovenska spolu s námi.

Prague.eu/ceskoslovensko



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
  na jednotlivé programy se můžete přihlásit předem, pokud potvrdíte 
účast na webové stránce týkající se konkrétního programu. Stačí klik-
nout na „Přihlásit se“ a zadat svůj e-mail. Vstup na programy je volný. 

  změna programu vyhrazena

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

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

VÝSTAVA
  výstavy jsou přístupné v otevíracích hodinách AC a mimo nahlášené 
programy. Pokud se chystáte na návštěvu zdaleka, doporučujeme, 
abyste si předem telefonicky ověřili, že jsou výstavy dostupné. 

Praha 1968: Fotografie Paula F. Goldsmithe   Výstava foto-
grafií pořízených během invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 
1968 | od 21. 8. 

PROGRAMY
06. 08. | 19.00 | Prague Pride Film Club: Každým dnem 
(2012). Děj filmu se odehrává ve Spojených Státech v sedmde-
sátých letech. Když je opuštěn mentálně zaostalý chlapec, ujme 
se ho pár homosexuálů a rázem se z nich stane rodina. Jakmile se 
však úřady dozví o této nekonvenční rodině, musí oba muži bojo-
vat proti zaujatému politickému systému, aby si mohli milujícího 
chlapce osvojit | v angličtině, s anglickými titulky
21. 08. | 19.00 | Praha 1968: Fotografie Paula F. Goldsmithe 
– vernisáž fotografií. Americké centrum vás zve na vernisáž 
výstavy renomovaného fotografa Paula F. Goldsmithe, který vás 
osobně provede svými fotografiemi a vzpomínkami na Pražské 
jaro. Jako vysokoškolský student Paul navštívil Československo – 
a 21. srpna 1968 se probudil do sovětské invaze. V ulicích Prahy 
se mu podařilo zachytit historické momenty, které byly jen pár 
dní poté otištěny ve velkých denících po celém světě. Osm z jeho 

fotografií bylo přijato do sbírky Institutu pro umění v Chicagu, 
pět z nich bylo zakoupeno Muzeem umění v Houstonu. Paulovy 
fotografie byly vystaveny v  Commonweath Clubu v San Francisku 
a také na Kalifornské univerzitě v Berkeley | v angličtině

FILM
  bližší informace o promítání filmů na www.americkecentrum.cz/
program/screening

07., 14., 28. 08. | 18.00 | Filmový klub Amerického centra 
– na téma „Screwball Comedy“

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
26. 8. | 20.00 | Věčná naděje. Gustav Mahler Jugendorches-
ter (GMJO), dir. Lorenzo Viotti, sólista: Gautier Capuçon 
– violoncello. Program: R. Wagner: Tristan a Isolda – předehra 
a Liebestod, G. Mahler: Koncert pro violoncello č. 1, op. 107, 
D. Šostakovič: Symfonie č. 5 cis moll | Rudolfinum, Dvořákova 
síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1

FILM
DAS SOMMERKINO 2018 (6. 6. – 29. 8. Praha)
www.dassommerkino.cz

01. 08. | 21.00 | Před ranními červánky (AT/D, FR 2016, 
106  min) – rež. Maria Schrader | německy; české titulky | Klu-
bovna, ulice Generála Píky, Praha 6
29. 08. | 21.00 | Divoká myš (AT 2017, 103 min) – rež. Josef 
Hader | německy; anglické titulky | Klubovna, ulice Generála 
Píky, Praha 6

ZASTOUPENÍ VALONSKO–BRUSEL
Myslíkova 31, 110 00 Praha 1; tel.: +420 224 934 574
e-mail: bureau@walbru.cz
www.wbi.be
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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
  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 | otevřeno denně včetně pondělí, duben–září: ne–čt 
10.00–22.00, pá–so 10.00–24.00, říjen–březen 10.00–18.00 
| 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 baro-
ka 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, 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 romanti-
smu v Salmovském paláci 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 expo-
zice přístupná. Znovuotevření expozic Umění 19., 20. a 21. 
století proběhne dne 23. října 2018 v návaznosti na oslavy 
stého výročí od založení Československa.

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz / Wunderbild | do 6. 1. 
2019
Záhada Čapkova koberce | od 22. 8. do 25. 11.
Jiří Petrbok: Hořící srdce | od 22. 8. do 2. 12.
Koudelka: Invaze 68 & archivní záběry Jana Němce | 
od 22. 8. 2018 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.
Koudelka: De-creazione | do 23. 9.

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 ko-
morní výstava kreseb a grafik představí, patří v kontextu tvorby 
autorů – sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy – k vý-
znamným 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 omezeném nákladu také v Praze u nakladatele 
Bedřicha Kočího. Výběr vystavených prací dokládá originální in-
venci obou autorů, která jim umožnila vytvořit působivá mystická 
podobenství směřující k morální obrodě člověka.

DOPROVODNÝ PROGRAM
19. 08. | 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 
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zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku 
usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené ori-
ginální 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.

DOPROVODNÝ PROGRAM
26. 08. | 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
18. 08. | 14.00 | Lektorská prohlídka

VÝSTAVA
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 | do 7. 10. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
30. 08. | 18.00 | Křest katalogu Markéty Hlinovské a ko-
mentovaná prohlídka výstavy s autorkou

VÝSTAVY
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 | do 30. 9.
Valentýna Janů (Start Up) | 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 
Curychu 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 pohyblivým 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 Va-
lencii 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 geometricky 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.
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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 po-
zitivy (tzv. newprinty) z negativů souboru, uložených v Ústavu 
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
08. 08. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s kurá-
torkou Katarínou Mašterovou a historikem Adamem Havlíkem.

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
16. 08. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s Tomášem 
Rullerem a kurátorkou výstavy Jitkou Hlaváčkovou.

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 
| do 13. 1. 2019

DOPROVODNÝ PROGRAM

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

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

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

04. 08. | 08.30 | Komentovaná procházka po Karlově mostě 
| sraz před Staroměstskou mosteckou věží 
18. 08. | 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

LETNÍ KINO KARLOVKA 
nádvoří Colloredo-Mandsfeldského paláce, Karlova 2, Praha 1

  středy a čtvrtky od 21.00 (po setmění)
  vstupné: středy 30 Kč, čtvrtky 60 Kč

01. 08. | 21.00 | Hmyz / Insects (Jan Švankmajer, 2018, CZ)
02. 08. | 21.00 | Na druhé straně kopců / Beyond the Hills 
(Mungiu, 2012, RO)
08. 08. | 21.00 | Umění a žánrový film / Art and Genre Film 
– večer současných českých autorských dokumentů FAMU s tvůrci
09. 08. | 21.00 | Western (Grisebach, 2017, DE)
15. 08. | 21.00 | Umění a žánrový film / Art and Genre Film 
– večer současných českých autorských dokumentů FAMU s tvůrci
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16. 08. | 21.00 | Zabití posvátného jelena / The Killing of 
a Sacred Deer (Lanthimos, 2017, GB)
22. 08. | 21.00 | Umění a žánrový film / Art and Genre Film 
– večer současných českých autorských dokumentů FAMU s tvůrci
23. 08. | 21.00 | Closing Night: Velká nádhera / The Great 
Beauty (Sorrentino, 2013, IT)
29. 08. | 21.00 | Mix Artmixu / Mix of Artmix (Jana Chy-
tilová, CZ)

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 výtvarníků).

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 Gu-
lliver, 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.

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

VÝSTAVY
Alex Zupka – Daleko od domova /obrazy, Hanka Chromá 
– Věk času... Čas Vodnáře /obrazy | do 16. 8.
Nalézání filosofa Ladislava Klímy aneb Vysočany, hotel 
Krása   Výstava je věnována L. Klímovi a jeho pobytu v mystickém 
vysočanském hotelu Krása v letech 1915–1927. Koná se k výročí 
90 let od úmrtí /19. 4. 1928/ a 140 let od narození prozaika a my-
slitele | od 21. 8. do 6. 9.

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! 
08. 08. | 17.00–19.00 | výrobky z ovčího rouna
15. 08. | 17.00–19.00 | dekorace textilu/tiskátka
29. 08. | 17.00–19.00 | dekorace textilu/vyšívání

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.

15. 08. | 19.00–21.00 | výroba tiskátka

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

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
Studenti ateliéru Michaela Rittsteina: Pavel Dušek, Ště-
pán Molín, Kateřina Ondrušková a Tereza Zichová | do 27. 8.

GALERIE CESTY KE SVĚTLU  
ZDEŇKA HAJNÉHO
Zakouřilova 955/9, Praha 4 – Chodov
tel.: +420 272 950 557
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
www.zdenekhajny.com

  otevřeno: út–ne 14.00–19.00

STÁLÁ EXPOZICE
Netradiční umělecký interiér s obrazy a světelnými ob-
jekty z krystalů Zdeňka Hajného   Interiér působením hudby, 
měnícího se osvětlení a interaktivností jednotlivých kompozic 
nabízí prostředí zcela ojedinělé.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vesmírná píseň – hudebně obrazová fantazie | úterý a neděle 
v 15.00
Putování vesmírem – hudebně poetická kompozice | soboty 
a neděle v 17.00
Večerní pořady v 2. patře galerie na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce

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

Štěpán Molín, Palmy
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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

VÝSTAVA
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 | do 12. 8.

DOPROVODNÝ PROGRAM
09. 08. | 17.00 | Hudební podvečer – setkání s autorkou, 
Přemyslem Rutem a Markétou Potužákovou

VÝSTAVA
Exlibris v tvorbě současných členů SČUG Hollar   Výstava se 
koná u příležitosti 100letého výročí vzniku SSPE. Výstava součas-
ného exlibris žijících a aktivně tvořících členů Hollaru s důrazem 
na autory, pro něž je exlibris integrální součástí tvorby. Bude dán 
prostor i těm, kteří exlibris tvoří pouze občas nebo s exlibris začí-
nají. Vystavená díla budou převážně z období posledních deseti 
let. Výstava je pořádána ke stoletému výročí Spolku sběratelů 
a přátel exlibris v roce 2018. | kurátor Martin Manojlín | vernisáž 
15. 8. v 17.00

DOPROVODNÝ PROGRAM
31. 08. | 13.00 | komentovaná prohlídka | 15.00 | Grafický 
trh exlibris a drobné grafiky z rukou samotných autorů

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 období. Jan Hladík, Jan Hendrych, Jiří Šuhájek, Jiří Hadlač, 
Jaroslav Šusta, Oldřich Kulhánek a další | do 31. 8.

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 zavřeno (VII. a VIII.)
  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. Ja-
neček, L. Jiřincová, T. Hřivnáč, L. Kuklík,  O. Kulhánek, Z. Netopil, 
M. Pošvic, F. Skála, J. Slíva, V. Suchánek, J. Šalamoun a další

Vladimír Suchánek, Ikaros, monotyp
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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
Letní výstava umělců z okruhu galerie | do 19. 8.
Okupace 68 – reakce českých výtvarníků na dění roku 1968 
(Ivan Steiger, Vladimír Jiránek, Jiří Kalousek, Adolf Hoffmeister 
a další) | od 21. 8. do 23. 9.

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, 
Matisse, Tapies, Warhol, Penck, Baselitz a další | 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

VÝSTAVY
„ON a ONA“   Výstava české plastiky „ON a ONA“ představí na 
20 vynikajících českých sochařů a sochařek, jako např.: Zdena 
Fibichová, Xénia Hoffmeisterová, Petr Holeček, Miloslav Chlu-
páč, Věra Janoušková, Jan Koblasa, Karel Nepraš, Zdeněk Palcr, 
Karel Pauzer, Vladimír Preclík, Hana Purkrábková, Jiří Seifert, 
Zbyněk Sekal, Čestmír Suška, Jaroslav Válek, Vincenc Vingler, Jan 
Zelenka, Ladislav Zívr, Jasan Zoubek, Olbram Zoubek. Smyslem 
výstavy bylo jasně definovat kvalitu a význam české plastiky 
v rámci evropského výtvarného umění, a ukázat, jak důležitý je 
smysl díla a jeho celkové působení | do 5. 8.
Victor Vasarely: „Zebry“   Výstava Victora Vasarelyho (1906–
1997) představuje výtvarníka, jenž výrazně zasáhl do vývoje mo-
derního poválečného umění. Stal se průkopníkem uměleckého 
směru op-artu a obohatil tím výtvarné umění o pohyb, prostor 
a čas | od 9. 8. do 9. 9.

Jakub Čuška, Po tobě stín, 2017, olej na plátně

Victor Vasarely, Zebry, serigrafie
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GALERIE NORA
Gorazdova 3, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 917 922
e-mail: galerie-nora@volny.cz
www.ramovani-nora.cz

  otevřeno: po–pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstup volný

VÝSTAVA
„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 | do 30. 8.

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 dopoledních hodinách 9.00–12.00, případně i 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 
skupiny 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 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 | do 2. 9. 

Lubomír Typlt, Každou středu, 2018, olej na plátně, 180x240 cm
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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–pá 13.00–19.00, so–ne 11.00–19.00

VÝSTAVA
Sempé – Malý Mikuláš a jiné...   Přijďte se rozloučit s úspěš-
nou výstavou, která českému publiku poprvé zblízka ukázala 
tvorbu francouzského ilustrátora a humoristy Jeana-Jacquese 
Sempého. Pokud jste to do pražské Bubenče ještě nestihli, ne-
váhejte. To nejlepší z kresleného humoru, titulní strany New 
Yorkeru i ilustrátorský um J. J. Sempého na vás čeká ještě do 
19. 8. Tak se vypravte zpět do dětství právě uprostřed prázdnin! 
| prodlouženo do 19. 8.

TVŮRČÍ DÍLNY A KOMETOVANÉ 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!

NOVÉ VÝSTAVY
Dva životy – Věroslav Bergr   Výstava k významnému životní-
mu jubileu malíře a sochaře Věroslava Bergra, jehož tvorba bývá 
nejčastěji řazena k informelu. Introvertní malíř, který vytvořil 
vlastní techniku, je autorem desítek, ne-li stovek abstraktních 
obrazů, jež inspiruje zejména hudba. Na výstavě budou před-
stavena díla z posledních deseti let, v rámci vernisáže bude 
možné shlédnout dokument věnovaný autorovi | od 29. 8. do 
14. 9., Malá galerie Villa Pellé
Petroglyfy Františka Postla   Kamenné, geometricky stan-
dardizované kvádry, patníky své doby, které jsou doplněny sou-
časnými piktogramy. Nejčistší forma poškození kamene, stará 
několik tisíc let. Po realizacích v exteriéru, kterým se František 
Postl věnuje zejména, bylo sochařskou nutností, znovuobjevit 
komorní prostor. Pro interiér vytvořil kamenné záznamové 
archy, materiálem jsou mramory, pískovce a žuly. Vedle hlav-
ního proudu sochařské tvorby budou poprvé vystaveny autorské 
ilustrace ke knize Mistr národní poklad občan Seberon. Výstava 
v Galerii Villa Pellé je koncipována k čtyřicátým narozeninám 
autora | od 31. 8. do 14. 9.

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

VÝSTAVA
Accrochage   Přehlídka moderního a současného umění | do 31. 8.

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

Alén Diviš, Maska červené smrti 
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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 před-
stavuje první samostatnou podrobnou mapu Českého království, 
její odvozeniny i rámec doby. Nazývá se podle lékaře a majitele 
tiskárny v Mladé Boleslavi Mikuláše Klaudyána. Ilustrovaný jed-
nolist, dřevořez s mapou, se zachoval v jediném výtisku ulože-
ném ve Státním 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. Klaudiá-
nova 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 podařilo 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 cír-
kevní. Vytvořil i pozoruhodnou rukopisnou kopii. Mezi rarity patří 
i akvarel z 16. století ze zámku Rychnov nad Kněžnou 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
22. 8., 19. 9., 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 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   
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.

VÝSTAVY
Uloupené umění   Výstava divákům přibližuje problematiku 
výzkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v období 
II. světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu oku-
pace | do 31. 8.
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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

  letní otvírací doba (do 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.

VÝSTAVY
Alex Webb sestavil osobní výběr fotografií ze svého rozmani-
tého a rozsáhlého životního díla. Leica Gallery Prague nabízí jeho 
tvorbu za téměr 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. 
Slibuji věrnost republice   Výstava fotografií, zachycující 
všechny dosavadní české a československé prezidenty | kurátoři: 
Dana Kyndrová, Dušan Veselý | vernisáž výstavy 30. 8. | do 28.10. 

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 | do 8. 9.

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
  upozornění: od 6. 8. do 27. 8. bude galerie uzavřena

VÝSTAVY
Jednota umělců výtvarných   Pravidelná letní výstava výtvar-
ného spolku – letos jako připomenutí 120. výročí od jeho založení 
v roce 1898 | od 25. 7. do 5. 8.

Stano, Zlatí chlapci, 2014, komb. technika

64  galerie, výstavy

http://www.lgp.cz


Stano – „Príbehy a stretnutia“   První výstava obrazů sloven-
ského amatérského malíře žijícího v Praze. Aktuálně se představí 
výběrem obrazů z období let 2012– 2018, které zachycují svět 
protichůdných emocí současného člověka. Každodenní příběhy 
a potkávání se autora s lidmi z jeho blízkého okolí, realita me-
zilidských vztahů, vztahů muže a ženy i rodinné příběhy – to 
vše vytváří mozaiku nadčasových postřehů autora, které vkládá 
do svých obrazů. Výstava může být i inspirací pro všechny, kteří 
hledají odvahu začít s vlastní výtvarnou seberealizací | od 29. 8. 
do 9. 9.

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 | do 13. 1. 2019
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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

JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
  otevřeno: denně 10.00–18.00

Doteky státnosti   Osu výstavy, věnované především historii 
státních symbolů, tvoří příběhy vystavených předmětů (např. 

Vlajka čs. krajanů ve Philadelphii, 1918, Vojenský historický ústav 

www.kampocesku.cz  pražský hrad  67



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 fotografií 
a řady trojrozměrných exponátů se návštěvníci seznámí s celou 
její staletou historií. Nikoliv náhodou byla tato výstava zahájena 
v době konání XVI. všesokolského sletu. Právě sokolové totiž vy-
tvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže | 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 ka-
tedrále sv. Víta, ke Starému královskému paláci, kostelu Všech 
svatých nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na stavby, 
které vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže si je 
dnes už nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána do-
provodná publikace.

STÁLÉ EXPOZICE

KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno: denně 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 monst-
rance 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   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 umístě-
na v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského 
paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata 
spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh 
církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, 
Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky 
jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na 
hlavní trasu prohlídky | k aktuálnímu programu více informací na 
www.pribeh-hradu.cz a www.hrad.cz

Řád Bílého lva – řádová kolana I. třídy pro hlavy států, 1922–1960 
Vojenský historický ústav 
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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 (pobočky 

Muzea T. G. M. Rakovník) dokumentuje prezidentova setkání s do-
mácími 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. 
Nenechejte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produkci, dle 
Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 19. století jsou 
„veřejná vystoupení vojenských hudeb v otevřeném prostoru tím 
nejdemokratičtějším způsobem poslechu hudby“. 
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 
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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

STÁLÉ 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. p.

VÝSTAVA
Bratrské variace   Výstava obrazů představí tvorbu bratrů Petra 
Pavla Wohlových. Peval Wohl je ovlivněn spíše impresionismem, 
zatímco Petrovi Wohlovi je bližší surrealismus, ale u obou se se-
tkáme také s realistickým zpodobením námětu. | do 30. 8. | 3. p.

POŘAD
01. 08. | 17.00 | Znovuzrození Jindřišské věže. Procházka 
historií JV s ing. Janem Stěničkou | vstupné: 140 Kč | 10. p.

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 prozkoumej-
te jeho tajemná místa | objednávky na e-mail: strnadova@
praha-vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
Výprava – pro 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)

  otevřeno denně 9.30 – 18.00
  vstupné 20 Kč
  info na Facebook.com/vysehradgalerie
  kurátor Petr Vaňous

Silvia Krivošíková: Gesichte | od 27. 7. do 2. 9.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 

18. – 19. 08. | Čajomírfest – přijďte oslavit desátý jubilejní 
svátek všech milovníků čaje. V sobotu bude festival zahájen ve 
12 hodin 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 
hostem 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 infor-
mací o programu a vstupenkách na www.studiodva.cz
Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity.

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město 
tel.: +420 224 947 190 
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

  vyhlídka z věže Novoměstské radnice 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

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.
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
28. 08. | 19.30 | Novofest 2018 – zahajovací koncert 8. ročníku 
hudebního festivalu. | Vstupné plné 300 Kč, snížené 150 Kč. Rezer-
vace vstupenek na adrese info@novofest.cz | Velký sál

AKCE
13. 06. – 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- 24.00 | prohlídka 
zdarma | nádvoří
22. 08. | 19.30 | Irský večer na Novoměstské radnici – setkání 
s irskou tradiční hudbou a tancem je doprovodnou akcí Bernard’s 
Summer School 2018. Lektoři taneční letní školy se postarají o hu-
dební zážitek, povedou i taneční program včetně výuky. Návštěvníci 
mohou vychutnat nejen melodičnost a podmanivost irské tradiční 
hudby, ale aktivně se zapojit i do tance | vstupné 250 Kč, rezervace 
vstupenek na vaclavbernard@seznam.cz | Velký sál
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31. 08. – 02. 09. | 18.00, v neděli od 15.00 | Bruncvík a lev – 
středověký příběh hrdinství a lásky, který se poprvé objevil zhruba 
ve 14. století, je známý ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska. 
Oblíbené loutkové představení pro diváky od 7 let | vstupné děti 
100 Kč, dospělí 150 Kč | Velký sál
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 
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
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VEČERNÍ PROHLÍDKY
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zavíra-
cí době!   Večerní prohlídky, které Prague City Tourism pravidel-
ně pořádá, umožňují zájemcům nahlédnout do reprezentačních 
prostor významné kulturní památky i po setmění. Nestandardní 
prohlídka s rozšířeným výkladem je korunována návštěvou radnič-
ní věže, která příchozím nabídne nevšední pohled na slavnostně 
nasvícenou noční Prahu. | rezervace vstupenek na výše uvedených 
kontaktech; vstupné: 250 Kč; délka prohlídky: 120 minut
04. 08. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
11. 08. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
18. 08. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
25. 08. | 20.00 | Prohlídka v češtině

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

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

  wi-fi 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
Petr Pelzmann – Malba | od 8. 8. do 30. 8. 

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

  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 
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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 kapucín-
ské vůně“ vznikl na základě inspirace lokální historií Hradčan se 
zvláštním akcentem na Loretu a kapucínský řád. Některé 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 zábavné 
pracovní listy - přijďte s dětmi zjistit, jaké dary přinesli tři králové 
narozenému Ježíškovi, co je vlastně loreta a proč tu máme poklad!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Kostel Narození Páně – neděle v 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

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

  otevřeno: ne–čt 10.00–15.00
  vstupné 50 Kč

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinkasovy 
synagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly v pod-
zemí 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 období 
II. světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu oku-
pace. Do 31. 08. 

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 | so 10.00–18.00, v sobotu se neprovádí mezi 
14.00–15.00, kdy je bohoslužba, ne 10.00–18.00, poslední pro-
hlídka 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
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TECHNICKÉ PAMÁTKY

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Kotevní bod Evropské cesty průmyslového 
dědictví
Papírenská 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
e-mail: prohlidky.info@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 Převozní-
kově 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 histo-
rickými 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
Fusionism   Výstava děl amerického umělce českého původu 
Shaloma Tomase Neumana | do 31. 8.

www.kampocesku.cz  památky  77





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.

VÝSTAVY
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 proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě | do 24. 2.

AKCE
18. 08. | 11.00, 13.00 a 15.00 (pro rodiny s dětmi), 16.30 
(pro dospělé) | Rekordmani a rarity zvířecího světa – ko-
mentovaná prohlídka expozice Archa Noemova vás zavede do 
světa zvířecích rekordů a kuriozit. Zjistíte, kdo je největší žijící 
ještěr přezdívaný Drak z Komoda, porovnáte nejrychlejší a nej-
vytrvalejší šelmu a poznáte savce, který snáší vejce. Zákonitosti 
přírody, jež těmto vlastnostem daly vzniknout, naši průvodci před-
staví tak, že je snadno pochopí malí i velcí. Omezená kapacita | 
vstup 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea | doporučená 
rezervace na http://rezervace. archa.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

AKCE
25. 08. | 14.00–18.00 | Národopis open air – srdečně vás 
zveme na oslavu výročí založení Národního muzea, která se bude 
konat také v Národopisném muzeu. Program se bude odehrávat 
uvnitř v budově muzea (Letohrádku Kinských) i venku v přilehlé 
Kinského zahradě. Můžete se těšit na české, moravské a rusínské 
folklorní soubory, které budou účinkovat po celou dobu trvání 
akce na různých místech zahrady. Uvnitř v muzeu i před ním mů-
žete obdivovat tradiční řemeslníky a umělce inspirované lidovou 
tvorbou. Pro děti bude přichystaná výtvarná dílna inspirovaná 
tradičním uměním, nebude chybět ani občerstvení. Programem 
vás provedou herci v rolích významných postav z historie muzea 
| vstup zdarma

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
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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)

  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 | do 31. 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.
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.

VÝSTAVA
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
18. 08. | 12.00–22.00 | Etnopiknik – akce v rámci oslav 200 let 
vám představí mimoevropské kultury v jeden den na jednom 
místě, s možností poznávat je všemi smysly. Připraveny budou 
ochutnávky exotických gastronomických specialit, zazní ukázky 
tradiční hudby, zkušení tanečníci okouzlí svým uměním a před-
staveny budou také bojové sporty. Pro děti budou připraveny 
tvořivé výtvarné dílny | vstup zdarma
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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
  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 zaměřuje 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 představují 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
14. 08. | 19.00 | Flašinet žije! – další z řady oslav 200 let 
od založení Národního muzea. V rámci již V. ročníku mezinárod-
ního festivalu flašinetářů oživí pouliční umělci z různých koutů 
Evropy centrum Prahy třemi koncerty rozdílných žánrů. Zvuky 
hracích strojků se rozezní v 10.00 v barokním kostele sv. Mikuláše 
na Staroměstském náměstí, ve 14.00 na Kampě u Karlova mostu 
a v 19.00 v Českém muzeu hudby | vstup zdarma
15. 08. | 20.00 | Pěvecký sbor Abermore Singers | vstup zdar-
ma, přednostně pro členy Klubu posluchačů hudby při agentuře 
JCH, pouze však do vyčerpání kapacity sálu
23. 08. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Hudba 
a pohádka – vydejte se s námi za pohádkou do ČMH. Z chalupy 
hloupého Honzy projdete přes tajuplný les, setkáte se s Rusalkou, 
Krysařem, Červenou karkulkou, nahlédnete do čarodějovy komna-
ty a uslyšíte pekelnou muziku. Ve třinácté komnatě si poslechnete 
ty nejkrásnější pohádkové melodie. Výstava vám umožní znovu 

vidět svět dětskýma očima, vzpomenout si na oblíbené pohádky, 
ale i poodhalit skryté tajemství, které je v nich uloženo | vstup 
v ceně běžné vstupenky

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.

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.
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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
22. 08. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Hříšné 
radosti Antonína Dvořáka – přijďte se o Antonínu Dvořákovi 
dozvědět více přímo od kurátorky výstavy! | vstup v ceně běžné 
vstupenky

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 Voj-
těch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslového 
muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum ve svém 
domě U  Halánků. Národní technické muzeum bylo založeno 
roku 1908 jako Technické muzeum Království českého z inicia-
tivy technické inteligence, především profesorů české vysoké 

školy technické v Praze, a otevřelo první expozice 28. září 1910 
ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. V roce 1938 byla 
zahájena stavba nové muzejní budovy na Letné podle návrhu Mi-
lana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války a okupační 
správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945 byla budova 
na Letné získávána zpět pro muzejní účely. Nejméně jedna třetina 
budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným institucím. V roce 
2003 byla zahájena stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy 
na Letné a roku 2011 bylo slavnostně znovu otevřeno prvních pět 
expozic. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 75 letech 
konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum nyní představuje 
staletí technického důvtipu ve 14 stálých expozicích a množství 
krátkodobých výstavních projektů.

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 
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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 
„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 
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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 spolupráci 
se Slovenským technickým muzeem v Košicích. Tři stovky expo-
nátů, československých i zahraničních výrobků z let 1920-1970, 
přiblíží rozmanité podoby bakelitu - první téměř univerzálně 
využitelné plastické hmoty. Vystavené předměty, určené pro ka-
ždodenní život, domácnost i průmyslové účely, ukazují technické 
a technologické proměny výrobků i vývoj jejich designérského 
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 sportov-
ce 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, víkendo-
vých akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. 
Nejširší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter 
jsou koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou 
formou přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Progra-
my Kids‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší 
žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budouc-
nost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje 
expozice Národního technického muzea žákům základních 
škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné 
workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším 
dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy 
můžete nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM 
také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezer-
vace na www.ntm.cz.

KNIHOVNA NTM
  otevřeno: út a st 9.00–17.00

Veřejně přístupná specializovaná knihovna s odborným fondem 
zaměřeným na dějiny vědy, techniky a průmyslu nejen v rámci 
České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu. 
V současnosti knihovní fond čítá okolo 200 000 svazků.

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY 
A STAVITELSTVÍ NTM

  otevřeno: út a st 9.00–17.00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrze-
né připravení archivního materiálu pro studium)

AKTUALITY
Prezidentský vlak, který připravilo Národní technické mu-
zeum ve spolupráci s Národním dopravcem Českými drahami a se 
Železnicemi Slovenské republiky k 100. výroční vzniku českoslo-
venského státu a který v létě objede české země a Slovensko, 
bude vystaven v areálu NTM na Masarykově nádraží. Ve vlaku se 
nachází salonní vozy, které sloužily československým prezidentům 
| od 28. 8. do 2. 9.
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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

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: Trma-
lova vila – rozšíření výstavy o Strašnicích připravilo Muzeum 
hl. m. Prahy spolu s Městskou části Prahy 10 a Kotěrovým cen-
trem architektury, o. p. s., v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 |  
do 30. 9.
#GVP50   V roce 2018 slaví gymnázium Na Vítězné pláni v Pra-
ze 50  let své existence. U příležitosti tohoto výročí pořádá 
v  prostorách Muzea hl. m. Prahy výstavu v  přednáškovém 
sále | do 15. 9.

VENKOVNÍ PANELOVÁ VÝSTAVA
Srpen 1968 v Praze   Venkovní výstava přibližuje návštěvníkům 
prostřednictvím fotografií, plakátů a dalšího tiskového materiálu 
ze sbírek Muzea hl. m. Prahy pohnuté okamžiky srpnových dnů 
roku 1968 v hlavním městě. Započaté úsilí o reformy ve společ-
nosti ukončil násilný vpád vojsk pěti států Varšavské smlouvy 
na území Československa, od něhož v srpnu 2018 uplyne právě 
50 let | od 22. 8. do 2. 12.

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

EXPOZICE
Praha Karla IV. – středověké město Expozice je v úvodu zamě-
řena na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. sto-
letí, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Druhá část 
pak přibližuje život středověkých obyvatel města. Dominantou 
je videomapping modelu Karlova náměstí. Další vizualizace při-
pomínají také důležitost řeky, brodů a mostů a způsoby řízení 
pražského souměstí.

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

Zaniklé Podskalí a  život na  Vltavě   Podskalská celnice 
na Výtoni je renesanční budova se srubovým patrem z 16. sto-
letí, ve které se vybíralo clo z dříví připlaveného do Prahy, a to 
vytínáním klád (odtud název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, 
pískařů, ledařů a dalších „lidí od vody“ z Podskalí je představen 
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na  dobových 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 srpnu 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 srpnu 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.

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

07. 08. | 18.00 | Od Müllerovy vily Střešovičkami do Břev-
nova

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

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.

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

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování
Právě probíhající revitalizace části parku v bezprostředním 
okolí Petřínské rozhledny a bludiště potrvá do letních měsí-
ců. 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 návštěv-
níky s náročným životem věžníků – strážců města –, s historií 
objektu, fenoménem městských zvonic i se zneužitím památky 
totalitními režimy. Návštěvníci si mohou prohlédnout byt věžníka 
z období druhé poloviny 18. století, jehož součástí je i unikátní 
černá 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

STÁLÁ EXPOZICE
Praha hoří   Expozice představuje nebezpečí požárů pro Prahu 
v dobách před řadou staletí i v časech jen nedávno minulých, 
stejně jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili proti 
ničivému živlu. 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.

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 

foto © Franz Kafka Museum 2017
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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 
  obchod se suvenýry

Grévin se po krátké přestávce znovu otevřel pro veřejnost. 
V původním stavu bude k vidění pouze do konce léta. Pak 
bude starý Grévin přetransformován do nové podoby, o které vás 
budeme průběžně informovat na našich webových stránkách. 
Využijte této jedinečné příležitosti a vstupte do našich sedmi 
legendami opředených interaktivních světů, kde si skutečnost 
podává ruku s  fantazií. V  Grévin vypadají voskové figuríny 
českých a světoznámých osobností jak živé a jsou zasazeny 
do 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.

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

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.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby belgických pralinek probíhá každých 30 minut 
a je součástí vstupného. Uvidíte, jak se vyrábí a plní pralinky, a jak 
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EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově 
známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), je 
umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru 
Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, olejoma-
leb, kreseb, pastelů, fotografií a  osobních předmětů podává 
souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě 
jeho Slovanské epopeje.

foto © Mucha Trust 2017

Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887–
1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor 
litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, 
legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charak-
teristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents 
décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků. Další dekora-
tivní předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy 

Soutěž o 4x rodinou vstupenku do 
Kafkova muzea v Praze,
věnovaného životu a dílu 
Franze Kafky (1883-1924)

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Ve kterém roce byla poprvé vydána 
jeho povídka  Proměna (v Lipsku)?
a) 1913      b) 1914      c) 1915

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

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. 
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy včetně ukázky 
práce čokolatiéra | objednávejte na výše uvedených kontaktech 
nejméně tři dny předem
Pátrací hra pro děti – děti si můžou užít zábavu hledáním 
symbolů ukrytých v expozici muzea.

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
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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

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   Výstava Hommage à Peter Vajda 
je poctou významné osobnosti slovenské i české kulturní scény. 
Peter Vajda, zakladatel významné sbírky slovenského umění 
60.–80. let 20. století, se při koncipování sbírky Prvej slovenskej 
investičnej skupiny projevil nejenom jako mecenáš s citem pro 
umění, ale zejména reagoval na potřebu žít v kulturním a de-
mokratickém prostředí. Právě prostřednictvím podpory umělců, 
kteří byli dlouhá léta mimo „oficiální“ kulturu, a zpřístupňováním 
jejich umění veřejnosti, chtěl takovéhoto prostředí dosáhnout 
| do 30. 9.
Mariana Machalová-Jánošíková: Můžeš   Komorní výstava 
nadané nevidomé sochařky, která své emotivní hliněné sochy, 
plastiky a reliéfy vytváří pouze na základě hmatu. Část vybraných 
objektů je haptická a návštěvníci tak mohou i pomocí hmatu 
prožít křehké a intimní příběhy, které jednotlivé sochy vyprávějí 
| do 12. 8.
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 8.00 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

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
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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 současníkům, Osvobozenému 
divadlu, či Vladimíru Holanovi nebo přízemní relaxační klubová 
zóna, ale i podkroví Werichovy vily láká návštěvníky svým růz-
norodým kulturním programem. Pečlivě připravovaný program 
pro všechny stupně školního vzdělávání, divadelní představení, 
přednášky, koncerty, semináře a taneční vystoupení, workshopy 
a komentované prohlídky dotvářejí osobitost této unikátní stavby 
v srdci Kampy.

AKCE
02. 08., 09. 08., 16. 08. | 19.00 | Večerní lekce jógy – letní 
jóga pro všechny s Yanou Fisher na zahradě vily
05. 08. | 21.30 | Letní kino – věnované osudům výrazných 
ženských osobností: Červená: Olga Sommerová
19. 08. | 21.30 | Letní kino – věnované osudům výrazných 
ženských osobností: Olga: Miroslav Janek
30. 08. | 20.00 | Standupové speciály Miloše Čermáka 
a Luď ka Staňka v podkroví Werichovy vily 
31. 08. | 19.00 | Swing ve Werichově vile – taneční párty 
ve spolupráci s DJ Mackie Messer

PORTHEIMKA MUSEUM SKLA
Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5 
mobil: 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.

DOPROVODNÝ PROGRAM

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
11. 08. | 15.00 | Komentovaná prohlídka stálé expozice 
a  aktuální výstavy hravou formou pro rodiče s  dět-
mi | cena vstupenky + 40 Kč, rezervace nutná na  emailu: 
programy@museumportheimka.cz
23. 08. | 15.00 | Dílna reflektující stálou expozici Musea 
skla – vyzkoušíme si techniky gravírování a fusingu | cena dí-
len: 100 Kč/dítě (dospělý doprovod zdarma), rezervace nutná 
na emailu: programy@museumportheimka.cz
30. 08. | 15.00 | Testování pracovních listů pro děti a je-
jich rodiče ve stálé expozici Musea skla | zdarma k platné 
vstupence

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO SENIORY
08. 08. | 15.00 | Komentovaná prohlídka objektu Por-
theimka a  setkání pro pamětníky | 60 Kč, rezervace na: 
programy@museumportheimka.cz

DALŠÍ PROGRAMY
14. 08. | 17.00 | Komentovaná prohlídka stálé expozice 
a aktuální výstavy s kurátorem Mgr. Milanem Hlavešem, 
Ph.D.  | cena vstupenky + 40 Kč, rezervace nutná na emailu: 
programy@museumportheimka.cz

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, 603552758

STÁLÁ EXPOZICE
Káva a kávoviny v proměnách času a kultur   Expozice se-
znamuje návštěvníky nejen s historií kávy a kávových náhražek, 
s jejich pěstováním, sklizní, zpracováním a přípravou nápojů. Uni-
kátní sbírkové předměty dokumentují vývoj historických pražiček, 
kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na kávu a kávoviny, ale 
také předmětů a přístrojů spojených s přípravou a servírováním 
kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafiky jsou prvorepub-
likové reklamní tiskoviny a faktury jednotlivých firem. Výstavu 
doplňují odborné texty v českém a anglickém jazyce a krátký 
film věnovaný fenoménu kávy.
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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
facebook:@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 rozsáhlé 
sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších společen-
ských vrstev, které dokumentují výjimečnost a um ručních prací 
předešlých generací. Vystavené exponáty jsou volně koncipovány 
do obrazů, aby návštěvník mohl vstoupit do děje a vnímat atmo-
sféru příběhů, které vyprávějí. Ojedinělá sbírka, která vznikala 
desítky let, obsahuje několik set kusů kompletních oděvů, prádla, 
textilu, ale i stříbrných předmětů viktoriánského a edwardiánské-
ho období, pocházejících z celého světa. Část sbírek tvoří porcelán 
z českých a německých porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
Viktoriánská svatba   Elegance svatebních obřadů na konci 
19. století. Výstava ze soukromé sbírky | do 2. 9.

AKCE
4. – 5., 11. – 12., 18. – 19., 25. – 26. 8. a  1. – 2. 9. | 
10.00–18.00 | Svatební výbava – mimořádné prohlídky 
spojené 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 
výhled do Engelovy „katedrály“ s  filtry. Celá expozice za-
chovává chronologické členění historického vývoje pražského 
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes 
vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 
19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Je zde 
vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, 
vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu 
z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Trojrozměrné před-
měty doplňuje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného 
archivního materiálu a množství historických fotografií. Velmi 
cenné jsou sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích ele-
mentů a dalších historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je 
prezentována unikátní sbírka vodoměrů.

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
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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
Po celý srpen akce „Léto s pražskými strašidly“ – se vstupenkou 
z muzea 20% sleva na vycházku.
01. 08. | 19.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
03. 08. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
03. 08. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
04. 08. | 10.00 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou
04. 08. | 19.30 | Tajuplné průchody Starého Města
05. 08. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
07. 08. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
09. 08. | 19.30 | Tajuplné průchody Starého Města
10. 08. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
11. 08. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
11. 08. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
12. 08. | 10.00 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou

15. 08. | 19.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
17. 08. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb erotika v praž-
ských pověstech
18. 08. | 10.00 | S hastrmanem za vodníky
18. 08. | 19.30 | Tajuplné průchody Starého Města
19. 08. | 10.00 | Parníkem s vodníkem
22. 08. | 18.30 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou
24. 08. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
25. 08. | 10.00 | Parníkem s vodníkem
25. 08. | 16.30 | Karlův most ze tří stran
25. 08. | 19.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
30. 08. | 19.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
31. 08. | 18.30 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou

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 expo-
zice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 
70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, 
díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond 
školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.
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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.

AKCE
30. 08. | 17.00 | Vzpomínkový koncert, věnovaný památce 
Pavla Kohna

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 
pracoviště PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou 
na objednání a termín konání je po dohodě. Aktuální nabíd-
ku pořadů najdete na  webu PNP, pro další informace pište 
na arndt@pamatnik-np.cz 

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.

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

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 je nejvýznamnější 
projekt Památníku národního písemnictví k oslavám a výročím 
2018 a zároveň je projekt zařazen pod hlavičku Evropského roku 
kulturního dědictví. Výstava nabízí výběr toho nejlepšího z české 
knižní kultury 20. století. Mapuje sílu vztahů mezi francouzskou 
a českou kulturou od konce 19. století a vliv francouzské literatury 
na českou literaturu 20. století | do 31. 10.
Karel Hlaváček – Prostibolo duše   Památník národního pí-
semnictví ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 pořádá ke 120. 
výročí úmrtí Karla Hlaváčka výstavu Karel Hlaváček – Prostibolo 
duše. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout osobní před-
měty 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
Patrik Hábl – Střílny   Památník národního písemnictví ve spo-
lupráci s malířem Patrikem Háblem zahájil nový výstavní projekt. 
Instalaci Patrika Hábla tvoří třicet tři obrazů zapuštěných do střílen 
ve zdi okolo letohrádku Hvězda, které tématizují události historic-
kého i aktuálního významu. V  instalaci Střílny vychází Patrik Hábl 
z kónické architektury střílen, ale také z architektury letohrádku 
Hvězda. Kurátorem instalace je Zdeněk Freisleben. Vizuální in-
tervenci Patrika Hábla Střílny je možné navštívit v letohrádku 
Hvězda | do 30. 9.
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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
  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

VÝSTAVY
„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.
„Praga 2018“   V rámci světové výstavy poštovních známek 
Praga 2018 budou v Poštovním muzeu vystaveny soutěžní ex-
ponáty a po celou dobu výstavy bude probíhat program pro děti 
| od 15. 8. do 18. 8.

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 Koudelky se 
koná u příležitosti autorových osmdesátých narozenin a představí 
průřez jeho celoživotní tvorbou. Základ expozice tvoří 350 foto-
grafií, 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, Divadlo, Cikáni, Invaze 68, 
Exily, Panorama), z velké části se jedná o unikátní dobové autorské 
zvětšeniny, přičemž některé z nich jsou prezentovány vůbec poprvé.

Hana Podolská, legenda české módy   Výstava připomene nej-
známější a nejoblíbenější módní salon v meziválečné české spo-
lečnosti – salon Hany Podolské. Kurátorkou výstavy je PhDr. Eva 
Uchalová, která se dlouhodobě zabývá módou v období první 
republiky a je autorkou mnoha publikací na toto téma. Vysoká 
kvalita krejčovské práce, luxusní látky, znalost nejnovějších pa-
řížských módních trendů, přizpůsobených českému výtvarnému 
cítění, ale i podnikavost, obchodní duch a příjemná společenská 
povaha majitelky přispěly k tomu, že se salon Podolská stal nejob-
líbenějším a nejznámějším módním závodem meziválečné  české 
společnosti. Jeho klientelu tvořily  herečky a další celebrity (např. 
Růžena Nasková, Jarmila Kronbauerová, Olga Scheinpflugová, 
Adina Mandlová, Růžena Šlemrová, Nataša Gollová, pěvkyně 

Jarmila Novotná, Eliška Junková a další),  dámy z vyšší společ-
nosti, především  Hana Benešová, ale příležitostně i ženy z nižší 
střední vrstvy české společnosti | od 30. 8.
Follová pro Peckovou – pořádá Ivana Follová. Soukromá výsta-
va, 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 ukrývají pozoruhodné 
osobní příběhy. Zároveň odrážejí proměny módních trendů i spo-
lečenských 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 zpěvač-
čino 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 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
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EXPOZICE
Stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší středoevrop-
ské univerzity je umístěna v gotických sklepeních historické 
budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje 
historii Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až po sou-
časnost, včetně významných osobností, které jsou s ní spojeny. 
Výstava také nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé 
jsou pro veřejnost zpřístupněny zcela poprvé. 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.

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 | nachází se 
cca 900 metrů od kbelského areálu, vchod z ulice Hůlkova

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 česko-
slovenského zahraničního odboje, kteří se podíleli na aten-
tátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

EXPOZICE
Expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID – atentátu na Re-
inharda Heydricha v květnu 1942.

VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY
Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 okres Benešov
tel.: +420 973 296 161

  otevřeno: červenec a srpen denně mimo pondělí 9.30–17.30;  
červen a září so+ne 9.30–17.30

  vstup zdarma

EXPOZICE
Vojenské technické muzeum Lešany se nachází v prostoru býva-
lých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 his-
torických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, náklad-
ních a osobních vojenských vozidel, raketová technika, 
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spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál po-
cházející 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 mu-
zeum 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 
s unikátními předměty dokumentujícími výjimečné okamžiky 
našich novodobých dějin. 
Osu celé výstavy tvoří příběhy vystavovaných předmětů, jejímž cí-
lem 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 dvouocasým lvem z hradu Zvíkov, 
vývěsní štít Československé národní rady v Paříži, Plečnikova umě-
lecká díla, pracovní stůl a jídelní servis T. G. Masaryka, první česko-
slovenské letadlo Bohemia B-5, výtvarné práce Vojtěcha Preissiga 
a Františka Kupky, bomba Jana Kubiše, odbojový přívěsek s českým 
lvem, fotbalový míč ze zápasu 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.

TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE 
3. nádvoří Pražského hradu 48/2, 110 00 Praha 1

VÝSTAVA
Stráž na Hradě pražském připravená s dalšími spolupořadateli, je 
součástí projektu „Založeno 1918“. Zhruba 130 fotografií a četné 

předměty dokumentují historii hradní jednotky od jejího založe-
ní v roce 1918 až po současnost. Vedle fotografií nabízí výstava 
i některé předměty: jde o výzbroj hradní stráže, některé uniformy. 
K nejcennějším předmětům patří rukávová páska Sokola, která 
sloužila k označení vůbec první hradní stráže po říjnu 1918, kte-
rou vykonávali právě Sokolové. Promítán je zde také snímek Stráž 
Pražského hradu, který byl v Armádním filmu natočen v roce 1973.

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.

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, lep-
tů, 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.

MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

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

VÝSTAVY
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.

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.

VÝSTAVY
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Pří-
bramsku | do 28. 12.
Tom Kůs, Ivan Bukovský   Společná výstava dvou umělců, kteří 
v Galerii OPE prezentují své sochy a obrazy | do 12. 8.

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
25. – 26. 08. | Malované léto – výtvarné dílny seznámí děti 
prostřednictvím historických artefaktů a současných výtvarných 
technik s lidovým uměním a estetickým cítěním našich předků.

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

  otevřeno denně 9.00–17.00

 
– vyhlídková věž Rumpál a černá kuchyně

VÝSTAVA
Dudy (ze sbírek Jeroena de Groota) – kapitulní síň | 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

AKCE
18. 08. | Posečeno, sklizeno – řemeslná akce na mlýně, spojená 
s pečením chleba, vystoupí kapela Roštovanka

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.

VÝSTAVA
U mistra cukráře   Komorní výstava cukrářských forem a dalšího 
vybavení příbramských cukrářských dílen, doplněná historickými 
recepty na sušenky, perníky, zmrzliny a další sladké pochoutky 
| do 28. 10.

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

VÝSTAVA
Čajové pytlíky a ubrousky   Výstava | do 26. 8.

PŘIPRAVUJEME
08. 09. | Posvícenské vinobraní – stloukání másla, Bakchus, 
výběr vín, soutěž v pojídání posvícenských koláčů a hroznů vína, 
Bublinkování, tvořivé dílny pro děti, hudební vystoupení Olympic 
Revival. Večerní zábava. Program vhodný pro všechny věkové 
kategorie | více na www.maslovice.cz
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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.

Malý Trostinec   Historická (dokumentární) výstava – výstavní 
prostory IV. dvora Malé pevnosti, cela č. 41 | do 30. 9.
Prof. Miloš Michálek – Vzkazy (grafika)   Výtvarná výstava 
– předsálí kina Muzea ghetta | od 9. 8. do 12. 10.

ŠKODA MUZEUM
tř. Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 832 038
e-mail: muzeum@skoda–auto.cz
www.museum.skoda–auto.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: individuální prohlídka: plné 70 Kč; snížené 35 Kč; rodinné 
75 Kč; roční 280 Kč; snížené 140 Kč

  prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum + závod): 
plné 140 Kč / 200 Kč; snížené 70 Kč / 100 Kč

  prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum): plné 100 Kč 
/ 130 Kč; *snížené 50 Kč / 65 Kč

  prohlídka s pracovním listem (muzeum): 20 Kč
  zdarma: děti do 6 let; ZTP a ZTP|P a 1 doprovodná osoba; AMG; řidič 
bus; 1x doprovod od CK; 2x pedagogický dozor; novináři

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, 
Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblí-
ženy hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost 

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

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

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

      
STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 

AKCE
31. 08. | 19.00 | Divadlo Nájemníci pana Swana – vystoupí 
divadelní spolek DEHHET | v případě deštivého počasí se vystou-
pení ruší

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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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.

a Výzvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zaklada-
telů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po so-
bě 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, desít-
ky zlatých věnců ze závodních okruhů i jízd spolehlivosti a reno-
mé 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 au-
tomobilový 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
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

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Zažijte kulturní léto! Srdečně Vás zveme do Jihočeského muzea a dalších našich poboček.

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
(Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
Jihočeské muzeum patří k nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu 
Čech. Bylo založeno v roce 1877 jako jedno z nejstarších regionálních muzeí 
a svoji prvotní činnost zahájilo nejdříve v prostorách dnešní českobudějovické 
radnice. První sbírkové předměty pocházely z darů občanů města a krajanů 
v cizině, jejichž následná četnost podnítila výstavbu muzejní budovy v no-
vorenesančním stylu. Nová monumentální budova v dnešní Dukelské ulici 
pak byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1903. Muzejní sbírky čítají více než 
800 000 předmětů. Jejich význam i hodnota spočívá v ucelených, systema-
ticky a na vědeckých základech budovaných sbírkových souborech v oblasti 

botanické, geologické, entomologické, mykologické, zoologické, archeologické, etnografické, numizmatické, historické, umě-
leckoprůmyslové, divadelní a hudební historie. Dále jsou to sbírky rukopisů, prvotisků, starých tisků, obrazů a sochařských děl, 
grafiky, fotografií, filmů a militárií. Kromě stálé expozice Příběh města Českých Budějovic muzeum láká během celého roku 
na krátkodobější a tematicky různorodé výstavy a akce.

MUZEUM KONĚSPŘEŽKY (Mánesova 10, 370 01 České Budějovice)
Muzeum koněspřežky v Mánesově ulici v Českých Budějovicích, resp. strážní 
domek č. 1 je národní kulturní památkou. Návštěvníkům nabízí muzejní expo-
zici s názvem Strážní domky a drážní strážníci na území koněspřežní železnice 
České Budějovice - Linec. Tato železniční trať tažená koňmi byla vybudována 
v letech 1825 - 1832 mezi městy České Budějovice a Linec. Později, v roce 
1836, byla prodloužena až do Gmundenu. Jednalo se o nejstarší železnici 
na evropské pevnině. Její primát však nespočívá v užití kolejí pro přepravu. 
Používání primitivních dřevěných kolejnic je doloženo např. v některých do-
lech v Německu a v Anglii v 17. století.

PAMÁTNÍK JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA (Trocnov, 373 12 Borovany)
Trocnov je rodiště Jana Žižky z Trocnova. Podle pověsti se zde pod dubem, 
kde jeho matka nalezla úkryt před bouřkou, narodil tento slavný husitský vo-
jevůdce.  Areál je velmi vhodným místem pro skupinovou i rodinnou turistiku. 
Jeho součástí je naučná stezka a tyto objekty: budova muzea, která vznikla 
v prostorách původního poplužního dvora borovanského kláštera (zde na-
jdete expozici o Janu Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském 
území), dále jsou v areálu zbytky dvorců, pamětní kámen narození, čtyři ryb-
níky (Horní a Dolní rybník, rybník Grandlový a Žižkovec), hájenka a přilehlý 
sad. Dominantou celého Památníku je především mohyla Jana Žižky, žulový 
patnáctimetrový pomník od významného autora Josefa Malejovského. Po ar-

cheologických výzkumech a celkových úpravách byl trocnovský areál zpřístupněn veřejnosti v roce 1960 a od roku 1978 je chrá-
něn jako národní kulturní památka.

TVRZ ŽUMBERK U NOVÝCH HRADŮ 
(Žumberk - tvrz, 374 01 Trhové Sviny)
Žumberk u Nových Hradů je historicky i stavebně unikátně dochovaným 
komplexem opevněného jádra vesnice, tvořeného tvrzí, původně šesti ba-
štami a hradební zdí v jihozápadním úseku. Toto turisticky atraktivní místo 
jižních Čech se nachází v podhůří Novohradských hor, 2 km od Žáru, který 
leží na hlavní silnici mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady. V objek-
tu se nachází národopisně pojatá unikátní expozice lidového malovaného 
nábytku z 18. a 19. století, z typických národopisných oblastí jižních Čech. 
V prostřední jižní baště s přístavky je pak nainstalována expozice Úředník rož-
mberský, věnovaná tématu zpronevěry šlechtického majetku ze strany vrch-

nostenských úředníků. V přízemních prostorách tvrze jihozápadního křídla (tzv. kočárovně) se nachází přeshraniční výstava Ryby 
a lidé – Rožmberkové a rybníkářství v jižních Čechách a ve Waldviertlu.

Kontakty a otevírací doba: www.muzeumcb.cz / 391 001 531 / info@muzeumcb.cz
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Poznejte jižní Moravu
 a vyhrávejte s Loguj

Web: http://loguj.jizni-morava.cz/ 

Chystáte se na dovolenou na jižní Moravu? Hledá-
te tipy na výlety, kam v létě vyrazit? Chcete si zpes-
třit chození po památkách a dozvědět se něco 
navíc? Jihomoravský kraj připravil interaktivní hru 
Loguj! právě pro Vás. Je to průvodce po půvabné 
krajině jižní Moravy ukrytý za sklem mobilního te-
lefonu nebo tabletu, díky kterému si užijete zábavu 
při luštění tajenky, a ještě přitom objevíte zajímavé 
osobnosti a historii míst, na které Vás hra zavede. 

Za správné vyluštění a zaslání tajenky po navštíve-
ní všech míst získá každý odměnu, a navíc můžete 
vyhrát zajímavé ceny, které do soutěže darovali 
partneři Jihomoravského kraje. 

Stačí si stáhnout aplikaci do mobilu, zaregistrovat 
se a můžete začít hrát. Více informací naleznete 
na internetových stránkách loguj.jizni-morava.cz, 
Facebooku LOGUJ nebo přímo v aplikaci do mo-
bilu, která je volně ke stažení pro všechna mobilní 
zařízení. Užijte si léto se spoustou zábavy a logujte!

_JHM.indd   3 19.07.18   12:05



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

  otevírací doba 1. 8. – 31. 8. denně po–ne 10.30–19.30
  změna programu vyhrazena

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 – nový pořad – 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 tehdy poprvé dotkla měsíčního povrchu. Touha člověka 
odhalit tajemství věrného průvodce naší Země, sen, který snili 
dávní učenci i fantastové, se stal skutečností.
ZÁHADA TEMNÉ HMOTY – 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. 8. – 31. 8.
  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 | 18.00 | Měsíční sonáta
ne | 11.00 | O zvědavé kometě – od 4 let
ne | 18.00 | Hvězdy mayských bohů

SPECIÁLNÍ STŘEDEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
  pro děti od 8 let

01. 08. | 14.30 | Vesmír kolem nás
08. 08. | 14.30 | Kde začíná vesmír
15. 08. | 14.30 | Pozorujeme oblohu
22. 08. | 14.30 | Povídání pro zvídavé děti
29. 08. | 14.30 | Vesmír kolem nás

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

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 
sousedovi
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 | 16.00 | Prague astronomical – performance 
in English
každý den | 21.00 | Pán prstenců – pořad o Saturnu, nejkrás-
nější planetě sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho 
pozorováním dalekohledy hvězdárny
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AKADEMIE VESMÍRNÝCH CESTOVATELŮ
Štefánikova hvězdárna v Praze pořádá astronomický kroužek pro 
zvídavé žáky 6. až 8. tříd. V průběhu devadesátiminutových 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 On-
dřejově. Na závěr získají osvědčení „vesmírných cestovatelů“ a ten 
nejlepší z absolventů malý dalekohled pro první samostatné toul-
ky vesmírem. Zájemci o astronomii v uvedeném věku, kteří by 
chtěli kroužek navštěvovat, získají bližší informace na telefonním 
čísle 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 srpen: po–pá 10.00–12.00, 13.30–15.30;  
st a čt 21.00–22.30; ne 14.00–16.00

POŘADY PRO VEŘEJNOST
  začátky v 10.15

01., 15. a 29. 08. | Slunce a stíny
02., 9., 16., 23. a 30. 08. | Měsíc u krejčího – pohádka
06., 13., 20 a 27. 08. | Odkud svítí Sluníčko – pohádka
07., 14., 21. a 28. 08. | Pohyby Země a čas

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dny 8. 8. a 22. 8. (vždy středa) jsou rezervovány pro příměstské 
tábory. Jejich pořadatelé si mohou objednat pořad dle svého vý-
běru na tel.: 283 910 644.

POZOROVÁNÍ OBLOHY
  dalekohledy srpen

po–pá kromě 8. a 22. 8. | 11.00–12.00 a 13.30–15.30
ne | 14.00–16.00
st a čt | 21.00–22.30

POZOROVÁNÍ OBLOHY NA OBOU HVĚZDÁRNÁCH
  podmínkou pozorování je pokud možno obloha bez mraků, při nepří-
znivém počasí se koná prohlídka přístrojového vybavení hvězdáren.

Měsíc: vhodné období od 15. do 27. 8. První čtvrt nastává 18. srp-
na, úplněk 26. srpna.
Planety: v srpnu již uvidíme po celý měsíc pouze Saturn, Ju-
piter bude dobře pozorovatelný pouze v první polovině měsíce. 
Venuši na srpnové obloze vystřídá planeta Mars.
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 – letošní léto patří africkému umění a kultuře. Těšit 
se můžete na výstavu afrických soch i na doprovodný program. 
Po pěti letech se sochy zimbabwských sochařů vrátí na velkou 
výstavu do pražské botanické zahrady v Troji. Sochy budou vy-
staveny na spodní hraně expozice Stráň na rozhraní původních 
areálů zahrady Sever a Jih. Výstava je prodejní a prodané sochy 
budeme měnit za nové a dodávat kupujícím v průběhu výstavy 
zhruba v dvou týdenních intervalech.
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PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM
04. 08. | 14.00 a 16.00 | Venkovní expozice – Alena Nováková 
– letničky jižní Afriky | sraz u pokladny v ul. Nádvorní

DVOUDENNÍ SOCHAŘSKÝ WORKSHOP
04. 08. – 05.08. | 09.00–17.00 | Stráň – sochařský workshop je ur-
čený pro ty, kdo si chtějí zkusit vytesat z kamene svou vlastní sochu. Za 
poplatek bude zajištěn materiál, základní nástroje a odborné vedení. 
Workshop organizuje Ateliér Africké sochy.cz | objednání nutné na tel. 
+420 777 935 970 nebo e-mailu: sochy@africkesochy.cz

KLÁRA MÁ SVÁTEK
12. 08. | 12.00–20.00 | Vinice sv. Kláry – piknikový den na 
vinici sv. Kláry. Kde jinde a čím jiným připít Kláře v její sváteční den 
než vínem z vinice sv. Kláry? Vyzkoušeli jste již místní cuvée Klára?

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM 
18. 08. | 14.00 a 16.00 | Venkovní expozice – Klára Lorencová 
– z Ameriky do naší kuchyně – užitkové rostliny Nového světa | 
sraz u pokladny v ul. K Pazderkám

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 denně
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhal-
te zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty 
doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí 
si jen vybrat!

HUDEBNÍ PROCHÁZKY
  každou neděli v Gočárových domech

05. 08. | 13.00 | Duo per due (L. van Beethoven, W. A. Mozart)
12. 08. | 13.00 | Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, 
G. Gerschwin)
19. 08. | 13.00 | Trio Iuventa (J. Ibert, F. X. Dušek, W. A. Mozart)

26. 08. | 13.00 | Prague Brass Quintet (J. I. Linek, J. Horowitz, 
G. Gerschwin)

AKCE
05. 08. | Mezinárodní den plameňáků – komentované krmení 
plameňáků. Chybět nebudou ani interaktivní hry pro děti.
11. 08. | Dárek pro všechny slony – v rámci mezinárodního 
dne slonů předáme dárky celému slonímu stádu. Přijďte si vyrobit 
papír ze sloního trusu!
12. 08. | Lví den – průvodem ve lvích maskách až na oslavu 
krále zvířat. Masky si budete moci vyrobit ve Vzdělávacím centru.
18. 08. | Asijský den – poznejte asijské tradice, hubu, orientální 
tanec i asijskou kuchyni a další.
25. 08. | Strong man – den siláků u zvířat a lidí – den plný 
zvířecích rekordů a silových disciplín.
26. 08. | Historické procházky – připomínka dvou významných 
ředitelů zoologické zahrady Jiřího Jandy a Zdeňka Veselovského. 
Těšit se můžete na historické procházky.

VÝSTAVY
Achatiny | Galerie Gočár
Fauna Mongolska | Jurta

CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 281 860 130
e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

  otevřeno denně od 9.00–17.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do 26. 8. | denně 9.00–18.00 | Zámek, nůžky, papír! S pří-
během papíru na cestu kolem světa – výstava Zámek, nůžky, 
papír! nabízí papírové modely nejrůznějších velikostí, od vystřiho-
vánek přes auta a motocykl v reálné velikosti, a také třeba model 
sportovního stadionu. Návštěvníci se seznámí s historií 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.

AKCE PRO VŠECHNY
12. 08. | 10.00–18.00 | Pohádková neděle s princeznou 
Popelkou – Chvalským zámkem i letní výstavou Zámek, nůžky, 
papír! vás v měsíci srpnu provede Popelka. Po skončení prohlídky 
u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete a užít si výstavu po svém. 
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Prohlídka trvá 40 min, začíná vždy v celou hodinu (poslední pro-
hlídka v 15.00) a je nutné si rezervovat čas na tel. 281 860 130.
31. 08. – 02. 09. | 20.00 | Letní kino na zámeckém ná-
dvoří – na konci prázdnin vám přinášíme zámeckou novinku – 
retroprojekci filmů z filmového pásu šíře 16 mm tak, jak se kdysi 
promítalo ve vesnických kinech. Cena vstupného: 50 Kč. Uvidíte: 
31. 8. – Jára Cimrman ležící, spící, 1. 9. – Ať žijí duchové!, 
2. 9. – Skřivánci na niti. Více informací najdete na webových 
stránkách Chvalského zámku.

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

AKCE
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 1. 9. | Metropolitní léto hereckých osobností – hlavním 
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

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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Obujte si pořádné boty, 
vyzvedněte si jednoho 
z našich průvodců 
a vydejte se objevovat 
jinou tvář Prahy.

prague.eu/prochazky
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Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC ČERVENEC 2018

Odpověď na fotohádanku a tajenku křížovky nám zašlete do 10. srpna 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)  vojenský kostel sv. Jana 

Nepomuckého, Praha 1
b)  katedrála sv. Klimenta,  

Klementinum, Praha 1
c)  kostel sv. Ducha, Praha 1

Celkem došlo 519 odpovědí, z toho 315 žen, 204 mužů.

Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 22,93%
Středočeský kraj: 17,92%
Ústecký kraj: 15,80%
Moravskoslezský kraj: 7,13%
Jihomoravský kraj: 6,94%
Ostatní kraje: 29,28%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Kostel sv. Prokopa, Praha 3
soutěžilo: 104 čtenářů; 94 správně; 10 špatně
výherci: Zdeňka Trenčínská, Praha 5; Marcela Jindráková, 
Votice; Ondřej Jobek, Příbram

Křížovka
tajenka: ...mnoho loveckých trofejí
soutěžilo: 77 čtenářů; 75 správně; 2 špatně
výherci: Jan Pavlíček, Praha; Květoslava Krejčová, Praha 6; 
Blanka Herbstová, Písková Lhota

Soutěž o 4x rodinou vstupenku do Muchova muzea
otázka: Ve kterém pražském paláci se muzeum nachází?
odpověď: b) Kaunickém
soutěžilo: 141 čtenářů; 140 správně; 1 špatně
výherci: Tomáš Vilím, Praha 5; Dana Prchalová, Praha 3;  
Alena Košťáková, Mělník; Marta Holická, Pardubice

Soutěž o 1x2 vstupenky na koncert MHF Letní slavnosti 
staré hudby
otázka: Které čtyři národy zpodobnil André Campra v opeře 
„L´Europe galante“, která zazní na koncertě?
odpověď: c) Španělé, Italové, Francouzi, Turci
soutěžilo: 80 čtenářů; 80 správně
výherci: Gabriela Vítová, Praha

Soutěž o 2x2 vstupenky do Studia DVA divadla
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?
odpověď: a) Ady Haydu a Anna Šišková
soutěžilo:  117 čtenářů; 112 správně; 5 špatně
výherci: Jan Jonáš, Praha 3; Lenka Kurelová, Kolín

FOTOHÁDANKA 
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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

Zatím poslední 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
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