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Milí čtenáři, 

vítám vás v nové kulturní sezoně, která 
pomalu, ale jistě začíná. Na snesitelné 
teploty si sice ještě zřejmě dlouho po-
čkáme, ale čekání si můžete zpříjemnit 

na některé z nadcházejících akcí.
Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha patří k stá-
licím podzimní kulturní nabídky a slibuje opět vrcholné 
hudební zážitky. Tipy na některé z koncertů a akcí najdete 
v rubrice Redakce zve a celý program v sekci Hudební 
festivaly.
Jedinečnou retrospektivu díla našeho nejvýznamnějšího 
malíře Františka Kupky připravila Národní galerie společně 
se zahraničními muzei a na jeho práce se můžete těšit 
od 7. září ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně. Vřele 
doporučuji.
K  závěru léta patří i vinobraní a speciálně vás pozvu 
tentokrát do Grébovky, která láká na atraktivní hudební 
a doprovodný program, který se ponese v duchu oslav 
100 let české státnosti. Burčák z vlastních vinic poteče 
proudem. Akce se koná 21. a 22. září.
Přeji příjemné babí léto.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

 � KALENDÁRIUM 4

 � ROZHOVOR 8

 � REDAKCE ZVE 9

 � OHLÉDNUTÍ 10

 � KNIŽNÍ TIPY 11

 � PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA 13

 � MĚSTSKÉ ČÁSTI 21

 � PŘEDPRODEJE VSTUPENEK 25

 � DIVADLA 27
Divadelní premiéry 27
Divadelní festival 28
Státní divadla 29
Divadla hl. m. Prahy 31
Divadla A–Z 37
Černá divadla 54
Muzikály 56
Divadla pro děti 56

 � FILM 61
Vybíráme z premiér 61
Programy kin 62

 � KONCERTY 69
Hudební festivaly, cykly,  69
Koncertní sály 74
Kostely, synagogy 76

 � KLUBY, KULTURNÍ CENTRA 81

 � ZAHRANIČNÍ KULTURNÍ CENTRA 93

 � GALERIE, VÝSTAVY 97
Národní galerie Praha 97
Galerie hlavního města Prahy 98
Galerie A–Z 101

 � PRAŽSKÝ HRAD 115
Výstavy 115
Doprovodné akce 116
Stálé expozice 116
Koncerty 117

 � PAMÁTKY 119
Významné památky 119
Církevní památky 123
Technické památky 126

 � MUZEA 129
Národní muzeum 129
Národní technické muzeum 133
Muzeum hl. m. Prahy 136
Muzea A–Z 140
Mimopražská muzea 151

 � VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 157

 � SOUTĚŽE 46, 155, 165

Pražský přehled kulturních pořadů

měsíčník, ročník LXVI

vydává: Vydavatelství KAM po Česku s. r. o., Kubelíkova 1108/30, 

130 00 Praha 3 | IČ: 04892232 | tel.: +420 222 944 816–7 

| mobil: +420 602 223 279 | e-mail: redakce@kampocesku.cz |  

www.kampocesku.cz | registrováno: MK ČR E 10266 |  

ISSN 0862–9293

partner vydání: PIS – PCT

grafický design: Luděk Dolejší | tisk: Akontext s. r. o. | 

distribuce pro předplatitele: jménem vydavatele zajišťuje 

SEND Předplatné, s. r. o. | tel.: +420 225 985 225 | e-mail: 

send@send.cz | www.send.cz. | volný prodej: První novinová 

společnost a.s. 

Za zveřejnění inzerce a PR článků odpovídá zadavatel. Za 

změnu programu odpovídá pořadatel. Přetisk článků včetně 

obrázků se výslovně zapovídá. Veškerá práva včetně práva re-

produkce jsou vyhrazena. © Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.

obsah  3



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s

kalendárium
  BROKOFF A KARLŮV MOST (330 let)

Ferdinand Maxmilián Brokoff se narodil 12. září 1688 do 
umělecké rodiny. Byl synem sochaře a řezbáře Jana Brokoffa 
a bratrem Michala Jana Josefa Brokoffa. Společně patřili 
k nejvýznamnějším představitelům vrcholného českého 
barokního sochařství.

Ferdinand pokračoval v  rodinné tradici a po vyučení v  dílně 
svého otce se prosadil jak v  Čechách, tak i v Evropě. Během 

svých cest se seznámil 
s rakouským architektem 
Johannem Bernhardem 
Fischerem z  Erlachu, se 
kterým spolupracoval na 
významných dílech pro 
Vídeň a slezskou Vratislav. 
U nás je znám především 
svými sousošími na Karlo-
vě mostě. Vytvořil ale také 
mariánský morový sloup 
na Hradčanském náměstí, 
náhrobky či sochy pro řadu 
pražských kostelů. Jeho 

tvorbu najdeme na zámku v Duchcově nebo Hoříně u Mělníka. 
Věnoval se také dřevořezbě a vytvořil cykly pro kostely sv. Haš-

tala a sv. Havla v Praze. Celý život zasvětil svému poslání sochaře 
a řezbáře. Zemřel bezdětný 8. 3. 1731 na souchotiny a pohřben byl 
u kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském. 

-aba-

Ferdinand Maxmilián Brokoff, Jan Vilímek
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  KLASIK ŠVABINSKÝ (145 let)

Profesor Maxmilian Theodor Jan Švabinský, český malíř 
a rytec, se narodil 17. září 1873 v Kroměříži. Stal se jedním 
z nejvýznamnějších českých umělců 20. století, jehož talent 
se projevil již v raném mládí.

Syn svobodné šestnáctileté matky vyrůstal v péči její rodiny a již 
od dětství snil o tom býti umělcem. V době studia na reálném 
gymnáziu v Kroměříži vystavoval své první kresby v oknech místní 
lékárny. V roce 1891 byl přijat na pražskou Akademii výtvarných 
umění a nastoupil do ateliéru Maxmiliána Pirnera, kde se brzo 
proslavil kvalitou a precizností své portrétní práce. Na jeho por-

trétech se můžeme setkat s mnoha významnými osobnostmi té 
doby. Mezi nejznámější obrazy patří Splynutí duší, Kulatý portrét, 
Chudý kraj, Kamélie, Rajky nebo Velká rodinná podobizna. Navrhl 
i několik ČS bankovek a poštovních známek. Je autorem návrhů 
tří vitrážových oken v katedrále sv. Víta. Švabinský byl dvakrát 
ženat, podruhé s ženou svého švagra, která se mu stala inspirací 
pro grafickou řadu Máj. Věnoval se také pedagogické činnosti a byl 

členem výtvarného 
spolku Mánes. Roku 
1918 se stal jedním 
ze zakládajících členů 
Sdružení českých gra-
fických umělců Hollar. 
Byl členem vídeňské-
ho spolku umělců 
Hagenbund nebo 
Société Nationale des 
Beaux-Arts v Paříži. 
Velkou měrou se po-
dílel na zviditelnění 

českého výtvarného umění v celé Evropě. V roce 1945 byl jmenován 
národním umělcem, stal se rytířem Řádu čestné legie a s Janem 
Preislerem, Antonínem Slavíčkem a Milošem Jiránkem patří k zakla-
datelům našeho moderního výtvarného umění 20. století. Zemřel 
v Praze 10. února 1962 a pochován byl na Vyšehradském hřbitově. 

Alice Braborcová 

Autor předlohy Max Švabinský

4  kalendárium
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1. 9. 1598 (420 let)
Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město 
roku 1598, kdy byla postavena i renesanční Hradčanská 
radnice. Poddanským městem byly již od 14. století a sa-
mostatným městem do roku 1784, kdy se za Josefa II. staly 
součástí sjednoceného Královského hlavního města Prahy.

3. 9. 1673 (345 let)
Císař Leopold I. položil základní kámen k dostavbě 
chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Dle pověsti tak učinil, 
protože kdo chrám dostaví, dokáže odvrátit turecké nebez-
pečí. To se dozvěděli i Turci a začali svolávat vojska. Leopold 
následně slíbené finance věnoval na posílení armády.

6. 9. 1843 (175 let)
Novinář, spisovatel, politik a autor sentimentálních 
politických písní Karel Tůma se narodil 6. září 1843 v Praze 
(zemř. 9. května 1917). Jeho první ženou, s níž měl čtyři 
syny, byla dcera F. L. Čelakovského. Celých 45 let byl redak-
torem Národních listů, kam psal politické úvodníky.

14. 9. 1873 (145 let)
Český fyzik prof. PhDr. Václav Felix se narodil 14. září 1873 
v Německém (Havlíčkově) Brodu (zemř. 19. února 1933). 
Byl profesorem obecné a technické fyziky na Císařské 
a královské české vysoké škole technické v Praze. Pro aka-
demický rok 1917–1918 byl zvolen jejím rektorem.

16. 9. 1858 (160 let)
Český divadelní režisér a výtvarník Gustav Schmoranz 
se narodil 16. září 1858 ve Slatiňanech (zemř. 21. prosince 
1930). Vystudoval architekturu. Od roku 1887 byl pro-
fesorem Umělecko-průmyslové školy v Praze, ředitelem 
Národního divadla v Praze byl v letech 1900 až 1922.

1723
Karel VI.
(295 let)

5. 9. 1723
slavnostně 

korunován na 
českého krále

1743
Josef Bohumír 

Mikan
(275 let)

* 3. 9. 1743
† 7. 8. 1814

český lékař a botanik

1763
František Josef 
ze Šternberka 

a Manderscheidu
(255 let)

* 4. 9. 1763
† 8. 4. 1830

český šlechtic

  SOLITÉR MEZI MALÍŘI (125 let)

Malíř Josef Matička se narodil 13. září 1893 v Tejnce u Prahy. 
Ve svém díle se snažil odrážet podstatu českého národa a slo-
žitost jeho osudů. Spolu s Josefem Ladou a Janem Zrzavým 
patří mezi „solitéry“ českého výtvarného umění, kteří svou 
tvorbou dokonale vybočují z dobových schémat.

Od dětství rád maloval, ale protože po maturitě v roce 1912 nebyl 
přijat na Akademii výtvarných umění, začal studovat na České 
vysoké škole technické. V roce 1919 se na přednáškách prof. V. V. 
Štecha na AVU seznámil s Annou Theinovou z litomyšlské židovské 

rodiny, se kterou se v roce 1923 vzali. Tuberkulóza páteře Josefovi 
znemožňovala výkon povolání, a když se v roce 1930 z nemoci 
zotavil, k architektuře se už nevrátil. Začal se plně věnovat ma-
lování. Ve 30. letech se stal členem Sdružení výtvarníků v Praze. 

Josefův výtvarný projev 
ovlivnily impresionismus 
a kubismus, ale od 40. 
let přichází s vlastním 
originálním pojetím 
vycházejícím z lidového 
umění. V září 1944 byla 
Anna deportována do 
internačního tábora 
Hagibor v Praze a odtud 
byla transportem AE2 
4. 2. 1945 převezena do 
terezínského ghetta pod 
číslem 255. Josef byl 
pardubickým gestapem 
také dopraven na Hagi-

bor. Válku oba přežili a přestěhovali se do Litomyšle, kde se Josef 
až do své smrti 7. 7. 1976 věnoval malování. Jeho posmrtnou 
masku odlil sochař Olbram Zoubek a také vytvořil sochu Múzy 
nad malířovým hrobem v Litomyšli.

Marcela Kohoutová 

Manželé Matičkovi před Průmyslovým palácem v Praze v roce 1929

Malý Josef se svojí babičkou

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  STAROMĚSTSKÉ PRIVILEGIUM (680 let)

Jedna z nejvýznamnějších pražských památek, Staroměstská 
radnice, byla založena na základě privilegia, které udělil 
král Jan Lucemburský 18. září 1338 obyvatelům Starého 
Města pražského. V privilegiu schválil koupi domu kupce 
Wolflina od Kamene, a tak položil pomyslný základní kámen 
budoucí stavby. 

Historickou budovu radnice tvoří komplex postupně slučovaných 
budov, původně románských staveb měšťanských domů, mezi 
kterými byly tzv. masné krámy a další obchody. Nejstarší z těchto 
domů byl nárožní věžový dům kupce Wolflina, přebudovaný na 

radniční věž. K severní straně domu byl na místě starších objektů 
koncem 14. století připojen trakt s gotickým podloubím a repre-
zentačním sálem v patře. Směrem západně od věže byly postupně 
připojovány a upravovány další domy. Ve 14. století byl v patře 
věže zřízen orloj s astronomickými hodinami, kalendářní deskou 
a průvodem apoštolů. Rozsáhlé úpravy přineslo 18. století, kdy 

se po spojení čtyř měst pražských (1784) stala radnice sídlem 
jednotné úřední správy města. Když 7. 5. 1945 radnici ostřelovali 
a zapálili nacisté, zcela zničeno bylo východní i severní křídlo 
a těžce poškozena byla také věž s orlojem a kaple. V přízemí byl 
zničen archiv hl. m. Prahy, knihovna i cenné historické sbírky. 
Dnes je nejcennější památkou radnice a středem všeho bývalého 
dění radní síň (též radní světnice) z druhé poloviny 15. století. 
Zajímavostí je renesanční trojdílné okno s nápisem Praga caput 
regni (Praha hlava království), vytvořené po roce 1526. 

-aba- 
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  PRAŽSKÁ DEFENESTRACE 1483 (535 let)

Pražskými nepokoji za vlády krále Vladislava Jagellonského 
vrcholí neshody kališníků a katolíků. Když Staroměstskou 
radnici ovládli katolíci a umírnění kališníci, tvrdá opatření 
počítají s vyvražděním či vyhnáním jejich odpůrců. Plán sta-
novil den odplaty na půlnoc z 24. na 25. září. Převrat však 
plánovali také kališníci, kteří stranu katolickou jen předešli.

Kališnickým radikálům postačila záminka, že katolíci chtějí pře-
kazit svatováclavské posvícení. Proto 24. září kolem osmé ranní 
vzali útokem Staroměstskou radnici. Zraněn byl jeden radní a také 
purkmistr Jan od Klobouků sudlicí na nohou. Když dělal mrtvého, 

kališníci jej vyhodili z okna, což také přežil. Na Novoměstské rad-
nici však byli konšelé pobiti a svrženi z oken. Jen jeden se spasil 
útěkem a další byli zajati. Na Malé Straně dva sousedé skončili ve 
vězení. Rozvášněný dav se poté vrhl na kláštery či Židy a 26. září 

obsadil Vyšehrad a Pražský hrad, aby je nenapadly jejich posádky. 
Odpoledne okolo páté se začalo v městech pražských popravovat. 
Převrat přispěl k omezení moci krále a zabránil obnovení před-
husitských poměrů. 

Josef Grof

Detail pohledu na Nové Město pražské

Pohled na Prahu, dřevoryt M. Wohlgemutha, 1493, výřez

6  kalendárium
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19. 9. 1618 (400 let)
Benediktinský mnich Matouš Ferdinand Sobek 
z Bílenberka se narodil 19. září 1618 v Rajhradě (zemř. 
29. dubna 1675). Byl opatem u sv. Mikuláše na Starém 
Městě pražském, světícím biskupem pražským, prvním 
biskupem královéhradeckým (1659–1668) a arcibisku-
pem pražským (1668–1675). 

21. 9. 1943 (75 let)
Český herec, komik a bavič, básník a kreslíř Jiří Wimmer 
se narodil 21. září 1943 v Praze (zemř. 25. ledna 2001). 
Herec s přezdívkou „Klobouk“ byl mnohostranně nadaný, 
především komediálním směrem. Vytvořil komickou dvo-
jici s Karlem Černochem, s nímž vystupoval i v televizi.

22. 9. 1938 (80 let)
V ČSR se na protest proti ústupkům Německu uskutečnila 
generální stávka, jejímž výsledkem byl pád Hodžovy 
vlády a nastolení úřednické vlády vedené generálem 
Janem Syrovým (22. 9. – 30. 11.). Stal se tak 11. předse-
dou vlády Československa. Dvakrát byl ministrem národní 
obrany ČSR.

25. 9. 1868 (150 let)
Český básník, dramatik, překladatel, libretista a diva-
delní režisér Jaroslav Kvapil se narodil 25. září 1868 
v Chudenicích (zemř. 10. ledna 1950). Byl spoluzakla-
datelem pražského divadla Uranie (1898). Roku 1897 
uvedl v Národním divadle svou divadelní hru Princezna 
Pampeliška.

29. 9. 1843 (175 let)
Český lingvista a polyglot Čeněk Šercl se narodil 28. září 
1843 v Berouně (zemř. 4. prosince 1906). Pro své rozsáhlé 
znalosti evropských i asijských jazyků si již v mládí 
vysloužil přezdívku „český Mezzofanti“. Jeho hlavním 
oborem byl sanskrt, celkem ovšem ovládal 45 jazyků.

1913
Věra Ferbasová

(105 let)
* 21. 9. 1913
† 3. 8. 1976

česká komediální 
herečka

1918
Martin Růžek

(100 let)
* 23. 9. 1918

† 18. 12. 1995
český herec, člen 

činohry Národního 
divadla v Praze

1923
Luba Skořepová

(95 let)
* 21. 9. 1923

† 23. 12. 2016
česká herečka, členka 

činohry Národního 
divadla v Praze

  OBSAZENÍ PRAHY 1448 (570 let)

Ani po bratrovražedné bitvě u Lipan nezavládl v zemi klid. 
Malá, leč vlivná katolická menšina toužila po restituci cír-
kevního majetku rozchváceného v čase revoluce. Kališníci 
naopak trvali na dodržování basilejských ( jihlavských) 
kompaktát. 

Dlouhé roky bezvládí prodloužila smrt králů Zikmunda (1437), 
jeho nástupce Albrechta (1439) a nezletilost Ladislava „Pohrobka“. 
Vůdcem kališnických frakcí se stal Jiřík z Kunštátu a Poděbrad 
(23. 4. 1420 – 22. 3. 1471), který věděl, že Praha v rukou umír-
něných husitů Menharta z Hradce je problém. Kališnický sněm 
v Kutné Hoře ustavil „kališnickou jednotu“, do jejího čela zvolil 
24. 6. 1448 Jiříka a přijal usnesení zmocnit se Prahy. Když 1. září 
1448 stanulo 9 000 Jiříkových bojovníků u Běchovic a Počernic, 
radní Starého a Nového Města zpanikařili. V časných ranních ho-
dinách 3. září 1448 Jiřík klamným manévrem zaútočil na Prahu 

v prostoru Karlova. Hradby však prolomil nedaleko vyšehradské 
brány Špička, kde hlídali dva obránci. Samotnou bránu hlídalo 
asi 20 mužů. Během několika hodin byla Praha včetně Pražského 
hradu obsazena a Jiřík vjel triumfálně do města. Rabování sice 
zakázal, to ale nezabránilo pražské spodině vydrancovat pražské 
ghetto. Obsazení Prahy bylo jasným poselstvím Jiříka, budoucího 
zemského správce a českého krále.

Antonín Fridrich
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Mohutná brána Špička na Vyšehradě
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rozhovor
  RODAČKA Z OSTRAVY ŘEDITELKOU 
DIVADLA V PRAZE

Romana Goščíková – rodačka z Ostravy, absolventka herec-
tví na Pražské konzervatoři a divadelní vědy na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy a nejmladší ředitelka divadla – od 
června 2017 Divadla Radka Brzobohatého. Před jedenácti 
lety, kdy se stala ředitelkou zájezdového Divadla Různých 
Jmen, to znělo líp, ale pokud vím, ještě pořád to platí.

Jak herečka přijde k divadlu na Václavském náměstí? 
Po deseti letech budování a vedení zájezdového divadla jsem se 
potřebovala posunout dál, mít stálou scénu, kde se budeme moci 
profilovat a růst, nejen jezdit z místa na místo. Takže v době, kdy 
jsme v Divadle Radka Brzobohatého začali formou pronájmu hrát 
představení Stvoření světa – bez cenzury, jsem se již po něčem 
rozhlížela. Když mne pak paní Gregorová oslovila s nabídkou, slo-
vo dalo slovo a po roce dojednávání podmínek jsem od ní Divadlo 
Radka Brzobohatého koupila. Tedy značku, vybavení a inscenace, 
abych byla přesná. Prostory jsou v pronájmu.

Odvážné, investovat do něčeho tak nejistého jako je kul-
tura, navíc v Praze, kde jsou divadel desítky... Rozhodně 
je to výzva! A odvážnému štěstí přeje. Divadlo Různých 
Jmen se zaměřovalo převážně na zpracování klasických 
titulů, Divadlo Radka Brzobohatého zase na komedie, 
jaké máš plány teď Ty? 
Naším cílem je vytvořit divadlo typu londýnského West Endu či 
newyorské Broadwaye – divadlo, kde si na své přijde divák nároč-
nější, muzikálový i ten, který touží hlavně po zábavě. Pracovně také 
této nové tváři DRBu říkáme „divadlo fenoménů“, protože vybíráme 
něčím výjimečná díla české i světové dramaturgie (v české premi-
éře uvádíme nejlepší současnou britskou situační komedii Řádí 
jako tajfun), adaptace slavných filmů či románů (např. Orwellovo 
1984), osudů velkých osobností – (např. Freddie, skrze nesmrtelné 
hity kapely Queen živě hrané skupinou Queenie, vyprávějící životní 
příběh jedné z největších hudebních legend 20. století – Freddieho 
Mercuryho). V minulé sezóně jsme zavedli řadu „Přijďte na klasiku!“, 

v rámci které jednou měsíčně uvádíme kromě 1984 aneb Velký bratr 
Tě sleduje!, Maryšu, Petra a Lucii a teď v říjnu přibude Lakomec. 
Představení z této řady uvádíme i dopoledne pro školy, abychom si 
pěkně vychovali budoucího večerního diváka.

Jak bys hodnotila uplynulou sezónu a co nové ses naučila? 
Že to bude náročná sezóna, jsme věděli všichni, s některými útoky 
jsem, já naivní, úplně nepočítala, takže zde jsem se dost poučila, 
hlavně o lidech, ale ve výsledku myslím, že jsme vše zvládli na 
výbornou a že pět premiér mluví za vše. Mám prostě dobrý tým :-)

Máš čas ještě vůbec hrát?
Ano, to je to, co mne nabíjí a dává sílu i navzdory nelehkým situa-
cím. V minulé sezóně jsem nazkoušela tři novinky, včetně zpívání 
ve Freddiem, což byla výzva největší, protože stoupnout si na 
jeviště vedle zpěváků jako je Jirka Korn, Přemek Pálek, Roman 
Tomeš a samozřejmě Michael Kluch/Freddie, není žádná legrace.

Zbývá při takovém vytížení ještě čas na osobní život? 
V loňském roce ses vdala...
Ano, vdala, a jak můj manžel (režisér Karel Janák, pozn. red.) říká, 
od té doby mě moc neviděl. Naštěstí se ale potkáváme při práci, 
protože u mne už podruhé režíroval. Navíc Kája je také pořád 
v jednom kole, takže si nemáme co vyčítat. A za intenzivní dřinu 
se odměňujeme cestováním, letos se nám povedly skoro čtyři 
týdny v národních parcích USA, a světe div se – bez počítače! :-)

Janek Cingroš

Romana Goščíková s Michaelem Kluchem ve Freddiem

Romana Goščíková jako Maryša s kolegy

Romana Goščíková s manželem Karlem Janákem
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  CO SI NENECHAT UJÍT NA FESTIVALU 
DVOŘÁKOVA PRAHA?

S končícím létem se můžeme těšit na novou koncertní sezó-
nu. Její zahájení tradičně patří festivalu Dvořákova Praha, 
který je nejen oslavou díla našeho z nejslavnějších sklada-
telů, ale i hudby samotné. Program vyniká vycizelovanou 
dramaturgií i pečlivým výběrem interpretů od hvězdných 
sólistů po přední světové orchestry. Těšit se můžeme na mo-
numentální duchovní díla Antonína Dvořáka, hudbu Wolf-
ganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta, Franze Liszta 
i celé řady autorů 20. století v čele s Leonardem Bernsteinem. 
Co by vám nemělo v programu uniknout?

SVATEBNÍ KOŠILE – SLAVNOSTNÍ 
ZAHÁJENÍ
Verše jedné z nejslavnějších českých básní máme všichni tzv. pod 
kůží. Uhranula i Antonína Dvořáka a její zhudebnění prožitek až 
hororové Erbenovy balady ještě více umocňuje. Roli dívky bude 
zpívat Kateřina Kněžíková, mrtvého milého ztvární Richard Sa-
mek a v roli vypravěče je doplní Svatopluk Sem. Doprovodí je 
Český filharmonický sbor Brno a Česká filharmonie pod vedením 
dirigenta Jakuba Hrůši. (Rudolfinum, 7. září)

JANINE JANSEN
Výtečná nizozemská houslistka, která jako malá beze zbytku 
naplňovala definici zázračného dítěte a už od útlého věku jí 
patří světová koncertní pódia. Na festivalu společně s orches-
trem Camerata Salzburg vzdá hold Leonardu Bernsteinovi, jehož 
100. výročí narození si celý hudební svět letos připomíná. (Ru-
dolfinum, 8. září)

KRYSTIAN ZIMERMAN

Mimořádná příležitost slyšet naživo legendárního mistra světo-
vého piana, který obecně koncertuje velmi málo. V jeho podání 
se můžeme těšit na symfonii Věk úzkosti Leonarda Bernsteina. 
Opět tak budeme slavit 100. výročí narození geniálního sklada-
tele, navíc s osobou z nejpovolanějších, neboť v mládí Zimerman 
s Bernsteinem osobně spolupracoval. (Rudolfinum, 20. září)

SHARON KAM
Sympatická a charismatická izraelská klarinetistka obdařená mi-
mořádným talentem je kurátorkou letošní komorní řady festivalu. 
Zve na pět koncertů, ve kterých představí svůj pestrý hudební 
svět. Do Prahy přiveze celou řadu výtečných hudebníků z různých 
koutů světa a vy se můžete těšit na mimořádná a neopakovatelná 
hudební setkání, která se dějí jen tady a teď. (10.–17. září)

LUŽANSKÁ MŠE
Mše, kterou původně Dvořák složil pro kapli zámku v Lužanech, 
zazní v téměř neuváděné autorově verzi pro Rudolfinum. Speciál-
ně pro festival ji nastuduje Orchestra of the Age of Enlightenment 
doprovázený cambridžským sborem Choir of King’s College. Jako 
sólisté vystoupí Markéta Cukrová, Pavla Vykopalová, Aleš Voráček 
a Roman Hoza. (Rudolfinum, 16. září)
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Sharon Kam, foto © Maike Helbig
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  LOUTKÁŘ SRDCEM I DUŠÍ

Do podivuhodného světa divadla ho uvedl bohémský dě-
deček Adolf, jenž se snažil svého vnuka vzdělávat v kultuře 
i v životě. Naučil ho číst, hrát mariáš, koupil mu loutkové 
divadlo a také ho vodil do Říše loutek. Setkání s pimprlaty 
se mu stalo natolik osudné, že je až s podivem, že se nakonec 
etabloval v činoherním herectví.

Ilja Racek se narodil 24. června 1930 v Praze do rodiny středo-
školského profesora. Nebylo tedy divu, že jeho studijní kroky 
vedly právě na gymnázium. Cesta to byla nejen pro tatínka, 

ale především pro samotného studenta velmi trnitá. Z věčných 
reparátů a toulek za školou se Ilja snažil vysvobodit přihláš-
kou na konzervatoř. Napoprvé však u talentových zkoušek 
neuspěl. Podruhé zkusil štěstí v  roce 1947 a na vysněnou 
Pražskou konzervatoř, která se o rok později přetransfor-
movala na DAMU, byl nakonec přijat. Během studií statoval 
v Národním divadle a také se prvně objevil před kamerou ve 
filmu Návrat domů. 
Za své první angažmá si Ilja Racek zvolil v roce 1950 Krajské 
oblastní divadlo v Olomouci, přestože získal nabídku z Divadla 
na Vinohradech. Olomouckých divadelních prken si ale dlouho 
neužil. Musel nastoupit vojenskou službu. Naštěstí se dostal 
do Armádního uměleckého souboru a mohl spolupracovat 

také s Emilem Františkem Burianem. Protože však nechtěl ko-
operovat s StB, byl nakonec poslán do Komárna k Pomocnému 
technickému praporu. Po vojně se opět vrátil do olomouckého 
divadla, kde ztvárnil mimo jiné také Shakespearova Hamleta 
či Romea. V roce 1960 odešel do Divadla E. F. Buriana, kde 
strávil šest sezon. Odtud pak byl angažován do Divadla na 
Vinohradech a jako jeho člen zde setrval téměř čtvrt století. 
Režiséři jej obsazovali do rolí rváčů, buřičů či psychologicky 
složitých postav. Své působení zde začal rolí ve Strindbergově 
dramatu Královna Kristina. Následovaly úlohy v Čechovových 
hrách, Williamsově Noci s leguánem, Sofoklově Oidipovi, Bul-
gakově Mistru a Markétce, v dramatizaci Grayova románu Král 
krysa či opět v Shakespearově Hamletovi. Začátkem 90. let 
odešel Ilja Racek do důchodu, avšak na vinohradská prkna se 
vracel do roku 2013 jako stálý host. Diváci jej mohli vidět hos-
tovat také v Divadle Na Zábradlí, ve Viole, Městských divadlech 
pražských či v Divadle v Řeznické. Za své herecké umění získal 
v roce 2007 Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství. 

Mnoho rolí ztvárnil také ve filmu a v televizi. Když však přišel 
zákaz účinkovat ve všech médiích kvůli nepodepsání Antichar-
ty, vrátil se ke své celoživotní lásce – loutkám. Jezdil s Diva-
dlem dětí Albatros po školách, kde hrál pohádky. Připomněl 
si tak doby, kdy za války hrával pro karlínské děti a také jak 
začínal coby jedenáctiletý kluk v Říši loutek jako osvětlovač. 
Ilja Racek zemřel po dlouhé nemoci ve čtvrtek 2. srpna 2018 
ve věku 88 let.

Tereza Blažková

Ilja Racek s Cenou Thálie v roce 2007
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knižní tipy
  DOBRODRUŽSTVÍ JMÉNEM ORIENT
Karel Jordán

Tři mimořádné životy, tři dramatické osudy, tři dodnes platné 
vzkazy. Společná biografie tří zajímavých postav éry „belle 

époque“, krásných časů, 
které skončily krvavě. 
Hledání spojitostí mezi 
událostmi starými více 
než sto let a stále vý-
bušnou situací v onom 
nádherném i nešťastném 
kusu planety. Vraťme se 
alespoň na chvíli do jen 
zdánlivě romantických 
dob odvážných mužů 
a  jejich napínavých pří-
hod. Karel May (1842–

1912) – německý autor povídek a románů ze severní Afriky 
a Blízkého východu, ve kterých se stal Karou ben Nemsím. Alois 
Musil (1868–1944) – katolický duchovní a mezinárodně proslulý 
český orientalista, u nás dlouho opomíjený a nyní znovu objevo-
vaný a Thomas E. Lawrence (1888–1935) – britský archeolog, 
vojenský zpravodajec, pouštní gerilový válečník, hrdina právem 
řečený „z Arábie“. Vyprávění o jejich dobrodružném snění, obje-
vitelském cestování i vlasteneckých činech.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

  PERNŠTEJNSKÉ ŽENY
Pavel Marek

Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dy-
nastie. Autor představuje pernštejnské ženy v předivu rodinných 

vazeb i ve vztahu k vlád-
noucí dynastii, a to přede-
vším k jejich habsburským 
patronkám. Využívá přitom 
svědectví badateli dosud 
opomíjených písemností 
uložených v českých i  za-
hraničních archivech. Kniha 
poskytuje vyvážený pohled 
na poslední období dějin 
pernštejnského rodu. Přiná-
ší podrobné informace o ži-
votních osudech Polyxeniny 

matky i sester a nový pohled na samotnou Polyxenu.
cena: 499 Kč
www.nln.cz

  OBRÁZKOVÝ GLOBUS
Leon Gray, ilustrace Sarah Edmondsová

Vydejte se na cestu kolem světa a nechte se nadchnout krásami 
ciziny. Je to snadné! Nemusíte si balit kufr, prošlápnout boty ani 

kupovat letenku, 
stačí si sestavit 
téměř půl metru 
velký glóbus, roz-
točit ho a pomocí 
názorných ikon 
a  průvodcovské 
brožurky pro-
zkoumat zákoutí 
planety Země. Box 
obsahuje Knížku 
pro malé objevitele 
a všechny součást-

ky potřebné k sestavení otočného glóbusu! 
cena: 499 Kč
www.kniha.cz

  ZROZENÍ REPUBLIKY – NÁRODNÍ 
REVOLUCE 1918
František Emmert

Unikátní a graficky nadstandardně zpracovaná publikace vy-
cházející ke stému výroční založení Československé republiky. 

Přehlednou a  sro-
zumitelnou formou 
provází čtenáře 
nejvýznamnějšími 
okamžiky českých 
dějin na počátku 
20. století, které 
vyvrcholily obno-
vou státnosti. Je 
určena pro všechny 
zájemce o moderní 
dějiny. Mapuje čin-
nost zahraničního 
odboje vedeného 

T. G. Masarykem i nejdůležitější domácí události v revolučním roce 
1918, zejména na podzim. Přípravy a průběh národní revoluce navíc 
dokumentuje také na četných unikátních fotografiích, které jsou 
vkusně provázány s textem.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz
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Pojďte s námi ukázat Prahu, 
staňte se průvodcem/kyní!
Prague City Tourism otevírá kurzy pro 
průvodce Prahou a průvodce cestovního 
ruchu. Počet míst je omezen, tak neváhejte 
a přihlaste se. Začínáme v září 2018. Těšit 
se můžete na přednášky z historie, dějin 
umění, instruktáže na památkových 
objektech nebo například na metodiku 
cestovního ruchu.

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

Praguecitytourism.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 ZÁŘÍ 2018

1. 9. / SO

KLÁNOVICE – MINULOST A SOUČASNOST.   Na vycházce si před-
stavíme tuto dodnes vyhledávanou pražskou přírodní lokalitu 
s nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy, 
kde se mezi moderní výstavbou dochovala do dnešních dnů řada 
původních vil, které jsou připomínkou slavné lázeňské minulosti. 
Začátek akce ve 14:00 na železniční zastávce Praha – Klánovice 
(vlak jede z Masarykova nádraží ve 13:01 a následně ve 13:31, 
autobusy č. 221, 303 jedou od stanice metra B „Černý most“). 
Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

2. 9. / NE

MALEBNÉ DOMY MALÉ STRANY ANEB KDE BYDLEL T. G. MA-
SARYK A DALŠÍ.   Procházka okolím Malostranského náměstí při-
pomene slavné zdejší stavby i osobnosti s nimi spojené. Ukážeme 
si např., kde na Malé Straně bydlel první československý prezident 
se svojí rodinou. Začátek akce v 16:00 na rohu ulice Tomášské a Ma-
lostranského náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 

4. 9. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO V.   Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. 
Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová 

8. 9. / SO

NORDIC WALKING: TRAMPSKÉ OSADY NA HRANICÍCH PRAHY.    
Český tramping slaví v roce 2018 sto let od svého vzniku. Tramping 

se zrodil v době první světové války a ovlivnil životy velkého po-
čtu lidí, generaci hudebníků, spisovatelů, malířů i vrcholových 
sportovců. S  jeho historií je možné se seznámit na  současné 
výstavě probíhající v Letohrádku Kinských v Praze na Smíchově, 
ale je velice lákavé vyjít do pražské přírody a přesvědčit se, že 
trampské osady jsou zde a fungují i v dnešní době. Mají svého 
šerifa, osadní vlajku na stožáru, tenisová hřiště a v osadě Tornádo 
i stejnojmennou hospodu trampského rázu. Trampská osada Kazín 
je pojmenovaná po nedalekém skalním ostrohu a přehlédnout 
ho nelze, od roku 1868 je totiž označen velkým nápisem „KAZÍN“.  
Během vycházky mineme přívoz Kazín-Mokropsy a budeme dá-
le putovat po pravém břehu řeky Berounky k osadě Pod akáty 
a k restauraci pana Kubíčka. Berounku z pražské čtvrti Lipence 
přejdeme po lávce pro pěší do města Černošice a z vlakového 
nádraží dojedeme zpět do Prahy. Zapůjčení holí na místě po dobu 
instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlast-
nící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 
na konečné stanici autobusu č. 241 „Lipence“ (autobus č. 241 
odjíždí ze stanice metra B „Smíchovské nádraží“). Cena 120/80 Kč. 
Marie Hátleová
VE STRAŠNICÍCH NESTRAŠÍ I.   Ve Strašnicích skutečně žádná 
strašidla nepotkáme, ale můžeme se podívat, jak bydlely za první 
republiky střední vrstvy. Na příkladu Masarykovy kolonie, která je 
jediným společným projektem Josefa Gočára a Pavla Janáka, Ko-
lonie svobody od Františka Alberta Libry a kolonie zaměstnanecké 
Strojvůdce si připomeneme oblibu zahradních měst. Začátek akce 
ve 14:00 na zastávce tram. č. 7, 22 „Průběžná“ (ve směru do Straš-
nic). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

9. 9. / NE

LETENSKÝ MONTMARTRE.   Projdeme se severní částí Letné 
a povídat si budeme především o malířích a sochařích, kteří zde 
žili, studovali či tvořili. Zavzpomínáme i na Lídu Baarovou. Víte, 
které jídlo měla v oblibě? Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 
1, 8, 12, 25, 26 „Letenském náměstí“ (ve směru na Hradčanskou). 
Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Strahovská obrazárna patří k nej-
významnějším uměleckým sbírkám na našem území. Prohlídka 
obrazárny zahrnuje stálou expozici s významnými díly od gotiky 
až po romantismus 19. století od předních domácích a evropských 
umělců. Součástí obrazárny je i klenotnice otevřená v roce 2016, 
ve které jsou vystavena cenná díla uměleckého řemesla. Závěr 
prohlídky patří návštěvě expozice věnované sv. Norbertovi, která 
je umístěna v unikátních románských sálech kláštera. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy lva na ná-
dvoří Strahovského kláštera (u vstupu do Strahovské obrazár-
ny). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné snížené 
vstupné do obrazárny 20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

10. 9. / PO

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY IV.   Novinka! Tentokrát 
si v rámci cyklu utajených zahrad se svolením bratří kapucínů 
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druhé světové války. Co se v krizových dnech na sklonku září 1938 
v Praze dělo a jak probíhala „cesta k Mnichovu“? POZOR! – ome-
zená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 
5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

20. 9. / ČT

DO DEJVIC ZA SV. VOJTĚCHEM.   Na vycházce zavítáme do Ar-
cibiskupského kněžského semináře, v jehož areálu navštívíme 
trojlodní baziliku sv. Vojtěcha. Dozvíme se něco o historii této 
monumentální budovy a  projdeme se po  okolí dejvického 
studentského kampusu. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 15:00 na zastávce tram. č. 20, 26 „Thákurova“ (ve směru 
Divoká Šárka). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STA-
RÉ MĚSTO V.   Opakování vycházky ze dne 4. 9. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na  40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla 
IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

21. 9. / PÁ

FRANTIŠEK KAVÁN: MALÍŘ ČESKÉ KRAJINY.   Přijměte po-
zvání na komentovanou prohlídku výstavy, která představuje 
průřez tvorby Františka Kavána (1866-1941) v Galerii Koopera-
tiva, kde je k vidění 141 jeho děl. Jedná se o jednu z největších 
retrospektiv od jeho smrti. Výstava „František Kaván, český rok 
v krajinách“ obsahuje obrazy jak z veřejných, tak ze i soukro-
mých sbírek. Na přípravě expozice Kavánových obrazů se podí-
lela Národní galerie v Praze a několik dalších institucí, zejména 
Krkonošské muzeum v  Jilemnici, které vlastní nejrozsáhlejší 
kolekci autorových prací. Návštěvníci zde najdou známá plátna 
i obrazy po desetiletí nedostupné či ztracené, některé v nových 
i nečekaných souvislostech. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 před výstavním sálem v 1. patře budovy Main Point 
Karlin (Galerie Kooperativy), Pobřežní 21, Praha 8 - Karlín. Cena 
120/80 Kč. Monika Švec Sybolová 

22. 9. / SO

STAVOVSKÉ DIVADLO.   Návštěvníky zveme na prohlídku vybra-
ných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi 
dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla 
melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 11:30 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, 
Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová
HRADČANY A NOVÝ SVĚT.   Jak to bylo v minulosti se třetím 
z historických pražských měst, jehož vývoj byl předurčen blíz-
kostí královské rezidence? I císař Rudolf II. si uvědomoval jeho 
důležitost. Sobotní procházka nám odpoví na mnohé otázky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na tramvajové 

prohlédneme zahrady a rajské dvory jejich kláštera, které nejsou 
veřejnosti běžně přístupné. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Za-
čátek akce v 15:30 před kostelem Panny Marie Andělské na Lore-
tánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě příspěvek na klášter 
dobrovolný. Milada Racková 

11. 9. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA IV.   Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase 
Letenská – Cihelná – Míšeňská. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 16:00 na zahradním prostranství stranice metra 
A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. Milada Racková 
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.   Po této pro-
cházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského 
hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost Vám 
bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

12. 9. / ST

PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM.   Komento-
vaná prohlídka palácových zahrad pod Pražským hradem. Na vy-
cházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, 
Kolowratského a  Fürstenberského. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Palácových zahrad 
(z ulice Valdštejnské 12-14). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do zahrad 90/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová 

17. 9. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STA-
RÉ MĚSTO V. Opakování vycházky ze dne 4. 9. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na  40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla 
IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

18. 9. / ÚT

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY IV. Novinka! Opakování vy-
cházky ze dne 10. 9. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Za-
čátek akce v 15:30 před kostelem Panny Marie Andělské na Lore-
tánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě příspěvek na klášter 
dobrovolný. Milada Racková

19. 9. / ST

PRAHA V ROCE 1938 – PŘEDNÁŠKA.   Před osmdesáti lety byla 
v Mnichově podepsána dohoda, která předznamenala události 
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29. 9. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor Ná-
rodního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hle-
diště i hlavního foyer. V 11:00 prohlídka pro děti. Ve 12:00 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 11:30, 12:30, 13:00 a ve 13:30 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena 
prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
ŘEVNICE – MĚSTEČKO NA SVAZÍCH BRDSKÝCH HŘEBENŮ.    
Už v první pol. 20. stol. se Řevnice staly vyhledávaným  místem 
pro rekreaci i bydlení. V tu dobu zde bylo založeno Lesní divadlo, 
kde vedle ochotníků působili i herci Národního divadla, a kde se 
dodnes v létě konají festivaly. Řevnice si zamiloval i architekt 
Eduard Sochor, který zde založil novou vilovou čtvrť a také zde 
v roce 1947 zemřel. Jeho hrobka se nachází na místním hřbito-
vě. Žil a tvořil tu Ignát Herrmann, jezdila sem na letní byt Hana 
Benešová a naše tenisová legenda Martina Navrátilová začínala 
na místním tenisovém kurtu svoji závratnou kariéru. S těmito 
a dalšími zajímavostmi se seznámíme při naší procházce. Začátek 
akce v 10:15 na železniční zastávce „Řevnice“ po příjezdu vlaku 
(vlak odjíždí z Prahy - Hlavního nádraží v 9:37). Cena 120/80 Kč 
(%). Pavla Lešovská

30. 9. / NE

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.    Celková prohlídka klášterního 
areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty 
a budovy 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 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V ZÁŘÍ 2018

29. 9. / SO

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

30. 9. / NE

KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Zábavné povídání 
o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slav-
ného Vyšehradu. Vycházka v exteriérech Vyšehradu. Na závěr čeká 
děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet 

zastávce č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč 
(%). PhDr. Jaroslava Nováková

23. 9. / NE

RŮZNÉ SVĚTY.   Na rozhraní Břevnova a Střešovic uvidíme luxusní 
vily od předních architektů, kolonii úřednických rodinných domů 
pro střední vrstvy i bytové nájemní domy. Jen letmo nahlédne-
me do zbytku starých Střešovic a do romantických Střešoviček. 
Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. č. 1, 2 „Vojenská nemoc-
nice“ (ve směru do centra). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková  
OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ.    Vydejte se s námi 
poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí význam-
né ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti 
těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spoje-
ného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo 
Spojených států amerických. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová  

24. 9. / PO

PRAŽSKÝ KARLÍN.   Od klasicistního předměstí po moderní 
River City. Současný Karlín je místem, kde stále vzniká moder-
ní architektura, která překvapí. Na vycházce si připomeneme 
Dienzenhoferovu Invalidovnu i mnohé klasicistní bloky domů 
a zastavíme se u zcela nové kubistické architektury současných 
švýcarských autorů, u areálů Corso, Danube House, Nile Hou-
se, Amazon Court, Diamond River, i u Main Point Karlin, který 
v prestižní soutěži MIPIM Awards zvítězil v kategorii nejlepších 
kancelářských budov. Začátek akce v 16:45 na zastávce tram. 
č. 3, 8 „Invalidovna“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

25. 9. / ÚT

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE I.   Slovo pasáž se u nás objevilo 
poprvé ve fejetonu Jana Nerudy z r. 1860 po jeho příjezdu z Paříže. 
V Praze se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou 
Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvor-
ků. My se jimi propleteme od horní části Václavského náměstí 
až k Platýzu. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.  Začátek akce v 16:00 
u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Pavla Lešovská

26. 9. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA IV.   Opakování vycházky ze dne 11. 9. 2018. Tentokrát 
projdeme dvorky na trase Letenská – Cihelná – Míšeňská. PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zahradním 
prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková  
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právě na Staroměstské radnici. Začátek prohlídky v 17:00 v Sále 
architektů (4. patro Staroměstské radnice).  Kapacita přednášky: 
100 osob. Přednáší PhDr. Jaroslava Nováková. 
REPREZENTAČNÍ PROSTORY PRAHY.   Na tematické prohlídce 
poznáte místa, kde se odehrává ceremoniální život Prahy. Navští-
víte slavnostní i běžně nepřístupné obřadní síně Staroměstské 
radnice a zavítáte do pompézních interiérů Rezidence primátora 
na Mariánském náměstí, kde se oficiální akty konají především. 
Začátek prohlídky v 18:30 před vraty Staroměstské radnice. Ka-
pacita prohlídky 35 osob.

14. 9. / PÁ

PODZEMÍ RADNIČNÍCH BUDOV.   Tematická prohlídka o květ-
nových událostech roku 1945. Jak vypadaly poslední dny druhé 
světové války na pražské radnici? Na unikátní prohlídkové trase 
sestoupíte do běžně nepřístupných podzemních prostor radnič-
ních budov, odkud bylo částečně řízeno pražské povstání, a poprvé 
v historii budete moci projít podzemním tunelem mezi Staro-
městskou radnicí, Novou radnicí a Novou úřední budovou. Výklad 
doplní řada dobových fotografií a videí. POZOR! Prohlídka je 
určena pouze dospělým a fyzicky zdatným jedincům – tra-
sa zahrnuje průchod zúženými a sníženými prostory, její 
součástí je i lezení po žebříku. Nutností vlastní svítilna!! 
Začátek prohlídek v 11:00 a ve 14:00 před vraty Staroměstské 
radnice. Kapacita prohlídek 20 osob na skupinu.
PRIMÁTOR OTAKAR KLAPKA.   Přednáška připomene osobnost 
primátora Klapky v souvislosti s historií protektorátní Prahy. Ob-
dobí, v němž stanul v čele města, patří v historických kapitolách 
metropole k těm nejsložitějším. Nacistické zvůli se jen těžko mohl 
zavděčit svým vlasteneckým postojem. V tomto duchu také ří-
dil politiku města. Začátek přednášky v 17:00 v Sále architektů 
(4. patro Staroměstské radnice). Kapacita přednášky 100 osob. 
Přednáší PhDr. Jaroslava Nováková.

15. 9. / SO

ZA  OSOBNOSTMI STAROMĚSTSKÉ RADNICE.    Tematická 
prohlídka s programem pro děti. Dobrodružné putování malých 
návštěvníků interiéry Staroměstské radnice. Významné osobnosti 
z dějin radnice, tajemné hádanky, výpravné scény i honba za klíči 
od truhly s pokladem budou součástí netradiční prohlídkové trasy, 
odkud nikdo neodejde s prázdnou. Program zpestří i vystoupení 
trubačů.  POZOR!! Dítě nebo skupinu dětí smí doprovázet 
pouze jeden dospělý příslušník. Začátky prohlídky pro děti 
ve věku 5-8 let v 9:00 a v 11:00 před vraty Staroměstské radnice. 
Začátek prohlídky pro děti ve věku 9-12 let ve 13:00 a v 15:00 
před vraty Staroměstské radnice. Kapacita prohlídky 30 osob 
na skupinu. 
PRAŽSKÝ ORLOJ: DĚJINY, ZAJÍMAVOSTI A RESTAUROVÁNÍ.    
Stručné dějiny Staroměstského orloje, osudové okamžiky v jeho 
historii, rozšířené omyly a mýty budou tématem přednášky Petra 
Skály. Pražský orlojník představí i průběh restaurování orloje, které 
přineslo řadu patrných i běžnému návštěvníkovi neviditelných 

účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Táborskou bránou (první 
brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

RADNICE DOKOŘÁN 2018

Prague City Tourism Vás zve na  4. ročník oslav výročí 
založení Staroměstské radnice v Praze. Přijďte ve dnech 
13. – 18. září a prohlédněte si (nejen) Staroměstskou 
radnici jako nikdy předtím!
Zavítáte do reprezentačních sálů Staroměstské radnice a jejího 
podzemí, zcela výjimečně si prohlédnete svatební síně a budete 
moci sestoupit i do kanalizace pod radnicí. Mimořádnou součás-
tí prohlídky budou běžně nepřístupné sklepy radničních domů 
na Malém náměstí a unikátní podzemní tunely mezi radničními 
budovami, otevřou se netradiční vyhlídky na náměstí i čerstvě 
zrestaurovaný mechanismus orloje. Navštívíte Rezidenci primá-
tora, bývalou Andělskou kolej i Novoměstskou radnici. Součástí 
programu budou bloky tematických přednášek (rekonstrukce věže 
radnice, osobnosti z dějin, architektura), hudební vystoupení 
(populární i chrámová hudba) i speciální akce (odhalení oltáře). 
Mimořádný program bude patřit i dětem.
Radnice dokořán 2018 se koná pod záštitou primátorky hlavní-
ho města Prahy Adriany Krnáčové, radního pro kulturu hlavního 
města Prahy Jana Wolfa a starosty městské části Praha 1 Oldři-
cha Lomeckého. Akci pořádá Prague City Tourism ve spolupráci 
s Magistrátem hlavního města Prahy. Na realizaci akce se podílí 
Úřad městské části Praha 1, Pražské vodovody a kanalizace, No-
voměstská radnice a Galerie Ambit.
ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ!! Prohlídky a přednášky v rámci 
akce „Radnice dokořán“ jsou zdarma a  k  účasti je 
nutná bezplatná registrace v eshopu Prague City Tour-
ism na  adrese eshop.prague.eu v  sekci „Mimořádné 
akce“. Rezervační systém se otevírá v pondělí 27. srpna 
2018 v  9:02 na  adrese eshop.prague.eu – v  kategorii 
Mimořádné akce. Zájemci uvedou do  formuláře svoje 
jméno a kontakt, pokud budou na akci stále volná místa, 
systém provede rezervaci. Při příchodu na místo srazu se 
zájemci pouze ohlásí u organizačního pracovníka, kde bu-
dou uvedeni na jmenném seznamu. Zájemci, kteří by měli 
zájem o prohlídku 16. 9. Cizinecký vstup pod radnicí, musí 
provést svoji registraci na webu společnosti Pražských 
vodovodů a kanalizací na www.pvk.cz 
Více informací na adrese prague.eu/radnicedokoran nebo 
na telefonu 236 002 629. 
Použití kartičky 5 + 1 na akce zdarma neplatí!! Za akce 
zdarma nebudou vydávána bonusová kolečka!!

13. 9. / ČT

JIŘÍK Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD.   Přednáška o životních osu-
dech, politickém vlivu a především významu českého krále, který 
byl jako jediný náš panovník zvolen do čela Českého království 
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REKONSTRUKCE VĚŽE OČIMA FOTOGRAFA.   Jak se fotí oprava 
věže Staroměstské radnice a jejího orloje? Přednáška renomova-
ného fotografa Martina Frouze Vám zprostředkuje pohledy za le-
šení i do dílen jednotlivých restaurátorů. Uvidíte proměnu celé 
stavby v průběhu oprav i restaurování jednotlivých technických 
a výtvarných detailů, a to i v místech, kam se běžný návštěvník 
nedostane. Povídání doplní množství exkluzivních snímků, které 
vznikaly po celou dobu rekonstrukce. Začátek přednášky v 17:00 
v Sále architektů (4. patro Staroměstské radnice). Kapacita před-
nášky 100 osob.
VEČERNÍ PROHLÍDKA NOVOMĚSTSKÉ RADNICE.    Komen-
tovaná prohlídka dominanty Karlova náměstí – Novoměstské 

změn. Začátek přednášky v 10:00 v Sále architektů (4. patro 
Staroměstské radnice). Kapacita sálu 100 osob.
REKONSTRUKCE VĚŽE RADNICE Z POHLEDU AUTORA.   Před-
náška o projektu na rekonstrukci středověké věže Staroměstské 
radnice představí historickou stavbu nejen jako památku s množ-
stvím významných architektonických pozoruhodností, ale ukáže 
i její význam v dějepisných souvislostech. Výklad architekta Petra 
Malinského, autora projektu rekonstrukce věže, doplní řada foto-
grafií a plánového materiálu z realizace díla. Začátek přednášky 
ve 14:00 v Sále architektů (4. patro Staroměstské radnice). Ka-
pacita sálu 100 osob. 
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mariánského sloupu bude přednášet sochař Petr Váňa, autor novo-
dobé kopie sloupu. Začátek přednášky v 18:30 v Sále architektů (4. 
patro Staroměstské radnice). Kapacita sálu 100 osob. 
KONCERT V BROŽÍKOVĚ SÁLE.   Jedinečné vystoupení na netra-
dičním místě v symbolickou dobu – takový bude koncert v Broží-
kově sále. Repertoár v aranžmá pro smyčcové kvarteto představí 
slavné skladby současné populární hudby z dílny tuzemských 
i zahraničních autorů. Společně s Unique Quartet vystoupí jako 
host večera zpěvačka a muzikálová herečka Dasha za doprovodu 
svého dvorního klavíristy Martina Kumžáka. Začátek koncertu 
ve 20:30 v Brožíkově sále (2. patro Staroměstské radnice). Ka-
pacita sálu 200 osob. 

18. 9. / ÚT

BÝVALÉ KAPLE VE STAROMĚSTSKÉ RADNICI.   Na tematické 
prohlídce navštívíte někdejší sakrální prostory Staroměstské rad-
nice. Prohlídka čtyř běžně přístupných i nepřístupných kaplí bude 
završena vstupem na půdu kaple Panny Marie. Tento prostor se 
návštěvníkům otevře poprvé v historii. Začátek prohlídky v 9:00 
před vraty Staroměstské radnice. Kapacita skupiny 30 osob. 
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ OLTÁŘE PANNY MARIE.    Buďte 
svědky historického momentu! Do kaple Panny Marie ve Sta-
roměstské radnici se po více než 73 letech vrací původní oltář. 
Novogotické dílo architekta Josefa Mockera bylo vážně poško-
zeno útokem nacistů v roce 1945. Nyní hlavní město provedlo 
jeho náročnou rekonstrukci a  dominanta radniční kaple se 
vrátí na své místo. Součástí aktu bude i uložení prstě z bojiště 
u Zborova do kamenného podstavce oltáře. Začátek akce v 15:00 
v kapli Panny Marie (1. patro Staroměstské radnice). Kapacita 
skupiny 30 osob.
KONCERT CHRÁMOVÉHO SBORU V KAPLI.   Obnovená kaple 
Panny Marie se stane dějištěm hudebního koncertu sboru, který 
svým vystoupením symbolicky zakončí oslavy 680 let od založení 
Staroměstské radnice. Bude přehlídkou skladeb duchovní hud-
by v průřezu od časů středověku přes dobu skladatelů Vivaldiho 
a Mozarta až po tvorbu aktuální. Zpívá chrámový sbor Václav. 
Začátek koncertu v 19:00 v kapli Panny Marie (1. patro Staro-
městské radnice). Kapacita koncertu 50 osob. 

VÝZVA

Plánujete sňatek? Spojte tuto významnou událost s narozeninami 
Staroměstské radnice a staňte se součástí dějin významné kulturní 
památky. Váš obřad se uskuteční během oslav výročí založení rad-
nice 16. září 2018 za pozornosti návštěvníků akce Radnice dokořán 
2018 a médií. Zápůjčku svatebních šatů a služby matriky zajistíme. 
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 775 443 438.
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 hra-
dí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno 
dětem do  15 let, studentům do  26 let, seniorům nad 

radnice – po setmění. Jak dnes vypadá někdejší dějiště první 
pražské defenestrace? Tu a další významné momenty z historie 
připomene návštěva historických sálů a věže národní kulturní 
památky, která si letos připomíná 670 let od svého založení. 
Začátek prohlídky ve 20:00 na nádvoří Novoměstské radnice. 
Kapacita prohlídky 25 osob. 

16. 9. / NE

1338-2018 – MILNÍKY Z DĚJIN RADNICE.   Hlavní bod programu 
Radnice dokořán 2018. Speciální komentované prohlídky Vám 
představí celý areál Staroměstské radnice včetně míst, která jsou 
běžně nepřístupná. Zavítáte do reprezentačních sálů radnice a je-
jího podzemí, navštívíte vyhořelé torzo východního křídla budovy, 
zcela výjimečně si prohlédnete i svatební prostory Staroměstské 
radnice a sestoupíte do temného podzemí domu U Minuty. Prohlíd-
ky doplní doprovodný program – významné momenty a postavy 
z dějin radnice připomenou divadelní scény (volba Jiřího z Podě-
brad, poprava českých stavů, pražské povstání) i tematické projekce 
(dobové fotografie a videa), součástí budou i hudební vystoupení 
(varhanní a středověká hudba, bubeníci), fotokoutek na vyhlídkové 
terase, smilebox (tematické foto na počkání), známé osobnosti, 
ukázka svatebního obřadu a zákulisní informace z pořádání svateb 
a jejich historie. Nebude chybět ani vědomostní kvíz o ceny – je-
ho nejúspěšnější řešitelé se podívají do čerstvě zrestaurovaného 
mechanismu orloje! Začátek prohlídek v 8:00, 8:50, 9:50, 10:40, 
11:40, 12:30, 13:30, 14:20, 15:20 a 16:10 před vraty Staroměstské 
radnice. Kapacita prohlídky 40 osob na skupinu. 
CIZINECKÝ VSTUP POD RADNICÍ.   Komentovaná prohlídka tzv. 
Cizineckého vstupu pod Staroměstskou radnicí – někdejšího re-
prezentačního vstupu do pražské kanalizace, kde se ve spojné 
komoře stékají tři městské stoky. Dílo je vzácnou technickou 
památkou a architektonickým unikátem. POZOR! Prohlídku 
Cizineckého vstupu je nutné registrovat zvlášť na adrese 
www.pvk.cz Začátek prohlídky v 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30 
před brankou oplocení věže Staroměstské radnice. Kapacita 
prohlídky 25 osob na skupinu. 

17. 9. / PO

PŘESTAVBY A DOSTAVBY STAROMĚSTKÉ RADNICE.   Přednáška 
o nekonečném příběhu české moderní architektury – soutěžích 
na  přestavbu/dostavbu Staroměstské radnice. Za  posledních 
120 let se jich konalo rovných osm. Ačkoliv žádná z nich nevedla 
k realizaci, představují zajímavou přehlídku měnících se architek-
tonických trendů a názorů na památkovou péči. V rámci přednášky 
Vás architekt Petr Kučera všemi soutěžemi provede a představí 
nejzajímavější návrhy. Začátek přednášky v 17:00 v Sále architektů 
(4. patro Staroměstské radnice). Kapacita sálu 100 osob.
PŘÍBĚH MARIÁNSKÉHO SLOUPU.   První barokní socha v Če-
chách, klíč k českému sochařství – to je socha Immacolaty od Jana 
Jiřího Bendla. Socha inspirovaná vzory vrcholného italského baroka 
se v roce 1650 stala v centru Prahy zcela moderním dílem, které 
ovlivnilo a inspirovalo vznik dalších soch v tomto duchu. O příběhu 

18  pozvánka Prague City Tourism

http://www.pvk.cz


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 chcete i v průběhu září vyrazit na výlet speciálním vla-
kem pro malé i velké – Cyklohráčkem, dejte si pozor na výluku 
na Pražském Semmeringu (odkloněn Prokopským údolím a přes 
Rudnou u Prahy).
V pátek 28. 9. proběhne na hradišti Budeč již 14. ročník Svato-
václavských slavností. K vidění budou řemeslné dílny, divadla, 
šermířské ukázky a pro návštěvníky jsou připraveny komentované 
prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla. Nejbližším stanicemi Cyklo-
hráčku jsou Zákolany nebo Kováry. 
V sobotu 29. 9. je odpolední Cyklohráček prodloužen do Zlonic, 
kde si výletníci mohou prohlédnout železniční muzeum.  
Více informací na www.facebook.com/cyklohracek nebo cyk-
lohracek.cz

ČESKOSLOVENSKÝ FESTIVAL
Oslavme společně století od vzniku republiky!
7. – 9. září 2018

Hudba, zpět, tanec, folklór, osobnosti, gastronomie, program pro 
děti, soutěže ke stoletému výročí!
Region Pointy – Slovenská republika/Betlémská kaple – Česká 
republika/Karolinum
Staroměstské náměstí so 8. září 10:30 – 22:00, ne 9. září 
10:30 – 18:00
Více informací na www.ceskoslovenskyfestival.cz

KURZ PRŮVODCE PRAHOU  
A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce o prů-
vodcovskou 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 ne-
bo do naplnění kapacity kurzu. Více informací na: www.praguecity-
tourism.cz/cs/nase-cinnost/kurzy-propruvodce/profil-absolventa
Kontakt: studijni@prague.eu

65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíha-
jících 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 na měsíc září 2018 bude zahájen v pondělí 27. srp-
na 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech 
PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc říjen 2018 bude 
zahájen úterý 25. září 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

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

        

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

VÝSTAVY
„Život“   Galerie Toyen si vás dovoluje pozvat na výstavu Jana 
Saudka (* 13. května 1935 Praha), světoznámého českého fo-
tografa, věnujícího se zejména ateliérové fotografii s typickým 
a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším předmětem jeho 
fotografií je žena, ženské tělo a motivy vztahu ženy a muže. V po-
čátcích své tvorby se zabýval také tematikou dětství a vztahu mezi 
dospělými a dětmi. Od roku 1977 své fotografie koloruje. Je dobře 
znám i ve světě a získal řadu ocenění, mimo jiné se stal rytířem 
Řádu čestné legie, Galerie Toyen | od 4. do 27. 9., vstup zdarma
Děti očima seniorů   Městská část Praha 3 a Portál pro aktivní se-
niory i60.cz si Vás dovolují pozvat na výstavu fotografií, v Plečnikově 
salonku Informačního centra Praha 3 | od 5. do 27. 9., vstup zdarma

AKCE
04., 11., 18. a 25. 09. | 09.00–12.00 | Poradenské centrum 
živnostenského odboru – činnost a služby zde poskytované 
budou zajištovány pracovníky živnostenského odboru. Zájemcům 
o vstup do podnikání zde budou poskytovány zejména informace 
ve vztahu k základní orientaci z problematiky živnostenského 
podnikání, dokladování odborných způsobilostí a další. Poraden-
ské centrum je určeno primárně a pouze k poskytování informací 
o podnikání, tedy není zde možno učinit ohlášení živností, ohlá-
šení změny či podat žádost.
06., 13., 20. a 27. 09. | 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.
10. 09. | 18.00 | Urbánní struktury revitalizovaných indu-
striálních území v hlavním městě Praze – debata politiků, 
odborníků a veřejnosti na téma prostupnosti a propojenosti území 
v rámci vytváření nových urbanistických struktur na Praze 3,7,8. 
Beseda připravovaná ve spolupráci s MHMP, IPR, MMR, Konsor-
cium pro Karlín, MČ Praha 3.
12. 09. | 15.00 | Šátkování – cílem přednášky je zjistit, jak 
zdravě a v souladu s fyziologickým vývojem miminka, uvázat 
miminko do šátku. Dozvíte se, na co si dát pozor při vázání kolébky 

a vertikálního úvazu, zajímavosti z oblasti teorie a praxe nošení. 
V rámci projektu „Trojka pro rodiny“
13. 09. | 18.00 | Tísňové volání* – filmová projekce – Asger 
Holm, bývalý policista, kterému byla přidělena služba na tísňové 
lince, odpoví na volání od unesené ženy (Aerofilms)
17. 09. | 17.00 | Balkán* – cestovatelská přednáška Tomáše Kube-
še – od maďarských kovbojů do Albánie. Balkán je stále svérázným 
územím, kde se protínají kultury a tradice. Čeká nás divoké putování 
kraji plných historie i po stopách nezahojených ran válek.
18. 09. | 10.00 | Žižkovské kočárkování* – Parukářka na 
mostě nad Prokopovou ul.
19. 09. | 16.00 | Kladný přístup k životu – optimismus a pe-
simismus je naučitelný. Smyslem přednášky je předat metody 
tréninku optimistického životního stylu. Účastníci si odnášejí 
konkrétní postupy, jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní 
spokojenost. V rámci projektu „Trojka pro seniory“.
19. 09. | 18.00 | Žižkovské rozhovory* s Martinem Severou 
– Jan Saudek. Je nám velkou ctí, přivítat pana Jana Saudka 
v Informačním centru Praha 3 na dalším z řady cyklů Žižkovských 
rozhovorů. Jan Saudek (* 13. května 1935 Praha) je český fotograf, 
věnující se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměni-
telným rukopisem. Od roku 1977 své fotografie koloruje. Je dobře 
znám i ve světě a získal řadu ocenění, mimo jiné se stal rytířem 
Řádu čestné legie.
25. 09. | 10.00 | 100 let České státnosti* – vlastivědná pro-
cházka – kostel sv. Václava na Čechově náměstí, sraz před hlavním 
vstupem. Vlastivědná procházka pod vedením Vlaďky Holzapfelové.
26. 09. | 15.00 | Aktivity s dítětem na rodičovské dovolené 
– péče o děti na rodičovské dovolené dává sama o sobě řád a každo-
denní režim. Ale co dělat mezi jídlem, spaním a koupáním? Přednáš-
ka Vám prozradí, jak malé děti zabavit, co potřebují a jak utrhnout 
pár minut také pro sebe. V rámci projektu „Trojka pro rodiny“
26. 09. | 17.00 | Já jsem úžasná – přednáška Pavly Mohylové 
na téma osobního rozvoje. Přednáška seznámí s přístupem Petry 
k otázkám celostního přístupu ke zdravému životnímu stylu a přine-
se pohled člověka, který žije na opačném konci naší planety. Petra je 
autorkou tří knih, z nichž první je přeložena do českého jazyka a tuto 
knihu bude prezentovat zde na přednášce a to ve své premiéře!
27. 09. | 18.00 | Studená válka * – filmová projekce – v období 
budování stalinského Polska, ale také moderní západní Evropy se 
odehrává příběh velké osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele 
Wiktora. Nedokážou žít spolu, ale zároveň se fatálně přitahu-
jí a nevydrží být bez sebe. Za dílo nabité elektrizující hudbou 
i obrazovou krásou byl na festivalu v Cannes odměněn Cenou za 
nejlepší režii (Aerofilms)
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné 
vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce 
a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou 
k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prv-
ního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme 
za pochopení.
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AKCE MČ PRAHA 3
02. 09. | 10.00–18.00 | Prvorepublikový den na Žižkově – 
starosta městské části Praha 3 a Národní muzeum vás zvou na 
Prvorepublikový den. Akce se uskuteční na vrchu Vítkov | vstup 
zdarma
Program:
11.30 | Vojenská přehlídka a výcvik vojska
12.00 | Jízda veteránů
13.00 | Hvězdy Barrandova v podání Václava Faltuse
13.40 | Zatýkání „Šedivýho Tóny v Jedové Chýši“
18.00 | Koncert Ivan Ženatý – Národní památník na Vítkově
05. 09. | 15.00–19.00 | Volný čas na Trojce – městská část 
Praha 3 vás srdečně zve na 4. ročník veletrhu volnočasových 
a sportovních aktivit pro děti a mládež. Akce se koná na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Přijďte si vybrat kroužek – od maminek až po 
teenagery | vstup na akci zdarma
14. a 15. 09. | 12.00–22.00 | Vinohradské vinobraní – sta-
rosta městské části Praha 3 Alexander Bellu Vás zve na náměstí 
Jiřího z Poděbrad na XXII. ročník Vinohradského vinobraní. Čekají 
Vás kvalitní bílá, červená a růžová vína a také burčák. Po oba 
dny nebude chybět doprovodný program pro děti | vstup na akci 
zdarma

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ 24. – 27. 9.
24. 09. | 13.00–17.00 | Sportovní den na náměstí Jiřího 
z Poděbrad
– soutěž o ceny v pěti sportovních disciplínách
– měření tlaku, tuku, cukru a tepu
– ukázky sebeobranných technik Krav Maga
– prevence osobního bezpečí
– odpolední koncert
25. 09. | 10.00–11.30 | Koncert v Atriu, Čajkovského 12
25. a 27. 09. | 14.00–16.00 | Koncert | Pečovatelský dům, 
Praha 3, Habrová 2 
– drobné pohoštění
– posezení u muziky
26. 09. | 14.00–17.00 | Taneční odpoledne pro seniory | 
Kongresový sál hotelu Olšanka
– otevřený taneční parket s Žižkovankou
– taneční soutěž o hodnotné ceny v soutěžních tancích 
– soutěžní páry se mohou hlásit přímo na místě v den konání akce
27. 09. | 14.00 | Jízda historickou tramvají
FILMY V KINĚ AERO
Biskupcova 31

  vstup na všechny akce zdarma

24. 09. | 10.00 | Po strništi bos
25. 09. | 13.00 | Milada
27. 09. | 10.00 | Bába z ledu

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

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

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

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

  změna programu vyhrazena

13. 09. | 19.30 | Jožka Černý a cimbálová kapela Gracia – „Král 
lidovek“ s cimbálovou muzikou nazpíval stovky písní, má v reper-
toáru i šlágry dechové hudby | vstupné 200 Kč (balkon 150 Kč)
17. 09. | 19.30 | Kočičí hra – proslulá tragikomedie Istvana 
Örkenyho. Hubatá, živelná a svérázná hrdinka, prožívá svá každo-
denní dobrodružství v komunistickém Maďarsku | vstupné 390 Kč
22. 09. | 10.30 | O statečném kováři Mikešovi – Mikeš je ko-
vářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Vhodné pro děti 
od čtyř let | vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%)
27. 09. | 19.30 | Hrdý Budžes – hrdinka příběhu, žákyně druhé 
třídy základní devítileté školy | vstupné 500 Kč

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

AREÁL RYCHETY
01. 09. | 11.00–22.00 | Babí léto – den pro celou rodinu s kon-
certy (Pavel Callta, Kroky Michala Davida ad.) a bohatým doprovod-
ným programem | vstupné zdarma | www.praha22.cz/babileto2018

HÁJEK U UHŘÍNĚVSI
01. 09. | 100. výročí republiky v Hájku na návsi
10.00 | Cyklojízda – trasa 10 km
14.00–17.00 | Dechová kapela Budvarka, slovo historika

NOVÉ NÁMĚSTÍ
13. 09. | 17.00–22.00 | Koncert pod širým nebem – Petr 
Kolář, Václav Noid Bárta, Heidi, Rangers – Plavci. Během přestav-
by pódia vás zabaví Milan Pitkin a Zdeněk Vrba | vstup zdarma

NÁDRAŽÍ PRAHA – UHŘÍNĚVES
15. 09. | 17.00–22.00 | Pražský železniční den – jízdy parního 
vlaku, historická autobusová linka po Uhříněvsi a okolí, kinovůz 
s promítáním pohádek a filmů pro děti, výstava modelového ko-
lejiště, kulturní program v prostoru před nádražím | vstup zdarma
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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



Únětický pivovar má za sebou bohatou sládkovskou historii, pivo se zde vaří 
už od 18. století. Ve 20. století byla pivovarská tradice v tomto kraji sužována 
historickými událostmi a posledním hřebíčkem do rakve byl nástup totality. 
Pivo se zde začalo opět vařit až v roce 2011 a od té doby se dováží do mnoha 
podniků ale pouze v blízkém okolí. V pivovarské restauraci jsou v nabídce kla-
sická desítka a dvanáctka, kterou můžete dostat i v tuplákové variantě. Pivovar 
drží krok s tradičními svátky a vaří například masopustní speciál. Kuchyně je 
výhradně česká, nechybí pivovarský guláš, kachna, pečený bůček nebo víken-
dové a sezónní speciality. 

V Úněticích nabízí tradiční

s vesnickou atmosférou

www.unetickypivovar.cz

PIVNÍ ZÁŽITEK

_unetice.indd   1 15.08.18   9:19



předprodeje 
vstupenek
TICKET ART
Váš partner ve světě kultury a zábavy

Předprodej vstupenek na kulturní akce nejen v Praze – 
v prodeji máme všechny pražské muzikály, ta nejlepší činoherní 
divadla, koncerty, kluby, černé divadlo, balet, show pro celou 
rodinu a mnoho dalšího.

DOPORUČUJEME
DANIEL LANDA 50   Zpěvák Daniel Landa si přímo na své 
50. narozeniny nadělí opravdu veliký dárek! Po 3 letech, kdy se 
mu podařilo svolat desítky tisíc fanoušků na svůj Velekoncert 
v pražských Letňanech, opět vystoupí před českým a slovenským 
publikem. Připravuje se velkolepá show se speciálním pódiem, 
které se vyrábí pouze pro toto exkluzivní narozeninové turné 2018 
– 27. 10. Brno, 29. 10. Ostrava, 31. 10. Pardubice, 2. 11. České 
Budějovice, 4. 11. Praha.
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS 2019   V lednu 2019 se můžete těšit 
na celkem 7 vystoupení v 6 městech s novou jubilejní „BEST OF“ 
show THE GREAT WALL, která nabídne to nejlepší z čínské akro-
bacie. Artistický ohňostroj s příběhem a historie tradiční Číny 
soustředěná kolem největší, pověstmi opředené stavby světa Vel-
ké čínské zdi, se rozzáří v obvyklém uměleckém rámci spojujícím 
v jedinečné symbióze akrobacii, tanec, divadlo, hudbu a humor. 
Tradiční jeviště a pestrobarevné folklorní kostýmy z Říše středu 
doplňují tuto imaginární cestu diváka do jiných časů a jiného 

světa – 21. 1. Zlín, 22. 1. Ostrava, 23. 1. Brno, 24. 1. Pardubice, 
25. 1. a 26. 1. Praha, 27. 1. 2019 České Budějovice.
ALEXANDROVCI – EUROPEAN TOUR 2019   Slavný ruský sou-
bor ALEXANDROVCI chystá ke svému 90. výročí opravdu velice 
speciální turné. Po tragédii, která soubor zasáhla při leteckém 
neštěstí v prosinci 2016, se soubor v plné síle vrací na koncertní 
pódia, na kterých poprvé v historii vystoupí rekordních 130 členů 
souborů. European Tour 2019 začíná 17. 5. 2019 v Praze a soubor 
se představí celkem na 13 koncertech v 8 městech České republiky 
– 17. 5. a 18. 5. Praha, 19. 5. Brno, 20. 5. Liberec, 21. 5. Plzeň, 
23. 5. České Budějovice, 24. 5. Pardubice, 25. 5. Olomouc, 26. 5. 
2019 Ostrava.

TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA
Praha 1:
Čedok, Na Příkopě 18, tel.: +420 224 197 632, 224 197 699
TA Centrála, Politických vězňů 9, tel.: +420 222 897 551, 222 897 
552 – více na www.ticket-art.cz
Praha 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
Praha 8:
CA Eva Tour, Sokolovská 180, tel.: +420 284 826 625
Agentura Akord, Křižíkova 75/56, tel.: +420 222 310 859
Praha 9:
Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel.: +420 284 053 108
Praha 10:
CAL, Práčská 4/40, tel.: +420 251 561 402
Celkem 39 prodejních míst v Praze, 574 po celé ČR (seznam 
na www.ticket-art.cz)
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Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreograe: Veronika Iblová

Scéna: Michal Horáček • Kostýmy: Josef Jelínek

Listopad 17 2018
Prosinec 2/9/16 2018

Leden 6 2019 

louskáček,
vánoční sen

VSTUPENKY:

nebo

Pod záštitou starostky městské části Praha 2 Mgr. Jany Černochové

www.louskacekbalet.cz
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divadla
DIVADELNÍ PREMIÉRY

SEN V ČERVENÉM DOMĚ
Divadlo v Dlouhé, uvádí SKUTR a kol., 11. 9.

Název Sen v červeném domě odkazuje ke stejnojmennému slav-
nému čínskému románu z poloviny 18. století, z něhož si ovšem 
bere jen základní inspiraci prostorem, v němž se prolíná minulost, 
přítomnost i budoucnost, příběhy, myšlenky i rekvizity postav 
žijících i těch, které nás již opustily. Prostor na hranici odchodu, 
kde se život zastavil, zatímco venku běží dál. Prostor, kterým 
procházíme a sdílíme jej s našimi blízkými. Prostor setkání se 
sebou samými. Jedním z hlavních témat je paměť a historie, naše 
osobní i kolektivní. 

  Hrají: Magdalena Zimová, Marie Poulová, Klára Sedláčková 
Oltová, Jan Vondráček, Tomáš Turek, Jan Meduna, Pavel 
Neškudla a Ondřej Rychlý.

  Režie: SKUTR.

Bedřich Smetana: LIBUŠE
Národní divadlo, 14. a 16. 9.

Žánrových označení, jimiž se snažíme Libuši charakterizovat, 
existuje více a jedním z nich může být i „scénický rituál smíru 
a očisty“. Od počátku Smetana v Libuši konflikty a protiklady 
nevyhrocuje, jak by se od operního dramatika očekávalo, nýbrž 
záměrně hledá cestu k jejich včasnému smírnému řešení. Ať již 
jde o hlavní dějotvorný spor dvou bratří o otcovské dědictví či 
protiklady mezi mužem a ženou, přísnou spravedlností a vstříc-
nou laskavostí, mezi původem „z lidu“ a původem „urozeným“, 
mezi motivy světla a tmy, ohně a vody, vždy jsou tyto konflikty 
ve Smetanově opeře smiřovány v ústřední postavě kněžny Libu-
še, která není jen bájnou panovnicí, věštící Čechům slávu, nýbrž 
především očistným mytickým symbolem ženství a mateřství, 
mírnosti a pokojného života.

  Režie: Jan Burian.

Kateřina Tučková: ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ 
Divadlo pod Palmovkou, 14. 9.

Román Kateřiny Tučkové o čarodějnicích z moravské obce Žít-
kové je napsaný volně podle skutečných událostí a za použití 
řady historických dokumentů. Zároveň je ale také strhují-
cím detektivním příběhem o hledání minulosti, odhalování 
nepříjemných pravd, které by bylo možná lépe nechat spát, 
a spolu s tím také o hledání kořenů vlastní identity. Historické 
skutečnosti se zde prolínají s  fikcí a výsledkem je strhující 
a téměř třaskavý příběh sahající od čarodějnických procesů, 
fanatických kazatelů a tradičního vesnického života s  jeho 
dávnými a prastarými kořeny přes nacistické okultisty a ko-
laboranty a komunistické práskače až k současnosti. Pozoru-
hodný příběh žen, které díky po generace děděným znalostem 

a  zkušenostem dokáží léčit a  předpovídat budoucnost, se 
prolíná s neméně strhujícím osobním příběhem Dory Ideso-
vé, která se pokouší tajemství a kořeny žítkovských bohyní 
a naráží na nečekané souvislosti. 

  Hrají: Tereza Dočkalová, Lada Jelínková, Ivana Wojtylová, 
Hana Seidlová, Marie Málková, Milan Mikulčík, Jakub 
Albrecht, Vendula Fialová, Kamila Trnková, Jakub Chromeček, 
Martin Hruška, Pavel Skřípal.

  Režie: Michal Lang.

Roland Schimmelpfennig:  
ČTYŘI SVĚTOVÉ STRANY
Divadlo v Dlouhé, uvádí Krátká Dlouhá/Start, 15. 9.

„Ty jsi Medúza, říká jí – a já jsem Perseus. Chtěl bych tě líbat, 
říká jí a ona říká – no teda, upřímně: já už někoho mám.“ Hra 
současného německého dramatika Rolanda Schimmelpfenni-
ga vypráví fragmenty osudů čtyř postav, které se v jeden večer 
nečekaně propojí. 

  Hrají: Anna Kameníková, Martin Veliký, Marie Poulová, Pavel 
Neškudla

  Režie a dramaturgie: Kasha Jandáčková

Terry Pratchett, Stephen Briggs: 
MAŠKARÁDA
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Divadlo AQUALUNG, 17. 9.

Přátelé i první návštěvníci Zeměplochy! Svět opery je podivnější, 
než si člověk nebo troll dokážou představit. Ale také neodolatelně 
přitažlivý. Opera pomůže někomu svou pravou tvář skrýt, jinému 
ji odhalit.  Přijďte spolu s čarodějkami pátrat po pravé tváři Ducha 
opery. A pokud uvidíte padat lustr, neutíkejte, protože: „Šou musí 
pokračovat.“ Váš Duch opery.

  Hrají: Zita Morávková, Eva Leinweberová, Bára Valentová, 
Barbora Mošnová, Václav Rašilov, Lubor Šplíchal, Vašek 
Krátký, Markéta Mandová, Miloš Mazal, Petr Gelnar, Patrik 
Vojtíšek

  Režie: Martin Tichý.

ŘÁDÍ JAKO TAJFUN
Divadlo Radka Brzobohatého, 18. 9.

Slavná herecká dvojice Rachel a John Dudleyovi mají manželství 
plné hysterických scén, rozchodů a návratů. Nezávisle na sobě 
a samozřejmě bez vědomí toho druhého se oba, se svými novými 
milenci, vydají strávit příjemný víkend ve venkovském hotýlku, 
kam kdysi jezdili spolu. Hrozící odhalení hasí nemožný personál 
hotelu kbelíkem plným ledu, takže půl osazenstva hotelu se ne-
ustále převléká, až nemá co na sebe. Zběsilá komedie plná zvratů 
nakonec doběhne k překvapivému rozuzlení.

  Hrají: Ernesto Čekan, Miroslav Hrabě, Kateřina Peřinová, 
Charlotte Doubravová, Karel Hábl, Milan Enčev, Lukáš Burian, 
Jindřich Žampa.

  Režie: Lukáš Burian.

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreograe: Veronika Iblová

Scéna: Michal Horáček • Kostýmy: Josef Jelínek
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zajímavější“ se kolem něho strhne série neuvěřitelných situací. 
Najednou se o něho začnou zajímat úplně všichni, dokonce se 
stane neodolatelným pro ženy! A ještě je tu pohádkově bohatý 
kmotr Jonville, kterému Pignon hlídá byt. Kuriózní akce nakonec 
přinese nečekané plody.

  Hrají: Josef Carda/Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová/Kamila 
Špráchalová, Martin Zahálka, Jan Čenský/Jan Šťastný, Eva 
Čížkovská, Barbora Šťastná Petrová, Ladislav Županič/Milo-
slav Mejzlík.

  Režie: Petr Kracik.

THE TIGER LILLIES A ORCHESTR BERG – 
BOHEMIAN NIGHTS (BOHÉMSKÉ NOCI)
Divadlo Archa, 26. 9.

Zcela nové písně britské skupiny The Tiger Lillies v symfonických 
aranžích hudebního skladatele Michala Nejtka. Autor písní  
a leader skupiny Martyn Jacques se tematicky vrací do divokých 
devadesátých let, kdy Praha byla prvním zahraničním cílem dnes 
slavné kapely. Nostalgie, ironie, drsný humor a plebejský jazyk pa-
tří k základním znakům jejich písní dodnes. Z více než rok trvající 
spolupráce Martyna Jacquese a Michala Nejtka vzniklo unikátní 
dílo, které Archa uvádí ve světové premiéře. Bohemian Nights 
zazní v podání The Tiger Lillies a špičkového orchestru soudobé 
hudby Berg pod vedením Petera Vrábela.

DIVADELNÍ FESTIVAL

DIVADELNÍ OSMIČKA 2018
19. 09. – 10. 10. 2018
4. ročník přehlídky amatérských divadel
Divadlo Karla Hackera
www.divadlokh.cz

  vstupné na všechna představení je 50 Kč 

19. 09. | 18.30 | Bouře – A. N. Ostrovskij – drama vypráví příběh 
z městečka, kde vládne dusno a sbírají se těžké mraky, před nimiž 
není úniku – bouře se tu stává symbolem s mnoha významy. 
Ústředním tématem je osud zoufalé lásky, která přináší smrt | 
hraje divadlo Sumus | zahájení 4. ročníku přehlídky ochotnických 
souborů DIVADELNÍ OSMIČKA 
20. 09. | 19.00 | Sestry – M. Mrňavá – vztahy v rodině jsou 
protkány sítí zážitků, které nás spojují, ale velmi často i rozdělují. 
Někdy se vztahy s blízkými pocuchají natolik, že se lidé navzájem 
vzdálí a nikdo ani přesně neví proč. Anebo snad ano? Současná 
česká hra pro tři herečky a mnoho nálad | hraje divadlo Divoch
22. 09. | 19.00 | Opačné pohlaví – T. Tristram – bláznivá ko-
medie o tom, že každý má nějaký ten mimomanželský hřích | 
hraje Naše divadlo Praha
23. 09. | 19.00 | Oldřich, Božena a ti druzí – V. Neklapil – 
setkání knížete Oldřicha a prosté dívky Boženy je jedním z příběhů 
raných dějin českého státu. Zprávy o skutečném průběhu jsou 
kusé, a to dává prostor k vlastní interpretaci… Hra je převážně 
nevážná, skoro veselá | hraje divadlo Ochotníci Jižní Město

Ulrich Hub: TUČŇÁCI NA ARŠE
Divadlo Na Fidlovačce, Komorní Fidlovačka, 20. a 25. 9.

Velká potopa je tu a na Noemově arše platí přísné a nepřekro-
čitelné pravidlo: od každého druhu se mohou plavit jen dva. Co 
když se ale trojice přátel - tučňáků nehodlá rozdělit ani v tento 
okamžik? Co se stane s černým pasažérem? Neodolatelná komedie 
pobaví a dojme jak dětské, tak dospělé diváky.

Ron Hutchinson: MOJE TANGO 
Studio DVA divadlo, 20. 9.

Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí a bezpečí 
svého středostavovského britského života, nebo zariskuje a opustí 
všechno, co zná, nasedne do letadla, odcestuje dvanáct tisíc kilo-
metrů do Buenos Aires a naučí se tango. Někdy musíte následovat 
svoje nohy. A někdy své srdce, abyste zvládli nové kroky svého 
života. Živá hudba, vášnivý tanec a svůdné, hledající a sebevě-
domé rytmy, které mohou vše změnit. 

  Hrají: Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík
  Režie: Šimon Caban a Darina Abrahámová.

PETR NIKL – ŽLUTÁ TMA
Divadlo Archa, 21. 9.

Světelný melodram volně navazující na představení Já jsem tvůj 
zajíc. Lze polapit světlo? Prošlý čas nelze potkat. Slunce však stále 
svítí, a když září, budí minulost. Petr Nikl – pohyb, manipulace, 
zpěv. David Vrbík – hudba, zvuk, laserová interakce. Krusha – 
světla, krokové motory. Ondřej Eremiáš – průlety objektů 

ŽENU, NEBO ŽIVOT!
Divadlo Radka Brzobohatého, 21. 9.

Co má udělat manžel, který zjistí, že ho jeho manželka podvádí? 
Může svého soka sám zabít jako v romantických dobách. Může ho 
nechat zabít, jak se to dělá v dnešní „akční době“. Nebo mu může 
oplatit stejnou mincí: totiž na oplátku svést jeho věrnou ženu. 
Komedie plná italského temperamentu, francouzského šarmu, 
manželských nedorozumění a “rafinád”, ale především spousta 
legrace. Hrají: Ernesto Čekan, Miroslav Hrabě, Pavlína Mourková, 
Kateřina Peřinová, Charlotte Doubravová, Vladimíra Benoni

  Režie: Ernesto Čekan

Ludwig van Beethoven: FIDELIO
Stavovské divadlo, scéna Národního divadla, 22. a 23. 9.

Příběh politického vězně Florestana a jeho statečné manželky 
Leonory, apoteóza manželské lásky a věrnosti.

  Režie: Vera Nemirova.

DRAHÁ LEGRACE
Divadlo U Hasičů, 25. 9.

Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma 
ani v bance nemá ani korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, 
že ještě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem 
„každý, kdo něco skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě 
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17. 09. | 19.00 | Pýcha a předsudek
18. 09. | 19.00 | Chvění
19. 09. | 19.00 | Werther – J. Massenet – opera – rež. S. Heinrichs
20. 09. | 19.00 | Chvění
21. 09. | 19.00 | Koncert k 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky
22. 09. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – čino-
hra – úč. O. Pavelka, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý z Tábora, 
P. Beretová, L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, K. Winterová, 
M.  Stehlík, M.  Kern, E. Vrbková, M.  Preissová, P.  Šmíd, rež. 
D. Špinar
23. 09. | 19.00 | Manon Lescaut – V. Nezval – činohra – úč. 
P. Štorková/J. Pidrmanová, R. Mácha, V. Beneš, V. Polívka/P. Děrgel, 
L. Zbranková, P. Šmíd/M. Řezníček, rež. D. Špinar
26. 09. | 19.00 | La traviata – G. Verdi – opera – rež. J. Kališová
27. 09. | 19.00 | Maryša
28. 09. | 19.00 | Libuše
29. 09. | 19.00 | Werther
30. 09. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé – M. Vač-
kář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, P. Beretová, 
M. Zbrožek, V. Lazorčáková, F. Kaňkovský/P. Batěk, M. Borová, 
D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka

NÁRODNÍ DIVADLO NA SCÉNĚ 
HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN
Křižíkova 10, 186 00, Praha 8
tel.: +420 221 868 666 

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

  v pokladně HDK je možné zakoupit vstupenky na představení 
Národního divadla.

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

12. 09. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette) – Ch. 
Gounod – opera – rež. S. Daubnerová
13. 09. | 19.00 | Nabucco – G. Verdi – opera – rež. J. Cura
14. 09. | 19.00 | La traviata – G. Verdi – opera – rež. A. Bernard
15. 09. | 19.00 | Nabucco 

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

 A bezbariérový přístup
  pokladna Stavovského divadla (Železná 24, Praha 1); další pokladny: 
Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1); Hudební 
divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30, 

26. 09. | 19.00 | Jedlíci čokolády – D. Drábek – příběh tří sester, 
které se stavějí na vlastní nohy po smrti otce, který se v šedesáti 
letech zabil v autoškole | hraje Divadlo Nepřijatelní
27. 09. | 19.00 | Princezna T. – D. Fischerová – co může mít 
společného mýtická Čína, náš minulý režim a současný stav světa? 
Pohádková Turandot a do ní vložená aktuální témata – přetvářka, 
politikaření, opravdovost… | hraje Spolek Havlíček

STÁTNÍ DIVADLA

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

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

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

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

01. 09. | 14.00 a 19.00 | Marná opatrnost – F. Ashton, F. Hé-
rold, J. Lanchbery – balet
02. 09. | 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austenová – činohra 
– úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, K. Winterová, 
L. Juřičková, P. Batěk, D. Prachař, J. Suchý z Tábora, D. Barešová, 
I. Janžurová, J. Dudziaková, J. Preissová, E. Salzmannová, M. Štíp-
ková, M. Řezníček, L. Valenová, A. Peřinová, rež. D. Špinar
06. 09. | 19.00 | Maryša – A. Mrštík, V. Mrštík – činohra – úč. 
V. Javorský, T. Medvecká, P. Beretová, D. Prachař, M. Řezníček, 
M. Preissová, F. Rajmont, rež. J. Mikulášek
07. 09. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
08. 09. | 14.00 a 19.00 | Marná opatrnost
09. 09. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera – 
rež. J. Heřman
14. 09. | 19.00 | LIBUŠE – B. Smetana – opera – rež. J. Burian 
| 1. premiéra
15. 09. | 19.00 | Chvění – balet – námět, choreografie 
a rež. P. Zuska
16. 09. | 19.00 | LIBUŠE | 2. premiéra
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27. 09. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
28. 09. | 19.00 | Mlynářova opička – V. K. Klicpera, M. Šotek 
– činohra – úč. V. Beneš, P. Štorková, F. Němec, V. Postránecký, 
J. Suchý z Tábora, F. Rajmont, D. Matásek, M. Řezníček, L. Juřič-
ková, M. Preissová a další, rež. Š. Pácl
29. 09. | 19.00 | Audience u královny
30. 09. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)

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

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

03. 09. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena – 420PEO-
PLE, D. Špinar – činohra – úč. I. Janžurová, T. Medvecká, J. Prei-
ssová, J. Salzmannová, J. Tesařová, D. Prachař, H. Arenbergerová, 
Z. Herényiová, N. Novotná, rež. D. Špinar
06. 09. | 20.00 | Slovanský temperament – balet
09. 09. | 20.00 | Jsme v pohodě – P. Rudnick – činohra – úč. 
L. Juřičková, J. Bidlas, P. Děrgel, J. Boušková, S. Haváčová, A. Va-
cula, rež. B. Holiček
10. 09. | 20.00 | Nová Atlantida – J. Adámek – činohra – 
úč. T. Medvecká, V. Javorský, N. Borová, P. Beretová, D, Matásek, 
F. Kaňkovský, P. Smolárik, P. Vančura, rež. J. Adámek
11. 09. | 20.00 | Slovanský temperament
12. 09. | 20.00 | Slovanský temperament
16. 09. | 20.00 | Zbyhoň! – J. Frič, M. Šotek – činohra – hrají: 
F. Rajmont, P. Beretová, L. Polišenská, O. Pavelka, P. Děrgel, F. Kaň-
kovský, J. Suchý z Tábora, M. Stehlík, rež. J. Frič
19. 09. | 20.00 | MTF Zlatá Praha – Zahajovací koncert – 
Štefan Margita a jeho hosté
20. 09. | 17.30 | MTF Zlatá Praha – Kafka Band – hudebně-
-divadelní inscenace Amerika
20. 09. | 20.00 | MTF Zlatá Praha – Rusalka – filmové zpra-
cování P. Weigla
21. 09. | 19.30 | MTF Zlatá Praha – Čím lidé žijí – premiéra 
komorní opery B. Martinů
22. 09. | 20.00 | MTF Zlatá Praha – Slavnostní předávání 
cen
23. 09. | 19.00 | Nová Atlantida
24. 09. | 19.00 | Zbyhoň!
29. 09. | 20.00 | Gavrilo Princip – Pražské křižovatky

14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; večerní pokladna 
ve Stavovském divadle je otevřena 45 minut před začátkem před-
stavení

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

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

02. 09. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro) – 
W. A. Mozart – opera – rež. M. Švecová
06. 09. | 19.00 | Faust – J. W. Goethe – činohra – úč. M. Pechlát, 
S. Rašilov, V. Lazorčáková, P. Štorková, J. Tesařová, A. Švehlík, 
E. Salzmannová, A. Štréblová, P. Batěk, R. Mácha, J. Suchý z Tá-
bora, rež. J. Frič
08. 09. | 19.00 | Krvavá svatba – F. G. Lorca – činohra – úč. 
P. Štorková, T. Vilišová, P. Beretová, A. Fialová, F. Kaňkovský, P. Děr-
gel, R. Mácha, C. Kassai, T. Medvecká, J. Tesařová a další, rež. 
SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
09. 09. | 19.00 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – činohra – úč. 
M.  Pechlát, P.  Beretová, L.  Polišenská, R.  Mácha, V.  Javorský, 
K. Sedláčková Oltová, rež. J. Mikulášek
10. 09. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
12. 09. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra 
– úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Ozorovič, V. Postránecký, I. Bareš, 
D.  Matásek, F.  Němec. T.  Medvecká, M.  Stehlík, M.  Pechlát, 
L. Juřičková
13. 09. | 19.00 | Noční sezóna – R. Lenkiewiczová – činohra 
– úč. J. Preissová, O. Pavelka, T. Vilišová, V. Lazorčáková, L. Poli-
šenská, I. Orozovič, P. Batěk, rež. D. Špinar
14. 09. | 19.00 | Faust
15. 09. | 11.00 | Opera nás baví – Opera v Praze
15. 09. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
16. 09. | 19.00 | Vítejte v Thébách – M. Buffiniová – činohra 
– hrají: D. Matásek, I. Orozovič, M. Preissová, P. Batěk, S. Jacques, 
J. Stryková, M. Řezníček, V. Lazorčáková, J. Štěpnička, K. Winte-
rová, P. Štorková a další, rež. D. Špinar
18. 09. | 19.00 | Krvavá svatba
20. 09. | 19.00 | Noční sezóna
21. 09. | 18.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck – úč. 
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičko-
vá, S. Rašilov, K. Winterová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
22. 09. | 19.00 | FIDELIO – L. van Beethoven – opera – rež. 
V. Nemirova | 1. premiéra
23. 09. | 19.00 | FIDELIO | 2. premiéra
24. 09. | 19.00 | Vítejte v Thébách
25. 09. | 19.00 | Audience u královny
26. 09. | 19.00 | Spalovač mrtvol
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11. 09. | 19.00 | Teror – F. von Schirach – interaktivní dra-
ma odehrávající se v soudní síni. Diváci se stávají porotou 
soudního přelíčení a mají osud obžalovaného ve svých ru-
kách. Kauzou večera se stává vina, či nevina pilota stíhacího 
letounu, který neuposlechl rozkaz, rozhodl se jednat podle 
vlastního svědomí a sestřelil teroristou unesené civilní letadlo, 
jež mířilo na stadion s desítkami tisíc lidí. Diváci vyslechnou 
obžalobu, svědky a nakonec i obhajobu, a podle svého úsudku 
rozhodnou, zda je pilot vinný, nebo nevinný. Úč. M. Kačmarčík, 
Z. Kalina, T. Novotný, J. Smutná, L. Jurek, E. Pacoláková, rež. 
O. Zajíc | 2 h 30 min
13. 09. | 19.00 | Holky z kalendáře – T. Firth – něžná a jímavá 
komedie o ženách, které jsou pro dobrou věc ochotny udělat to, co 
by je nenapadlo ani v těch nejodvážnějších snech. Úč. H. Doulová, 
V. Gajerová, D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková, 
L. Termerová ad., rež. O. Zajíc | 2 h 50 min
17. 09. | 19.00 | I♥MAMMA – H. Galron – tragikomedie 
o radostech a strastech spojených s údělem matek v dnešním 
světě. Úč. R. Fidlerová, V. Janků, L. Zbranková, E. Pacoláková, 
Z. Kajnarová, D. Pfauserová, H. Hornáčková, rež. P. Svojtka | 
2 h 30 min
18. 09. | 11.00 | Tančírna 1918-2018
19. 09. | 19.00 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – 
J. Janků, P. Svojtka – osm a půl opery za jednu cenu! Komický 
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase a Jiřího Janoucha získal 
na GRAND Festivalu smíchu cenu Komedie diváků. Úč. P. Juřica, 
J. Klem, V. Khek Kubařová / N. Horáková, V. Gajerová, R. Kalvoda 
ad., rež. P. Svojtka | 2 h 45 min
25. 09. | 19.00 | Tančírna 1918–2018
26. 09. | 19.00 | Evžen Oněgin + prohlídka zákulisí – 
A. S. Puškin – slavný milostný příběh nenaplněné lásky, hledání 
smyslu a životního cíle. Úč. J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáčková, 
A. Bílík, J. Smutná ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min
29. 09. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky – J. Janků, P. Svojtka 
– příběh retrofila – hudební komedie o výletech do časů, kdy 
klukům rostly dlouhé vlasy, a láska nebyla sprostým slovem. Úč. 
H. Bor, V. Gajerová, L. Pernetová, R. Kalvoda, V. Fridrich, P. Juřica, 
N. Horáková, Z. Velen ad., rež. P. Svojtka | 2 h 40 min

DIVADLO KOMEDIE
scéna Městských divadel pražských
Jungmannova 15/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 015
www.mestskadivadlaprazska.cz

  otevírací doba pokladny Divadla Komedie – hodinu před předsta-
vením

28. – 30. 09. | 19.00 | …příští vlna/next wave… – festi-
val setkání divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné 
alternativy

29. 09. | 20.00 | Cuckoo – Pražské křižovatky
30. 09. | 20.00 | Cuckoo – Pražské křižovatky

LATERNA MAGIKA

01. 09. | 20.00 | Cube – balet – nová média a dynamická cho-
reografie v tanečním projektu mladých tvůrců
04. 09. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna – projekt 
Laterny magiky má svůj inspirační zdroj ve slavných románech 
Julese Verna, především pak v Tajuplném ostrově. Připomíná-
me v  něm vědecké objevy 19. století a  tehdejší zeměpisné, 
geologické, fyzikální a astronomické poznatky. Děj inscenace 
je však situován do prvních desetiletí 20. století, do éry pio-
nýrů filmového průmyslu. V nové inscenaci se spojuje pohled 
na několik etap technologického vývoje a stupně vědeckého 
poznání. Rež. D. Drábek
05. 09. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
07. 09. | 20.00 | Human Locomotion
08. 09. | 20.00 | Human Locomotion
13. 09. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace 
Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje puto-
vání dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy
14. 09. | 20.00 | Kouzelný cirkus
15. 09. | 20.00 | Malý princ – na motivy pohádkového románu 
Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek 
25. 09. | 19.00 | Malý princ
26. 09. | 19.00 | Cube

DIVADLA HL. M. PRAHY

DIVADLO ABC
Městská divadla pražská
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 996 115 (pokladna)
e-mail: rezervace@m-d-p.cz
www.mestskadivadlaprazska.cz

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

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

10. 09. | 19.00 | Tančírna 1918-2018 – J. Janků, P. Khek 
– tanečně hudební férie, která diváky provede moderními 
dějinami našeho národa. Rámec příběhu je inspirován slav-
ným filmem Ettoreho Scoly, obsah je však zcela přizpůsoben 
českému prostředí. Úč. D. Batulková, A. Bílík, H. Bor, V. Dvořák, 
V. Gajerová, N. Horáková, H. Homáčková, S. Jachnická, V. Janků, 
R. Kalvoda, rež. P. Khek
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jako Nora získala na Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon | 
2 h 20 min | anglické titulky
19. 09. | 10.00 | Žítkovské bohyně
20. 09. | 19.00 | Paní Bovaryová – G. Flaubert – dramatizace 
slavného románu o hledání rodinného štěstí, nevěře a finanč-
ní a morální krizi. Hrají: L. Štěpánková, M. Hruška, R. Valenta, 
Z. Slavíková, J. Teplý, J. Hušek, O. Veselý, S. Šárský, W. Valerián, 
K. Trnková, I. Jiřík, M. Málková, W. Cichy, rež. M. Lang | 2 h 55 min
21. 09. | 19.00 | Žítkovské bohyně
22. 09. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare – L. Hall, M. Nor-
man, T. Stoppard – romantická komedie o lásce a divadle. Hrají: 
T. Dianiška, K. Trnková, J. Teplý, I. Jiřík, Z. Slavíková, O. Volejník, 
O. Veselý, M. Hruška, R. Valenta, P. Skřípal, H. Seidlová, J. Hušek 
a další, rež. M. Lang | 2 h 55 min  
24. 09. | 19.00 | Fuk!
25. 09. | 18.00 | Zamilovaný Shakespeare
26. 09. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – nejslavnější 
písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith 
Piaf a Marlene Dietrich. Hrají: H. Seidlová, R. Drössler, V. Fialová, 
K. Vlček, O. Kavan, J. Hušek a další, rež. P. Pecháček | 2 h 40 min
27. 09. | 19.00 | Něco za něco – W. Shakespeare – kdo má 
moc, nemusí být v právu… Čtyři sta let stará hra nastoluje zá-
sadní témata lidské existence, morálky, kterou všichni kážou, 
ale nikdo se jí neřídí, a demonstruje, jak je snadné zneužít moc. 
Hlavní postavou hry je kníže Vincentio, vládce Vídně, ve které už 
čtrnáct let i přes přísné zákony bují smilstvo, prostituce a další 
neřesti. Vincentio určí na čas svým zástupcem šlechtice Angela 
a v převleku za mnicha pozoruje, jak se tomuto vyhlášenému 
strážci mravnosti a čistoty podaří nastolit pořádek. Angelo zklame 
a začne svoji moc zneužívat. Hrají: J. Vlasák, J. Teplý, O. Veselý, 
J. Hušek, M. Němec, M. Hruška, R. Valenta, T. Dočkalová, V. Fialová, 
K. Trnková, T. Dianiška, rež. J. Klata | 1 h 55 min

PALM OFF STUDIO
05. 09. | 19.30 | Triptychon_di_voce | Cabaret Calembour 
| host divadla
18. 09. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába 
je komedie – život je krásnej, ale i tak se najde spousta každo-
denních vopruzů, který dokážou otrávit celej den. Hrají: B. Ku-
bátová/K. Císařová, J. Albrecht a T. Dianiška, rež. F. X. Kalba | 1 h
12. 09. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor 
o nástrahách skautingu. Hrají: T. Dianiška, T. Dočkalová, J. Hušek, 
B. Kubátová/A. Kubátová, rež. J. Frič | 1 h 20 min
13. 09. | 19.30 | Poslední důvod, proč se nezabít – blog 
Poslední důvod, proč se nezabít a Tomáš Dianiška
18. 09. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába 
je komedie 
20. 09. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – technologie 
lovu nejen pro myslivce. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová/Š. Opršá-
lová, T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min

DIVADLO POD PALMOVKOU
příspěvková organizace Magistrátu hlavního 
města Prahy
Zenklova 34, 180 36 Praha 8
tel.: +420 283 011 119 (představení, informace, hromadné 
rezervace – obchodní oddělení), 283 011 127 (pokladna)
e-mail: obchodni@podpalmovkou.cz
www.podpalmovkou.cz

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

  on-line prodej Goout 

06. 09. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – černá komedie o úskalích muž-
ského středního věku. Hrají: M. Hruška, J. Langmajer, O. Volejník, 
Z. Kupka, T. Branna, rež. P. Zelenka | 2 h | zadáno
10. 09. | 19.00 | Don Juan – Molière – trpká komedie o muži, 
kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj. Hrají: 
O. Veselý, R. Valenta, V. Fialová, O. Volejník, I. Jiřík, J. Kačer a další, 
rež. M. Lang | 2 h 15 min
11. 09. | 19.00 | Mocná Afrodíté – W. Allen – nejdojemnější 
komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku. 
Hraji: Z.  Kupka, V.  Fialová, T.  Dočkalová, I.  Jiřík, I. Wojtylová, 
O. Sim, S. Šárský, H. Seidlová, O. Volejník, J. Hušek a další, rež. 
V. Štěpánek | 2 h 20 min  
12. 09. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 
slabosti. Hrají: M. Stránský, D. Sitek, P. Horváthová/S. Vrbická, 
K. Macháčková, P. Skřípal, K. Vlček, I. Jiřík, I. Kubečka, M. Hruška 
a další, rež. P. Kracik | 2 h 45 min
13. 09. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
současná komedie o hledání lásky. Hrají: V. Fialová, J. Hušek, 
I. Wojtylová, J. Vlas, P. Horváthová a R. Valenta, rež. T. Svoboda 
| 2 h 15 min
14. 09. | 19.00 | ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ – K. Tučková – nová 
divadelní adaptace románu o  závisti, pomstě a  minulosti, 
před kterou nelze uniknout. Hrají: T. Dočkalová, L. Jelínková, 
I. Wojtylová, H. Seidlová, M. Málková, M. Mikulčík, J. Albrecht, 
V. Fialová, K. Trnková, J. Chromeček, M. Hruška, P. Skřípal, rež. 
M. Lang | premiéra
17. 09. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell, D. Majling – 
sex, incest, konečné řešení. Maximilien Aue nikdy neexistoval. 
Druhá světová válka ano. Historická fikce na půdorysu antického 
dramatu. Světově proslulý román poprvé na českém jevišti. Hrají: 
J. Teplý, O. Volejník, O. Veselý, M. Helma, Z. Slavíková, T. Dočkalová, 
I. Jiřík, Z. Kupka a další, rež. M. Lang | 2 h 55 min
18. 09. | 19.00 | Nora – H. Ibsen – i bezelstné hrdinky mívají svá 
tajemství… Hrají: J. Teplý, T. Dočkalová, J. Hušek, K. Holánová, 
R. Valenta, H. Seidlová, rež. J. Nebeský. Jan Nebeský získal za režii 
Nory ocenění Divadelních novin 2016/2017. Tereza Dočkalová 
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24. 09. | 19.00 | Oddací list
26. 09. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? – E. Albee – 
jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacátého století. Slavné 
komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her 
je hlubokou sondou do partnerských vztahů. Úč. A. Procházka, 
V. Gajerová, V. Dvořák, V. Khek Kubařová, rež. P. Svojtka 
27. 09. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové?
28. 09. | 19.00 | Želary – K. Legátová – adaptace nejvyhle-
dávanějšího bestselleru posledních let. Úč. E. Pacoláková, V. Fri-
drich, J. Smutná, O. Vízner, V. Dvořák, J. Nosek ad., rež. P. Khek 
| 2 h 40 min

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

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

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

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

  vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení

05. 09. | 19.00 | Dating v osmi | Krátká Dlouhá/Start
06. 09. | 19.00 | Élektra – Sofoklés – „Mrtví se vracejí a svoji 
krev smývají krví svých vrahů.“ Hrají E. Hacurová, P. Neškudla, 
M. Poulová, P. Špalková, J. Vondráček, J. Meduna, K. Sedláčková-
-Oltová, M. Turková, M. Zimová. Překlad a rež. H. Burešová
07. 09. | 19.00 | Dating v osmi | Krátká Dlouhá/Start |  
derniéra
11. 09. | 19.00 | SEN V ČERVENÉM DOMĚ – SKUTR a kol. – 
autorská inscenace tandemu SKUTR inspirovaná literárními 
texty, filmy i hudbou, a především vzpomínkami a zážitky všech 
zúčastněných Hrají: M. Zimová, M. Poulová, K. Sedláčková-Oltová, 
J. Vondráček, T. Turek, J. Meduna, P. Neškudla a O. Rychlý, rež. 
SKUTR | premiéra
12. 09. | 19.00 | S úsměvy idiotů – J. Vodňanský, P. Skoumal, 
J. Borna – kabaret, tentokrát literární. Hrají: M. Doležalová, F. Cíl, 
M. Hanuš, Č. Koliáš, V. Lazorčáková, J. Meduna, M. Potoček, P. Te-
sař, T. Turek, L. Veliká, M. Veliký ad., rež. J. Borna a M. Hanuš, 
hudba P. Skoumal | 2 h 15 min | jedna z posledních repríz, v lis-
topadu derniéra

23. 09. | 19.30 | Cvidoule Di Campo | Cabaret Calembour | 
host divadla
24. 09. | 19.30 | Poslední důvod, proč se nezabít – blog 
Poslední důvod, proč se nezabít a Tomáš Dianiška

ZÁJEZDY
01. 09. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába 
je komedie | Ohrobec
25. 09. | 19.30 | Králova řeč | Klatovy
26. 09. | 19.30 | Poslední důvod, proč se nezabít | Jablonec 
nad Nisou

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

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

10. 09. | 19.00 | Premiéra mládí – Ch. Giudicelli – bláznivá ko-
medie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodruž-
ství. Úč. D. Syslová, J. Smutná, rež. J. Ryšánek Schmiedtová | 2 h
12. 09. | 19.00 | Noc bláznů + prohlídka zákulisí – L. No-
wra – divácky vděčná komedie o tom, kdo je vlastně blázen. 
Úč. P. Juřica, M. Vykus, H. Hornáčková, V. Gajerová, T. Novotný, 
D. Šoltýsová, N. Horáková ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min 
13. 09. | 19.00 | Idiot – F. M. Dostojevskij – nová adaptace 
jednoho z  nejvýznamnějších světových románů. Úč. A.  Bílík, 
J. Hána, N. Horáková, M. Kačmarčík, S. Jachnická, P. Tenorová, 
A. Theimenová, T. Krippnerová, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. P. Khek 
14. 09. | 19.00 | Oddací list – E. Kishon – řada komických situací 
s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného soužití? 
Úč. J. Vlasák, T. Medvecká ad., rež. O. Zajíc | 2 h 15 min
15. 09. | 19.00 | Kancl – R. Gervais, S. Merchant – první diva-
delní uvedení kultovního seriálu BBC, který je originálním a vtip-
ným pohledem do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné kanceláře. 
Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež. P. Svojtka | 2 h 20 min
19. 09. | 19.00 | Konkurz – J-C. Carrière – všichni chtějí roli. 
A jsou pro to ochotni udělat téměř vše. O jakou roli se jedná? To 
nikdo přesně neví. Úč. D. Batulková, J. Hána, A. Procházka, J. Vlach, 
Z. Dolanský, H. Hornáčková, rež. O. Zajíc | 2 h 10 min
22. 09. | 19.00 | Hodina před svatbou – P. Riera – drama 
o tom, jak finanční a obchodní zájmy devastují rodinné vztahy. 
Úč. P. Štěpánek, M. Badinková / B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, 
L. Jurek, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková, M. Kačmarčík, 
rež. O. Zajíc | 2 h
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30. 09. | 17.00 | O  líné babičce – A. Kastnerová, J. Borna 
– návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat (života)! 
Úč. I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Tesař, J. Meduna, T. Turek, 
M. Matejka, M. Doležalová, Č. Koliáš, K. Jirčíková, M. Potoček, 
P. Lipták, T. Makovský a J. Vlčková, rež. J. Borna, M. Hanuš | 2 h 
01. 10. | 19.00 | 407 gramů z Bohumila Hrabala – B. Hrabal – 
útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb Návrat 
k vyprávění! Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, M. Matejka, 
M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáková, 
M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, M. Kopečný, rež. 
J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min

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

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

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

  předprodeje Ticket Art včetně všech poboček CK Čedok

20. 09. | 19.00 | Čas růží – S. Tofi – jedinečná symbióza písní, 
největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře 
Sagvana Tofi. Těšte se na odhalení příběhu starého obrazu, 
který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! „Čas 
růží pobaví i dojme!“ Hrají: J. Kopečný/R. Tomeš, E. Burešo-
vá/M. Procházková/V. Vyoralová, L. Korbel/M. Písařík, P. Do-
pita/J. Vojtek, J. Langmajer/S. Tofi, A. Gondíková/I. Jirešová, 
O. Bábor/P. Pecha, J. Nosek/P. Ryšavý, M. Malinovský/J. Štágr, 
V. Beneš/V. Zavřel.
21. 09. | 19.00 | Čas růží
22. 09. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
23. 09. | 15.00 | Čas růží
26. 09. | 19.00 | Sestra v akci – A. Menken, G. Slater, Ch. 
a B. Steinkellner – americká muzikálová komedie Sestra v akci 
přichází po londýnském West Endu, americké Brodwayi, Vídni 
či Hamburku do Prahy! Její předlohou je film o barové zpě-
vačce Deloris Van Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt 
do  kláštera mezi řádové sestry. Příchod Deloris však dosud 
poklidný klášterní život zásadně naruší a vnese do něj řadu 
nečekaných novinek. Muzikál na motivy světoznámého filmu 
s Whoopi Golberg uvádí od října 2017 Hudební divadlo Karlín 
s Lucií Bílou v hlavní roli.
27. 09. | 19.00 | Sestra v akci 
28. 09. | 19.00 | Sestra v akci 
29. 09. | 15.00 | Sestra v akci 
30. 09. | 15.00 | Sestra v akci 

13. 09. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar – J. Borna, I. Smej-
kalová, M. Hanuš a kol. – pár dobrejch fláků od Pepika Kaina-
ra. Úč. M. Doležalová, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Varga, 
M. Matejka, P. Tesař, Č. Koliáš, J. Meduna a M. Hanuš, rež. J. Borna 
a M. Hanuš | 2 h 30 min
14. 09. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ 
– S. Townsendová – „Láska a big beat jsou to jediné, co mě chrání 
před šílenstvím.“ Hudební retro inscenace pro celou rodinu. Hrají: 
M. Matejka, P. Tesař, J. Pokorná, M. Turková, E. Hacurová, J. Wo-
hanka, J. Meduna, M. Poulová, Č. Koliáš, M. Potoček, P. Lipták, 
T. Makovský, rež. M. Hanuš | 2 h 30 min
15. 09. | 19.00 | ČTYŘI SVĚTOVÉ STRANY – R. Schimmelp-
fenning – „Ty jsi Medúza, říká jí - a já jsem Perseus. Chtěl bych tě 
líbat, říká jí a ona říká - no teda, upřímně: já už někoho mám.“ 
Hrají: A. Kameníková, M. Veliký, M. Poulová, P. Neškudla | Krátká 
Dlouhá/Start | premiéra
18. 09. | 19.00 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. Hrají: K.  Sedláčková-Oltová, P.  Neškudla, P.  Tesař, 
M. Poulová, T. Turek, M. Zimová, E. Hacurová, P. Jeništa, J. Von-
dráček, J. Meduna, M. Veliký, L. Veliká, M. Doležalová, rež. SKUTR 
| 2 h 45 min
19. 09. | 19.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají: 
E. Hacurová, J. Meduna, M. Hanuš, I. Orozovič, J. Pokorná, V. La-
zorčáková, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, M. Veliký, P. Tesař, 
M. Zimová, A. Goldflam, M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka ad., rež. 
H. Burešová | 2 h 30 min
20. 09. | 19.00 | Sen v červeném domě
21. 09. | 19.00 | Élektra
22. 09. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách – J. Borgeson, A. Long, D. Singer – divadelní 
fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou, rež. 
J. Borna
23. 09. | 19.00 | Čtyři světové strany | Krátká Dlouhá/Start |  
zadáno
24. 09. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
25. 09. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa ne-
bude, něco se posralo. Hrají: M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacurová, 
V. Lazorčáková, M. Zimová, M. Matejka, J. Meduna, M. Potoček, 
J. Buble, S. Brabec/F. Tomášek, T. Makovský, rež. J. Borna a M. Ha-
nuš | 1 h 30 min bez pauzy
26. 09. | 19.00 | Lidská tragikomedie – L.  Klíma – „Ne-
ztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, který nestráví člověk 
v hospodě!“ Hrají: M. Němec, J. Vondráček, M. Táborský, M. Ha-
nuš, M. Matejka, M. Zimová, V. Lazorčáková, V. Zavřel, T. Turek, 
J. Meduna, rež. H. Burešová | 2 h 55 min
27. 09. | 19.00 | Mnoho povyku pro nic – W. Shakespeare – 
„Ženit se, či neženit? To je, oč tu běží.“ Úč. M. Hanuš, J. Vondráček, 
T. Turek, M. Němec, J. Meduna, J. Wohanka, Č. Koliáš, F. Cíl, M. Ve-
liký, V. Zavřel, K. Sedláčková-Oltová, H. Dvořáková/E. Hacurová, 
M. Turková, M. Pachlová/D. Pfauserová ad., rež. H. Burešová | 
2 h 45 min
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Faust. Když to okořeníme a přimícháme k tomu starou dobrou 
Gounodovu hudbu, je z toho opera Faust, ale když to celé spatříte 
v našem divadle, je z toho ypsilonkovský Faust na druhou. Úč. 
M. Dejdar, M. Plánková, R. Janál, J. Večeřa, A. Goldflam, J. Jiráň, 
M. Kořínek, J. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš, L. Loubalová 
ad., rež. J. Schmid | 2 h 15 min | 100. repríza + pro zájemce beseda 
s hosty po představení
19. 09. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlav-
ně pocta Jaroslavu Ježkovi – J. Schmid etc. – chcete zažít 
Silvestr? S Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální 
večer, kterým seriálovým způsobem probíhá příběh dona Jua-
na a jiné zábavné atrakce, vždy s nejrůznější hudbou Jaroslava 
Ježka. A i na trapasy dojde! Možná i na předsevzetí. Úč. P. Vršek, 
J. Onder, M. Bohadlo, K. Kikinčuková, J. Kretschmerová, J. Vacko-
vá, L. Loubalová, J. Večeřa, J. Bradáč, D. Renč, J. Noha, T. Víšek, 
P. Hasman, K. Mende, L. Přichystalová a O. Zicha, rež. J. Schmid. 
| 2 h 20 min
20. 09. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru – 
J. Schmid – přišli jsme na to, že slavný americký tanečník Fred 
Astaire, má kořeny v Praze. Naší hlavní inspirací jsou vzpomínky 
Astairovy taneční partnerky Ginger Rogers. Zároveň jde o tanečně 
hudební divadlo plné skvělých, známých melodií. Úč. P. Vršek, 
K. Kikinčuková nebo N. Mikulová, J. Onder, J. Synková, O. Navrá-
til, B. Skočdopolová, P. Nový, R. Rychlá, M. Bohadlo, K. Mende, 
J. Bradáč, J. Vacková, M. Janouš, J. Večeřa, J. Noha, D. Renč, rež. 
J. Schmid | 2 h 30 min | partnerské představení festivalu ČT Zlatá 
Praha
24. 09. | 19.30 | Svatá rodina – G. Schwajda – hořká komedie, 
v níž jsou na modelu jedné rodiny zobrazeny všechny problémy 
soudobé lidské společnosti. Hlavní hrdinka spáchá trestný čin 
v zoufalé naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami mentality 
svých bližních. Naplní se její naděje? Úč. J. Synková, J. Lábus, P. No-
vý, M. Dejdar, J. Jiráň, R. Rychlá, O. Navrátil, R. Mrázik a D. Renč, 
rež. J. Nvota | 2 h 15 min
25. 09. | 19.30 | Praha stověžatá – J. Schmid – kultovní insce-
nace Ypsilonky. Praha od nepaměti k dnešku! Hvězdné obsazení. 
Úč. J. Lábus, J. Synková, M. Eben, P. Vacek, J. Korn, M. Dejdar, 
J.  Kretschmerová, J.  Jiráň, M.  Plánková ad., rež. J.  Schmid | 
2 h 30 min
27. 09. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – J. Schmid 
a kol. – swing je muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce 
a hýbá tělem. Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, K. Mende, M. Ja-
nouš, M. Kořínek, J. Jiráň, K. Kikinčuková nebo L. Přichystalová, 
P. Labudová, M. Plánková, J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skoč-
dopolová, J. Štědroň, J. Bradáč, J. Večeřa, J. Noha, F. Uhlíř a hosté, 
rež. J. Schmid | 2 h 30 min | host J. Vrbová
30. 09. | 19.30 | Ztracená Existence: Dentální rapsódie | host

MALÁ SCÉNA
21. 09. | 19.30 | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci 
k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu 
k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh 

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

  prodej vstupenek po–pá 9.00–19.30, so–ne hodinu před předsta-
vením, vstupenky lze objednat na obchodni@ypsilonka.cz, do 2. 9. 
je pokladna otevřena 10.00–17.00, od 3. 9. bude otevřena v běžném 
provozu

  Divadelní klub je otevřen: po–pá 9.00–23.00, so–ne hodinu před 
představením, klub je z důvodu letních prázdnin uzavřen do 2. 9., 
těšíme se na viděnou 3. 9.

VELKÁ SCÉNA
13. 09. | 15.00 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo 
je stará Háta? | zadáno
14. 09. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce 
– kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky, 
řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují: M. Dejdar, J. Lá-
bus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, rež. vedení M. Dejdar 
| 1 h 45 min
17. 09. | 12.00 | Zahájení sezony v pasáži Olympic – hudeb-
ně-taneční pásmo | vstup zdarma 
17. 09. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona 
brečí – B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – česká klasika vysta-
věná na základě drobného Jeníkova podvodu. Tak se nám proplete 
Smetana i s Dvořákem, aby se ukázal rub i líc naší povahy. Úč. 
M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková, P. Vršek, P. Va-
cek, J. Jiráň, M. Kořínek, R. Mrázik, D. Šváb, R. Rychlá ad., rež. 
J. Schmid | 1 h 50 min

Faust a Markétka

18. 09. | 19.30 | Faust a Markétka – Ch. Gounod, J. Schmid 
a kol. – když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být 
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07. 09. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – autorská inscenace 
dámské šatny Švandova divadla. Divadelně zrychlený kurz dnes 
tak populárního life coachingu. Může nás ale vůbec někdo naučit, 
jak žít a jak být šťastný? Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, B. Pavlíko-
vá, B. Popková, R. Derzsi, M. Dlouhý rež. M. Krátká | 80 min | Studio
08. 09. | 19.00 | Kauza pražské kavárny – J. Erftemeijer a kol. 
– povaleči z kaváren, do polí a továren! Zdá se, že populární heslo 
doby po osmačtyřicátém roce, zejména pak „budovatelských“ let 
padesátých, se vrací – a to přímo z Hradu! Co anebo koho však 
toto spojení označuje? – Hrají: P. Buchta, A. Buršová, J. Erftemeijer 
a další. Scénář a rež: J. Erftemeijer a kol. | 60 min | Studio
10. 09. | 19.00 | Protest/Rest – V. Havel, M. Hejduk – hru 
Václava Havla uvádíme spolu s úplně poslední „vaňkovkou“ Marka 
Hejduka. Obě aktovky od sebe dělí 33 let, spojují je jak postavy 
Vaňka a Staňka, tak společný humor. V hlavních rolích: R. Jašków 
a T. Pavelka. Rež. D. Hrbek | 100 min | Studio
11. 09. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové – H. Böll 
– příběh dívky, která se stává obětí policie i tisku. Jenomže se 
začíná bránit. Jedna věc je, co se skutečně stalo, a jiná, jak o tom 
informují média. Hrají: M. Štípková, A. Štréblová, R.Jašków, T. Pe-
třík. Rež. D. Šiktanc | 90 min | Studio
12. 09. | 19.00 | Srdce patří za mříže – D. Košťák – obchod 
s  orgány politických vězňů, senzacechtivá výstava nelegálně 
získaných mrtvých těl, prapodivné spojenectví krtka a pandy. 
Nekorektní pohled nejmladší divadelní generace na téma násilí. 
Hrají: M. Krátká, M. Pospíchal, J. Erftemeijer, T. Červinek, P. Buchta, 
K. Cibulková, rež. A. Burianová | 60 min | Studio
13. 09. | 19.00 | Kauza pražské kavárny | 60 min | Studio
15. 09. | 19.00 | CRY BABY CRY | 80 min | Studio
20. 09. | 19.00 | Slušný člověk – M. Krátká – volně na motivy 
novely Karla Čapka Obyčejný život. „Hlavní hrdina XY, železniční 
úředník na odpočinku, žádá o přeložení na onen svět, viz doklady 
A až Z.“ Hrají: M. Hruška, B. Pavlíková, M. Pospíchal, P. Buchta, 
A. Glässnerová, rež. M. Krátká | 70 min | Studio
24. 09. | 19.00 | Taneční večery ve Švandově divadle: Ku-
bánská noc – workshopy Švandova divadla v unikátní spolupráci 
s Tanečními kurzy Martina Šimka & Terezy Řípové s.r.o. a jejich 
projektem Roztančené divadlo! Jednorázový taneční kurz, v jehož 
rámci se vždy budete s profesionálními tanečními lektory zamě-
řovat na určitý společenský tanec, soubor tanců, či tematických 
oblastí. Kapacita kurzu je omezena.
26. 09. | 19.00 | Šoa – Příběh Miloše Dobrého / Příběh Hany 
Pravdové – T. Hrbek, L. Kolouchová, D. Hrbek – inscenace sesta-
vena z autentických výpovědí sportovce Miloše Dobrého a herečky 
Hany Pravdové. Příběh dvou lidí, kteří se ocitli na stejných místech 
a prožili podobné tragédie, a přesto se nikdy nepoznali. Hrají: 
M. Dancingerová a M. Hruška, rež. D. Hrbek | 60 min | Studio

DIVADLO TRAMTÁRIE
04. 09. | 19.00 | Růže pro Algernon – D. Keyes – drsný a zá-
roveň dojemný příběh o nekonečné touze člověka překonat sama 

milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků a  jiných víceúhelníků 
za doprovodu bebopové a swingové hudby. Úč. J. Lábus, J. Kret-
schmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h 
23. 09. | 19.30 | Vratká prkna – A. Goldflam – groteska maličko 
zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie z diva-
delního prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas 
nečekaně vratká. Takže i vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě 
na náš účet. Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb, 
L. Loubalová, R. Mrázik, B. Skočdopolová a M. Chloupek, rež. 
A. Goldflam | 2 h 15 min
26. 09. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost – 
F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru 
a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil 
v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu 
jinak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! Ovšem pozor! O brouka 
překvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, 
P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, K. Mende, M. Bohadlo 
a J. Vacková, rež. A. Goldflam | 1 h 20 min

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

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

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

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

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

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

  Inscenace souboru Švandova divadla: 80–430 Kč/slevy 20-40 % pro 
studenty, držitele karet ISIC, seniory a ZTP, Divadlo Spektákl: 220 Kč, 
Herecké studio ŠD: 170 Kč, Just Impro: 250 Kč, dětská představení: 
90–120 Kč, Radim Vizváry: 208 - 300 Kč, koncerty: 300–600 Kč, 
workshop: 630-1200 Kč, Buchty a loutky: 190 Kč, Rajče a okurka: 
180 Kč.

  titulky pro neslyšící u vybraných představení
  bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla 
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Volnočasové 
aktivity “.

  Vážení diváci, v září a říjnu čeká jeviště Velkého sálu rekonstrukce. 
Oko diváka tuto změnu příliš nezaznamená, ale pro provoz na jevišti 
to bude velký krok vpřed. Do listopadu 2018 hrajeme ve Švandově 
divadle ve studiové scéně.
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DIVADLA A–Z

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

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

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

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

  Činoherní klub uvádí: Přehlídka amatérských divadelních souborů 
v roce 2018 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

09. 09. | 19.30 | Kati – M. McDonagh – hra se odehrává v Anglii 
v době, kdy byl zrušen trest smrti. A kati měli problém. Hrají: 
M. Finger, D. Černá, Š. Fingerhutová, O. Malý, J. Dulava, V. Kratina, 
O. Brancuzský, V. Šanda, T. Jeřábek, D. Gondík, A. Švehlík, O. Sokol 
a další. Překlad a rež. O. Sokol
10. 09. | 19.30 | Dámský krejčí – G. Feydeau – malá lež je 
mrzká, ale velká lež, to je umění! Úč. R. Holub, O. Sokol, J. Dulava, 
M. Dadák, M. Bočanová, I. Jiříčková a A. Talacková, rež. M. Čičvák
11. 09. | 19.30 | Ptákovina – M. Kundera – „Nikdo nemůže 
vidět svět jako směšný, pokud s ním beze zbytku splývá. I k tomu, 
aby člověk sám sebe viděl v proporcích směšnosti, musí od sebe 
poodstoupit. Na ono zázračné stanoviště, z něhož je vidět směš-
né, dostává se člověk až během let; je to snad jakási odměna 
za dospělost. Směšné (alespoň jak já je chápu) nepopírá vážné, 
ale osvěcuje je.“ Milan Kundera. Úč. J. Dulava, M. Finger, L. Žáč-
ková, M. Procházková, L. Skopalová, B. Holiček/D. Šír, J. Břežková, 
P. Kikinčuk, S. Zindulka/J. Těšitel, P. Meissel a L. Jelínková, rež. 
L. Smoček
12. 09. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha – T. Williams – 
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje, která jede do stanice 
Touha.“ Jedna z nejlepších Williamsových her a vrcholů americké 
dramatické tvorby. Hra se v originále jmenuje A Streetcar Named 
Desire – tramvaj jménem Desire (Touha). V New Orleans sku-
tečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal, 
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná. 
Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková, 
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček
13. 09. | 19.30 | Sexuální perverze v Chicagu – D. Mamet – 
chcete si splnit nejsmělejší sen? Zamilujte se. David Mamet (1947) 
je považován za jednoho z nejvýznamnějších dramatiků, kteří 
vyšli z kulturního kvasu Ameriky šedesátých let. Sexuální per-
verze v Chicagu byla první hrou, která Mametovi udělala jméno 

sebe, ale i o tom, co všechno potřebujeme k tomu, abychom byli 
alespoň na pár chvil v životě šťastni | 130 min | Studio
05. 09. | 19.00 | Divoké historky – F. Nuckolls, T. Škrnová – 
absurdní komedie. Šest minipříběhů ze života úplně normálních 
lidí, kterým jednoho krásného dne úplně normálně ruply nervy 
| 90 min | Studio

HERECKÉ STUDIO ŠD
06. 09. | 19.00 | Kafkárium – svět podle Kafky v podání He-
reckého studia Švandova divadla. Výběr z povídek pražského ně-
meckého spisovatele Franze Kafky na scéně, jako svébytný svět 
postav, které se rozhodly v posledních chvílích autorova života 
navštívit svého tvůrce | 70 min | Studio

MIME PRAGUE
09. 09. | 19.00 | Radim Vizváry: VIP – celovečerní tragikomic-
ká pantomima Radima Vizváryho v podobě uceleného příběhu, 
ve kterém chce tvůrce překročit hranice žánru a nabídnout origi-
nální formu moderní pantomimy | 60 min | Studio

BUCHTY A LOUTKY
16. 09. | 19.00 | Vítězné svině – loutková freska o lidech níz-
kých a vysokých. Představení na motivy různých povídek Ladislava 
Klímy. Groteska s prvky hororu, o čisté lásce a čisté nenávisti. 
Loutky zahrají o tom, že bolest stává se rozkoší a rozkoš bolestí 
| 70 min | Studio

JUST! IMPRO
22. 09. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata | 90 min | Studio

DIVADLO SPEKTÁKL
17. 09. | 19.00 | Hodina lásky – J. Topol – křehká hra Josefa 
Topola o tom, že i láska vyprší, když ji člověk začne přepočítávat 
na minuty | 60 minut | Studio

POSLECHOVÝ VEČER JIŘÍHO ČERNÉHO
21. 09. | 19.00 | Hana Hegerová, hvězda světového šan-
sonu – první díl cyklu poslechových večerů, který moderuje Jiří 
Černý. Tentokrát na téma: Z žilinské činohry do pražského Rokoka 
| 140 min | Studio

STUDIO RAJČE A OKURKA NEXT PICTURE
25. 09. | 19.00 | V lednici – absurdní, minimalistická groteska 
o životě zeleniny v lednici | 50 min | Studio
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24. 09. | 19.30 | Poutníci do Lhasy – M. Dadák – divadelní hra 
klame svým názvem. Nejde o skupinu vyrovnaných následovníků 
tibetského budhismu, ale naopak o ty, kteří chtějí změnit vyklou-
bený svět vykloubenými metodami. Úč. A. Minajev, A. Kameníko-
vá, V. Kotek, J. Hájek, M. Dadák/D. Ratajský, J. Holík, I. Uhlířová, 
J. Štrébl, rež. M. Čičvák
25. 09. | 19.30 | Tanec bláznů – L. Birinski – to by tak hrálo, 
abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci. Hrají: P. Nárožný, O. Vet-
chý, J. Dulava, M. Procházková, N. Boudová, V. Kratina, P. Kikinčuk, 
L. Žáčková, H. Hájek a další, rež. L. Smoček
26. 09. | 19.30 | Osiřelý západ – M. McDonagh – příběh lásky 
bratrů Valena a Colemana, kteří se uměním mučit jeden druhého 
chtějí zapsat do Guinessovy knihy rekordů. Úč. J. Dulava, M. Taclík, 
M. Pavlata, S. Černodrinská, rež. O. Sokol 
27. 09. | 19.30 | Poutníci do Lhasy
28. 09. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písmeno 
G) – J. Kačer – hra o touze být u někoho blízkého. Trochu groteska 
i velmi vážná věc. Hrají: Z. Bydžovská, J. Kačer, N. Boudová, P. Ki-
kinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček
29. 09. | 19.30 | Zrada – H. Pinter – autor se ve Zradě (The 
Betrayal, 1978) inspiroval vlastní mimomanželskou aférou a jejím 
skandálním odhalením. Premiéra hry, kterou napsal po rozcho-
du s herečkou Vivien Merchantovou, se konala v listopadu 1978 
v londýnském Národním divadle, v režii Petera Halla Pinterovi 
nešlo, podobně jako v jeho ostatních hrách, o samotný příběh; 
neuchopitelnost odcizení a osamělosti řeší na půdorysu klasic-
kého trojúhelníku, ale své téma nerozlišitelnosti pravdy a lži, vy-
prázdněnosti a odcizenosti sobě i druhým tentokrát ozvláštňuje 
a posiluje prací s časem. Autorovi zvlášť záleželo na tom, aby 
tento experiment s časem byl diváky pochopen. Úč. K. Lojdová, 
M. Finger, O. Sokol, rež. O. Sokol

ZÁJEZD
18. 09. | 19.30 | Bratři Karamazovi | Jihlava

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

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

  otevřeno po–pá od 16.00, o víkendech a svátcích dvě hodiny před 
začátkem představení

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

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní klub

01. 09. | 19.30 | Vzkříšení – dramatizace povídek nezná-
mého autora. Hrají: J.  Holcová, M.  Issová/V.  Khek Kubařová, 

v Chicagu a v New Yorku a přinesla mu úspěch. Úč. I. Chýlková, 
J. Dulava, M. Taclík a L. Pernetová, rež. O. Sokol
14. 09. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) – 
M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá ... Zá-
pletka hry se točí kolem drsného chlápka s pistolí, jenž přijíždí 
do malého amerického městečka hledat ruku, kterou mu kdysi 
zlovolně nechali oddělit od paže vlakem. Dramatický rukopis: 
starý McDonagh od A do Z – bravurně podaný neuvěřitelný pří-
běh, nevázané, vtipné dialogy, překvapivé zvraty a nemožnost 
odhadnout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlí-
ková, O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová
15. 09. | 19.30 | Americký bizon – D. Mamet –„Stejný text, 
ale naprosto jiná a nová inscenace Amerického bizona. To je moje 
představa a přání.“ Slova Ondřeje Sokola k připravované inscenaci. 
Hrají: O. Sokol, M. Finger a V. Šanda, rež. O. Sokol
17. 09. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří 
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým 
románovým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách 
objevila dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo 
dramatizace a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premi-
éra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čap-
ka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež. 
M. Čičvák
18. 09. | 19.30 | Bůh masakru – Y. Reza – slogan: „Nemůžeme 
ovládnout, co nás ovládá“. Yasmina Reza není nikdy doslovná, 
nepíše pouhé „dobře udělané hry“ se zaručenou pointou. Úč. 
I. Chýlková, M. Pleštilová, J. Dulava a V. Kratina, rež. O. Sokol
19. 09. | 19.30 | QED – P. Parnell – inscenace hry P. Parnella QED 
(Kvantová elektrodynamika), která je soustředěným a vtipným 
postižením situací ze závěru života geniálního fyzika Richarda 
Feynmana, nositele Nobelovy ceny. Úč. V. Kratina. Rež. J. Zindulka.
20. 09. | 19.30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 
– L. Smoček – znovuuvedení jedné z nejúspěšnějších her autora 
Činoherního klubu. Úč. I. Chýlková, J. Dulava, B. Polívka, M. Pavla-
ta a O. Vetchý, rež. L. Smoček.
21. 09. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka) – 
M. Krleža – nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak 
důležité, aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy. Úč. P. Nárožný, 
M. Maděrič/O. Brancuzský, N. Boudová, O. Vetchý a D. Černá, rež. 
L. Smoček.
22. 09. | 20.00 | Maska a tvář – L. Chiarelli – „Kdo chce ujít 
směšnosti, ten do ní určitě co nejdřív spadne.“ Málem krvavá 
groteska. Úč. I. Chýlková, O. Vetchý, M. Procházková, J. Dulava, 
P. Nárožný, D. Černá, M. Pavlata, L. Jelínková, P. Burian ad., rež. 
L. Smoček
23. 09. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Olgo, Olino, Olásku 
– na takové skále jsem byl, sedě na vlastních nohou nemaje pro 
nikoho slova, ani zájmu, ani hany. Hrají: L. Palonciová, L. Von-
drušková, L. Glavanakova, rež. L. Palonciová | Divadelní spolek 
Mareate | přeloženo z 24. 6.
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28. – 30. 09. | 19.30 | Honey | inscenace se hraje v divadle 
Jatka78 v Praze 7 – Holešovicích

ANTI.KVARIÁT DD
  vstup přes Kavárnu dejvického divadla

20. 09. | 20.00 | Co.media – intermediální integrál Martina 
Myšičky
27. 09. | 20.00 | Večer jedna báseň – netradiční talk show 
Lukáše Pavláska

DIVADLO ARCHA
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 716 333 (pokladna)
e-mail: ticket@archatheatre.cz
www.archatheatre.cz

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

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

25. 08. – 07. 09. | Mezinárodní letní škola Divadla Archa
13. – 17. 09. | 20.00 | VOSTO5 – Pérák 2018 – na jméně 
nezáleží, rozhodují činy! – akční historická fikce Divadla Vosto5. 
Divadelní podívaná, která kombinuje prvky bojových umění a kas-
kadérských výstupů s poetikou originálního autorského divadla 
s typickým slovním humorem. Hravá interpretace dramatických 
událostí z období Protektorátu: horečnou činnost fiktivní odbo-
jové skupiny – československé ligy výjimečných – téměř smete 
nečekaný úder nastupujícího říšského protektora Heydricha, který 
přijíždí do Prahy nastolit pořádek. Zachrání situaci mytický český 
superhrdina Pérák, který díky pérům na nohou přeskakuje praž-
ské ohrady, tramvaje a domy a škodí fašistickým okupantům? 
A existuje vůbec? Inscenace přináší nečekaná fiktivní dobrodruž-
ství, která proplétá s historickou realitou a vytváří překvapivý 
alternativní výklad dějin. Scénář a režie: Jiří Havelka | vstupné 
250/150 Kč | 95 min
21. 09. | 20.00 | Tereza Krejčová: Nekrytě – Lewis Carroll: 
„Co ti říkám třikrát, je pravda“ – autorské taneční představení 
čerstvé absolventky konzervatoře Duncan Centre. Choreografie 
a interpretace: Tereza Krejčová. Hudba a interpretace: Václav Cha-
lupský. Večerem provází Aleš Březina. Light design Jan Beneš. 
Ve spolupráci s Divadlem Archa uvádí Společnost pro taneční 
a múzickou výchovu v rámci dramaturgické řady CON TEMPO.
21. 09. | 20.00 | PETR NIKL – ŽLUTÁ TMA – světelný melodram 
volně navazující na představení Já jsem tvůj zajíc. Lze polapit 
světlo? Prošlý čas nelze potkat. Slunce však stále svítí, a když 
září, budí minulost. Petr Nikl – pohyb, manipulace, zpěv. David 
Vrbík – hudba, zvuk, laserová interakce. Krusha – světla, krokové 
motory. Ondřej Eremiáš – průlety objektů | premiéra 

Z. Žádníková, H. Čermák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, 
I. Trojan, rež. M. Vajdička
02. 09. | 20.00 | Vzkříšení | zadáno | přímý přenos České televize
11. 09. | 19.30 | Elegance molekuly – P. Zelenka – tři mo-
lekuly, tři muži s vizí a odvahou riskovat. Hrají: I. Trojan, V. Khek 
Kubařová, M. Myšička, P. Šimčík, P. Vršek, Z. Žádníková, V. Polívka, 
V. Jiráček, E. Maximová, L. Jelínková, rež. P. Zelenka
12. 09. | 19.30 | Interview – T. Holman – „Svěřím ti nejtem-
nější tajemství, jedině když ty mi řekneš to svý.“ Hrají: V. Khek 
Kubařová, J. Plesl, rež. M. Myšička
13. 09. | 19.30 | Brian – M. Krobot – hra o jedné expedici. Hrají: 
J. Plesl, D. Novotný, H. Čermák, M. Myšička/M. Krobot, P. Šimčík, 
V. Neužil, J. Konvalinka, R. Fiala, L. Krobotová, rež. M. Krobot
18. 09. | 19.30 | Racek – komedie o čtyřech dějstvích. Hrají: 
K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kubařová, H. Čermák/T. Je-
řábek, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníková/S. Babčá-
ková, P. Šimčík a další, rež. M. Vajdička.
20. 09. | 19.30 | Kafka ’24 – K. F. Tománek – hra inspirovaná 
posledním rokem života Franze Kafky. Hrají: D. Novotný, L. Krobo-
tová, V. Neužil, B. Poláková/M. Issová, P. Šimčík, H. Čermák/K. F. To-
mánek, M. Bendová. Rež. J. Mikulášek | s anglickými titulky
21. 09. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psycho-
thriller se šťastným koncem.  Hrají: D. Novotný, M. Myšička, L. Kro-
botová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek Kubařová, 
V. Polívka, S. Babčáková/J. Holcová, Z. Žádníková, rež. O. Spišák
22. 09. | 19.30 | Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí 
na střídačce. Hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House. 
Divadelní adaptace: Daniel Majling. Hrají: I. Trojan, V. Neu-
žil, M. Krobot, M. Myšička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák / 
M. Hádek, P. Vršek, J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová, rež. 
M. Vajdička.
23. 09. | 19.30 | Dealer’s Choice – P. Marber – kdo rozdává, 
rozhodne. Hrají: D. Novotný, V. Neužil, H. Čermák, M. Myšička-
/M. Hádek, J. Plesl, I. Trojan, rež. J. Pokorný
25. 09. | 19.30 | Zásek – D. Doubt – hra o lidech, kterým se 
zastavil výtah. Hrají: K. Melíšková, V. Khek Kubařová, M. Myšička, 
H. Čermák, M. Kroupa, rež. I. Trojan
26. 09. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga – J. Havelka – hřích je 
hřích, i když nám svědomí namlouvá opak. Hrají: S. Babčáková, 
K. Melíšková, Z. Žádníková, T. Jeřábek, M. Myšička, I. Trojan, rež. 
J. Havelka
27. 09. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga
27. 09. | 19.30 | Honey – M. Krobot, L. Smékal – romantický 
příběh podle skutečných událostí. Společný projekt Dejvického 
divadla a souboru Cirk La Putyka. Hrají: J. Balcar, Š. Fülep Bočková, 
J. Boková, V. Fülep/O. Malý, J. Holcová, J. Kohout, D. Komarov, 
L.  Krobotová, T.  Nádvorníková, V.  Neužil, J.  Plesl, V.  Polívka, 
A.  Schmidtmajerová, P.  Šimčík, A. Volný, J. Weissmann, rež. 
M. Krobot | inscenace se hraje v divadle Jatka78 v Praze 7 – Ho-
lešovicích

www.kampocesku.cz  divadla  39



05. – 06. 09. | 16.00–19.00 | Pantomima a lidská socha 
– workshop pantomimy a tělesné sochy pod vedením skvělého 
portugalského umělce Miguela Freire. Workshop je určen pro 
všechny zájemce bez rozdílu věku – pro děti, teenagery i do-
spělé. Počet účastníků workshopu je omezen. Účast je potřeba 
rezervovat předem e-mailem na divadlo@divadlopocernice.cz. 
Do předmětu uveďte prosím slovo WORKSHOP
09. 09. | 15.00 | Zahájení 13. divadelní sezóny – 100 let 
republiky – příjemné (nejen) divadelní odpoledne pro velké 
i malé diváky. V prostoru před divadlem je připravené divadlo 
Harmonika, Bratři v tričku s poetickým představením Plovárna, 
bubenický workshop, divadelní fotokoutek, výtvarné dílničky, 
kapela Hašlerka, Dechový orchestr a tradičně pěvecký sbor Pa-
leček… | volný vstup
12. 09. | 18.00 | První republika – vernisáž výstavy – První 
republika – období, ke kterému se vracíme s nostalgií, pohlížíme 
na něj jako na dobu elegance, velkých filmových hvězd. Téma 
veskrze vlastenecké, které propojuje autory výstavy | volný vstup
13. 09. | 19.30 | Dokud nás milenky nerozdělí – E. Assous 
– situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je 
zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství. Rosálie 
a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a určitě by se 
shodli na tom, že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, 
že Francis žije dvojí život. Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, 
Rosálie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností hroutí 
manželství a další postavy celý děj ještě dál zamotávají… Hrají: 
V. Freimanová, V. Kratina, J. Bernášková, K. Lojdová, L. Nešleha, 
rež. M. Doleželová | Pantheon production | 120 min | vstupné 
450, 430, 410 Kč
15. 09. | 18.00 | Radúz a Mahulena – J. Zeyer – poetická 
pohádková hra o nenávisti  a zlé kletbě, kterou přemůže jedině 
láska. Hrají: E. Králová, L. Kumst, M. Král, E. Bartoňová, J. Sůvová 
a další, rež. E. Bartoňová | Právě začínáme | 60 min | vstupné 
120, 100, 80 Kč
19. 09. | 19.30 | Tátova volha – když Eva nečekaně ovdověla 
a její dospělé dceři Tereze se život sype pod rukama, je nejvyšší 
čas vydat se na cestu po bývalých milenkách manžela a poodhalit 
rodinné tajemství. Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, V. Cibulková, 
H. Maciuchová, E. Holubová a další, rež. J. Vejdělek | 90 min | 
vstupné 80 Kč | kino
22. 09. | 18.00 | Baron Prášil – G. A. Bürger – nechte se pozvat 
do světa nekonečných možností, kde žádná fantazie není dost 
bezbřehá.  Do světa věčného snílka a fantasty barona Prášila. 
Hrají: Matyáš Šimice, Tomáš Koníček, Alexandra Reljičová, Štěpán 
Sýkora a další, rež. J. Sůvová, K. Šimicová | DS Počerníčci | 60 min 
| vstupné 120, 100, 80 Kč
23. 09. | 15.00 | Malá mořská víla – H. Ch. Andersen/J. Sůvová, 
K. Šimicová – pohádka o Malé mořské víle, která se pro lásku 
k člověku vzdala nejen pestrobarevného a šťastného podvodního 
světa, ale i svého hlasu a málem i života. Naše pohádka je veselá 
a laskavá, o Malou mořskou vílu se nemusíme bát. Všechno dobře 

22. 09. | 20.00 | Petr Nikl – Žlutá tma
24. 09. | 20.00 | Neúnavný věřitel – Divadlo Vizita – ne-
spoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka 
Konopáska a Viktora Zborníka.
26. 09. | 20.00 | THE TIGER LILLIES A ORCHESTR BERG – BO-
HEMIAN NIGHTS (BOHÉMSKÉ NOCI) – zcela nové písně brit-
ské skupiny The Tiger Lillies v symfonických aranžích hudebního 
skladatele Michala Nejtka. Autor písní a leader skupiny Martyn 
Jacques se tematicky vrací do divokých devadesátých let, kdy Pra-
ha byla prvním zahraničním cílem dnes slavné kapely. Nostalgie, 
ironie, drsný humor a plebejský jazyk patří k základním znakům 
jejich písní dodnes. Z více než rok trvající spolupráce Martyna 
Jacquese a Michala Nejtka vzniklo unikátní dílo, které Archa uvádí 
ve světové premiéře. Bohemian Nights zazní v podání The Tiger 
Lillies a špičkového orchestru soudobé hudby Berg pod vedením 
Petera Vrábela | světová premiéra
27. 09. | 20.00 | The Tiger Lillies a Orchestr Berg – Bohe-
mian Nights (Bohémské noci)
29. 09. | 16.00 | Den architektury v Arše – Architektura 
společně – komentovaná prohlídka Divadla Archa se spolu-
autorem návrhu architektem Ivanem Plickou a ředitelem Archy 
Ondřejem Hrabem přiblíží variabilitu, koncept „tekutého“ pro-
storu a divadlo jako místo neustálé proměny. Přijďte se podívat 
do zákulisí divadla, které se zrodilo ve funkcionalistickém paláci, 
zažilo avantgardní i sociálně realistickou éru režiséra E. F. Buriana 
a v roce 1994 se stalo hlavní scénou pro současné umění v Praze 
| prohlídku doplní workshopy | vstup zdarma

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
Veřejné natáčení Show Jana Krause: 4., 11., 18., 25. 9. 
vždy od 19.30 

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

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

  pokladna otevřena po–pá 16.00–19.00
  internetové rezervace vstupenek na www.divadlopocernice.cz 
a na divadlo@divadlopocernice.cz (nejpozději tři dny před začátkem 
představení končí platnost veškerých rezervací)

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

  délka všech představení je uváděná včetně přestávky. Pořady do 90 
minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak
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M. Tomešová/S. Tlustá, L.  Adam/J. Tenkrát aj., rež. Š.  Caban  
| 1. předpremiéra
09. 09. | 13.30 | Vlasy | 2. předpremiéra
10. 09. | 19.00 | Moje hra – moje hra je komedií o životě, jak-
koli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie 
divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“ 
mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost 
říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas 
a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit.  Kome-
die odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především 
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 
komnat. Současně fandí životu. Hrají: J. Bartoška,  Z. Bydžovská, 
J. Janěková ml., N. Divíšková/R. Hermanová, V. Peterková, A. Kout-
ná, A. Kačerová, M. Kubačák, rež. J. Kačer
12. 09. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – herečka Jana Pau-
lová přivádí na naši divadelní scénu v české premiéře další velký 
komediální hit současné Paříže. Byty obou hrdinů dělí jen pár 
metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý na jiné 
planetě. Ona - renomovaná psycholožka, on - manažer marketin-
gu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho druhého prostě 
nemůžou vystát. Úč. J. Paulová a D. Suchařípa, rež. L. Engelová.
13. 09. | 19.00 | Bez předsudků – komedie pro odvážné diváky 
a ještě odvážnější herce se odehrává v motelu, kde musí v jediném 
volném pokoji neplánovaně přespat dva letití přátelé. Společná 
noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které 
se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Hrají: J. Paulová 
a P. Zedníček, rež. R. Štolpa.
14. 09. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy – 
osudový muzikál o tajemném muži v kápi a s píšťalou, ve které 
se ukrývá obrovská moc. Krysař Daniela Landy se vrací na jeviště 
Divadla Kalich v novém hereckém obsazení a s novou výpravou 
i choreografií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, pro 
které je bez nadsázky kultovním představením. Krysař je řazen 
mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Dnes má 
muzikál na svém kontě více než 1000 repríz, odehraných jak v Če-
chách, tak i v zahraničí. Hrají: P. Pálek, R. Jašków/D. Suchařípa, 
M. Křížová/K. Bohatová, M. Peroutka/R. Tomeš, M. Zounar/J. Apo-
lenář, Heňo, F. Slováček jr./J. Šlégr, A. Slováčková/Ch. Doubravová 
aj., rež. M. Landa
15. 09. | 14.30 a 19.00 | Krysař
16. 09. | 13.30 a 18.00 | Krysař
17. 09. | 19.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného 
francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příle-
žitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, 
a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen atraktivní ženu své-
ho věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který 
je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle 
stárne… Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi 
muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, 
o (ne)schopnosti být spolu. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima, 
R. Fidlerová/J. Tesařová/J. Jiskrová, rež. L. Engelová

dopadne. Hrají: nejmenší děti z herecké přípravky, rež. J. Sůvová, 
K. Šimicová | DS Počerníčci | 60 min | vstupné 80, 70, 60 Kč
24. 09. | 19.30 | Klíče na neděli – A. Procházka – komedie 
o dvou manželských párech, které si na nepovedeném mejdanu 
prohodí partnery i klíče od bytu. Po kratičké radosti z něčeho 
nového se roztočí kolotoč potíží. Vrší se trapasy a nedorozumění. 
Brzy tak zatouží po jediném – dostat se zase domů ke svým zá-
konitým partnerům. Hrají: J. Šulcová, V. Limr, O. Želenská, M. Bo-
čanová a další, rež. A. Procházka | DS Háta | 150 min | vstupné 
370, 350, 330 Kč
25. 09. | 19.30 | Hastrman – romantický příběh hastrmana, 
kterého láska k venkovské dívce naplňuje netušeným štěstím 
i stravující vášní. Čím jsou si bližší, tím jsou větší jeho obavy, zda 
jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. Hrají: 
K. Dobrý, S. Zmrzlá, J. Lábus, D. Novotný, V. Polívka a další, rež. 
O. Havelka | 100 min | vstupné 80 Kč | kino
30. 09. | 15.00 | Coco – v touze po hudební kariéře se malý 
Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásném 
a barevném světě mrtvých, kde ho čeká cesta za poznáním ro-
dinné historie. Vtipný a zároveň dojemný příběh pro celou rodinu. 
Rež. L. Unkrich, A. Molina | vstupné 105 Kč | kino

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

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

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

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

  vybraná místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketmaster 
a Ticketportal

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

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“

08. 09. | 14.30 a 19.00 | Vlasy – tři exklusivní předpremiéry no-
vého nastudování slavného muzikálu s nesmrtelnými hity. Nechte 
se unést jedinečným příběhem a nábojem písní, které celosvě-
tově proslavilo legendární filmové zpracování Miloše Formana. 
Současné nastudování naznačuje nadčasovost tohoto muzikálu, 
jehož poselství může být až překvapivě současné. Přijďte si užít 
velkolepou oslavu lásky, svobody a tolerance., Hrají: R. Tome-
š/P. Pálek, M. Peroutka/R. Pekárek, P. Vraspírová/Ch. Doubravová, 
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svůj hendikep… Hrají: L. Benešová, V. Kopta, I. Chmela, J. Ber-
nášková, rež. D. Drábek
24. 09. | 19.00 | Božská Sarah – silnou a působivou hrou 
Božská Sarah si herecká legenda I. Janžurová plní dlouholetý 
profesní sen. V příběhu posledního léta světově proslulé herečky 
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází 
K. Hádek či I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah 
cítit spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňského 
pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem 
Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené 
světovou slávou, ale i ženy sčítající nezdary a rány, které takový 
velký osud přináší. Hrají: I. Janžurová, K. Hádek/I. Orozovič, rež. 
A. Nellis
25. 09. | 19.00 | Pro tebe cokoliv – první české uvedení výbor-
né francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska 
nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, 
že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Sa-
mozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin 
převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově 
zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody 
a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globali-
zační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. Hrají: J. Paulová, 
P. Zedníček, D. Suchařípa, L. Hampl, P. Vojáčková, S. Lewandowská, 
K. Kašpar, rež. P. Kracik.
26. 09. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem – 
divadelní kabaret složený z oblíbených scének z dílny Oldřicha 
Kaisera a Jiřího Lábuse z televizních pořadů Možná přijde i kou-
zelník a Ruská ruleta a s několika bonusy navíc, doprovázených 
písničkami Dáši Vokaté i improvizacemi. 
27. 09. | 19.00 | Podivný případ se psem – dramatizace lite-
rárního bestselleru Marka Haddona Podivný případ se psem se 
stala velkým hitem současných světových jevišť. Nyní se konečně 
dostala na pražskou scénu, a to v režii respektovaného tandemu 
Skutr, který proslul svou nápaditou divadelní poetikou, a s mimo-
řádným hereckým obsazením. Hlavní hrdina strhujícího vtipného 
i dojemného příběhu je patnáctiletý Christopher. Matematický 
génius, ale také autista, který příliš nerozumí okolnímu světu 
ani lidem. Během zdánlivě nevinného vyšetřování detektivního 
případu ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu – která mu 
zásadně promluví do života. Hrají: J. Cina, S. Babčáková, H. Vag-
nerová, M. Daniel, Z. Stavná, P. Vančura, rež. Skutr
28. 09. | 19.00 | Krysař
29. 09. | 14.30 a 19.00 | Krysař
30. 09. | 13.30 | Titanic – komedie o nejbezpečnější plavbě 
všech dob je vtipnou parodií pro dva herce v mnoha úlohách. Gi-
gantická slavná loď, známé události jejího zániku, událost století, 
velký příběh, stovky a stovky osudů, ledovec, šťastné i nešťastné 
konce – to všechno nám v této komedii zahrají jen dva herci. Na co 
potřeboval Hollywood davy statistů a výpravné dekorace, dokážou 
zvládnout dva čeští mořeplavci s využitím základních divadelních 
technik imaginace, představivosti a pochopitelně zázraku. Hrají: 
F. Blažek a M. Vladyka, rež. J. Nvota

18. 09. | 19.00 | Báječná neděle v parku Créve Coeur – pro 
svůj režijní debut si herecká legenda Iva Janžurová vybrala hru 
významného amerického dramatika Tennessee Williamse. V této 
cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru jednoho 
horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Nechtějí nic 
víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného 
života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádosti-
vost navzdory tušené šedi dnů. Hrají: S. Remundová, L. Žáčková, 
B. Munzarová a I. Janžurová, rež. I. Janžurová
19. 09. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – velký francouzský 
komediální hit se chlubí naprosto výjimečným hereckým ob-
sazením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom jevišti dvě 
skvělé komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž herecký 
koncert doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že máte svůj 
život vždy pod kontrolou a jste za všech okolností pány situace? 
Tato hra vás velmi rychle vyvede z omylu. Hrají: I. Janžurová, 
J. Paulová, P. Zedníček, J. Dulava/A. Procházka/ M. Pleskot, rež. 
A. Procházka     
20. 09. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti – le-
gendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské 
komedii! Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida 
Drábka ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná 
jednou může být pravda! Hrají: O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek
21. 09. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán – 
hity legendární skupiny Elán poprvé na divadelním jevišti! Písně, 
které jsou kultovní už pro tři generace fanoušků, provázejí ro-
mantický příběh o lásce, touze a pominutelnosti okamžiku štěstí. 
Diváci se mohou těšit na strhující výkony těch nejlepších herců 
naší muzikálové scény a energickou show v režii a choreografii 
Jána Ďurovčíka. Hrají: T. Savka, T. Löbel, R. Tomeš, M. Doubravová, 
N. Pocisková, K. Steinerová, Z. Fric, J. Kříž, J. Révai, M. Pleskot, 
A. Stanková, Z. Krištofová – Kolářová, M. Štěchová aj.
22. 09. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl
23. 09. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji 
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také 
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními 
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým 
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Ka-
ssai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava, 
M. Pleskot, R. Pavlovčinová.
23. 09. | 19.00 | Dvě noci na Karlštejně – vyhledávaní di-
vadelní tvůrci, scénárista Petr Kolečko a režisér David Drábek se 
po velice úspěšné inscenaci Žena za pultem 2: Pult osobnosti, 
opět scházejí nad novou komedií, napsanou přímo pro Divadlo 
Kalich. Iveta je nejlepší česká manželka. Všude dokázala vždyc-
ky sehnat český knedlík. Proto si ji také bere nejmocnější muž 
Čech, velkopaštikář Boris. Boris si myslí, že má úroveň, není jen 
zbohatlík. Je osvícený jako Karel IV. Svatba s Ivetou tak může 
být jen na Karlštejně a svatební noc jen v Karlově komnatě. 
A přes den golf se svatebčany na zdejším hřišti. Všichni mají 

42  divadla



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

  změna programu vyhrazena
  celý program Divadelní Osmičky naleznete v rubrice „Divadelní 
festivaly“

17. 09. | 19.00 | Návštěvní den u Miloslava Šimka – zábavný 
pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a Gross-
manna. Hrají a zpívají: L. Sobota, J. Krampol, M. Voborníková, 
P. Jablonský, V. Sodoma, M. Retková, J. Svobodová, J. Mařasová, 
A. Sobotová | vstupné 200 Kč, studenti a senioři 120 Kč
24. 09. | 19.00 | Hvězdný večer – Jan Hřebejk – setkání s vy-
nikajícím filmovým, televizním a divadelním režisérem | vstupné 
150 Kč, studenti a senioři 70 Kč

DIVADELNÍ OSMIČKA 2018
19. 09. | 18.30 | Bouře | hraje divadlo Sumus | zahájení  
4. ročníku přehlídky ochotnických souborů DIVADELNÍ OSMIČKA 
| vstupné na všechna představení je 50 Kč 
20. 09. | 19.00 | Sestry | hraje divadlo Divoch
22. 09. | 19.00 | Opačné pohlaví | hraje Naše divadlo Praha
23. 09. | 19.00 | Oldřich, Božena a ti druzí | hraje divadlo 
Ochotníci Jižní Město
26. 09. | 19.00 | Jedlíci čokolády | hraje Divadlo Nepřijatelní
27. 09. | 19.00 | Princezna T. | hraje Spolek Havlíček

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

  pokladna otevřena: po–pá 10.00–19.00, so 13.00–18.00 (v případě 
večerního představení až do 19.00)

  on-line rezervace a prodej: www.webticket.cz, prodej též v sítích 
Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro

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

16. 09. | 15.00 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
18. 09. | 19.00 | Sen noci svatojánské – W. Shakespeare
19. 09. | 19.00 | Pravda – F. Zeller
20. 09. | 19.00 | Famílie – J. DiPietro
21. 09. | 19.00 | Jeptišky
22. 09. | 15.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení – 
D. Yazbeck, J. Lane – muzikál

30. 09. | 19.00 | Kočka v oregánu – jedna z nejúspěšnějších 
současných anglických komedií nabízí spoustu humoru i vážného 
citu a velké příležitosti pro výjimečně obsazený čtyřlístek herců. 
Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemi-
tostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné 
předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato konverzačně 
– situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné 
aspekty naší současnosti. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, K. Cibul-
ková, Z. Velen, rež. L. Engelová

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
01. 10. | Don Quijote
02. 10. | Už nikdy sám
04. 10. | Carmen Y Carmen
05 – 07. 10. | Pomáda – muzikál
08. 10. | Moje hra
09. 10. | Bez předsudků
10. 10. | Dvě noci na Karlštejně
11. – 14. 10. | Krysař – muzikál Daniela Landy
15. 10. | Kočka v oregánu
16. 10. | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vakem
17. 10. | Pro tebe cokoliv
18. 10. | Ani spolu, ani bez sebe
19. – 20. 10. | Johanka z Arku – muzikál
21. 10. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
22. 10. | Splašené nůžky
23. 10. | Veletoč
24. 10. | Božská Sarah
25. 10. | Podivný případ se psem
26. – 27. 10. | Krysař – muzikál Daniela Landy
28. 10. | Mauglí – rodinný muzikál
28. 10. | Začínáme končit
29. 10. | Titanic
30. 10. | Báječná neděle v parku Créve Coeur
31. 10. | Queenie – koncert

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

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

  rezervace na www.divadlokh.cz, nebo telefonicky ve všední dny 
na 284 681 103, rezervace na představení pro dospělé končí vždy 
předcházející úterý
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19. 09. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – základní složky světa 
se skládají z ohně, vzduchu, země a Bohdalové. Úč. J. Bohdalová, 
R. Holub, P. Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/L. Hruška, rež. 
R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12-ti let.
20. 09. | 19.00 | Saturnin
21. 09. | 19.00 | Je úchvatná!
23. 09. | 19.00 | Poslední aristokratka – E. Boček – co všechno 
člověk musí udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii? 
Úč. A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška, D. Pfau-
serová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, R. Stärz, M. Kern, 
rež. A. Goldflam.
24. 09. | 19.00 | Je úchvatná!
25. 09. | 19.00 | Už je tady zas!
26. 09. | 19.00 | Shylock – M. Leiren-Young – můžete si zapís-
kat, jestli chcete. Nakonec je to přece jen „korektní“ reakce. Úč. 
M. Kňažko (cena Thálie 2016), rež. R. Balaš
27. 09. | 19.00 | Poslední aristokratka
30. 09. | 19.00 | Manželské vraždění – E. E. Schmitt – jedna 
z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, 
ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Chcete-li se dobře 
bavit a zároveň cítit lehké mrazení v zádech, nenechte si ujít tuto 
Hřebejkovu inscenaci. Úč. J. Dušek a N. Burger, rež. J. Hřebejk

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

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

  změna programu vyhrazena

13. 09. | 19.00 | Evergreen – scénický koncert inspirovaný 
kariérou a životem Barbry Streissand. Hrají studenti 5. ročníku 
oddělení populární hudby. „My jsme něco extra! My jsme ten 
preclík mezi žemlema!“
19. 09. | 19.00 | Večer tříkrálový aneb cokoli chcete – 
W. Shakespeare – čtyři století milovaná veselohra. Tříkrálová 
milá vřava. Dva milenecké páry. Jeden milostný čtyřúhelník. 
Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení, rež. K. Iváková.
24. 09. | 19.00 | Zpívající Benátky – A. Hoffmeister, J. Ježek 
– rozesmátá komedie plná písniček a mladistvého tempera-
mentu v provedení studentů Hudebně dramatického umění., 
rež. prof. F. Laurin
25. 09. | 19.00 | Vinobraní – O. Nedbal – opereta uváděná 
v koncertním sále v hudebním nastudování Václava Loskota a On-
dřeje Kunovského, který je také dirigentem a autorem aranžmá 
pro malý instrumentální soubor. Účinkují studenti 4. a 5. ročníku 
pěveckého oddělení Pražské konzervatoře. Choreografie: I. Krob, 
rež. Z. Brabec
26. 09. | 19.00 | Zpívající Benátky

25. 09. | 19.00 | Cizinec – L. Shue
26. 09. | 19.00 | Mezi nebem a zemí – P. Valentine
27. 09. | 19.00 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
29. 09. | 15.00 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone, 
J. Styne, B. Merill – muzikál
30. 09. | 15.00 | Miláček Célimare – E. Labiche

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 13,140 00 Praha 4
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz 

  pokladna otevřena v den představení 1 hodinu před jeho začátkem

19. 09. | 10.30 | Tučňáci na arše | veřejná generálka
20. 09. | 19.00 | TUČŇÁCI NA ARŠE – U. Hub | 1. premiéra
25. 09. | 19.00 | TUČŇÁCI NA ARŠE | 2. premiéra
26. 09. | 19.00 | Po Fredrikovi – M. Brunn

DIVADLO NA JEZERCE
Divadelní společnost Jana Hrušínského
Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 224 832 (pokladna)
www.divadlonajezerce.cz

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

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

12. 09. | 19.00 | Charleyova teta – J. B. Thomas – komedie, 
která vás zbaví blbé nálady. Úč. P. Vacek, M. Kern, V. Liška, T. Něm-
cová, K. Hrušínská, M. Šplechtová/V. Zawadská, M. Sitta, Z. Ma-
ryška/L. Hruška, A. Schmidtmajerová/A. Daňková /D. Pfauserová, 
J. Hrušínský/Z. Hruška, rež. J. Hrušínský
13. 09. | 19.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – „V Japonsku 
je prý docela obvyklé, že příbuzný mají své zesnulé doma.“ Úč. 
J. Bohdalová, L. Švormová/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, 
V. Zawadská, Z. Maryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko.
14. 09. | 19.00 | Saturnin – Z. Jirotka – „Vítejte v časech, kdy se 
k sobě lidé chovali slušně“. Úč. M. Kern, J. Konečný, D. Pfausero-
vá, J. Kretschmerová/J. Sedláčková, M. Sitta, L. Hruška, P. Vacek, 
V. Vodochodský, rež. P. Vacek
17. 09. | 19.00 | Je úchvatná! – P. Quilter – komedie o nejhorší 
zpěvačce na světě. Úč. J. Sedláčková, M. Pleštilová, L. Švormová, 
J. Hrušínský, V. Tobrman, rež. J. Hřebejk | zadáno
18. 09. | 19.00 | Už je tady zas! – T. Vermes – „Vypadám snad 
jako zločinec?“, „Vypadáte jako Hitler!“ Úč. O. Kavan (nominace 
na cenu Thálie 2017), K. Hrušínská, Z. Hruška, M. Kern, M. Šplech-
tová, M. Sitta, T. Němcová, rež. M. Balcar.
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„karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních 
říček. Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, K. Pin-
deová, A.  Kerestéšová, M.  Sejnová, P.  Stach, J.  Krafka, rež. 
P. Hruška.
19. 09. | 19.00 | Miluju tě, ale... – J. DiPietro, J. Roberts – díky 
autorskému nadhledu má člověk pocit, že většina těch situací je 
mu důvěrně známá, každý najde něco, co se ho dotkne – možná 
i trochu drsně. Hrají: D. Šinkorová/T. Kostková, R. Vojtek, P. Von-
dráček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka.
20. 09. | 19 h | Rodina je základ státu – R. Cooney – Komedie 
kde jde o život  V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva 
dny před Štědrým dnem doktor David Mortimore  (Miroslav Etzler) 
připravuje na důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která mu 
může pomoci v tolik očekávaném kariérním postupu. Potřebuje 
k tomu jenom klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. Chvíle 
soustředění před vystoupením mu znesnadňuje běžný provoz 
nemocnice, příprava vánočního představení a  taky nečekaná 
návštěva jeho bývalé milenky Jane (Sabina Laurinová) a jejího 
ještě nečekanějšího „dárečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc přítele 
Huberta (Petr Motloch), ale tato prosba situaci jenom komplikuje 
a příchodem manželky Rosemary (Vanda Hybnerová) a dalších 
postav se ještě více zamotává. Výsledkem jsou neuvěřitelné, 
typicky cooneyovské zmatky.
21. 09. | 19.00 | Chvála bláznovství  | host
22. 09. | 15.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku | Agentura 
Harlekýn
23. 09. | 19:00 | Do ložnice vstupujte jednotlivě! – R. Cooney, 
J. Chapman - I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou 
postelí může být náhle těsná... Přesně takové „převýšení poptávky 
nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických 
dramatiků. Hrají: M. Bočanová, M. Absolonová, A. Gondíková, 
Z. Pantůček, M. Sobotka, L. Vaculík, M. Zounar, rež. A. Procházka 
| Divadelní společnost Háta
24. 09. | 19.00 | Hraběnka aneb zámek v Čechách - píše 
se rok 1958. Na svůj znárodněný zámek, do rodného městeč-
ka se přes soudní zákaz vrací Elizabeth Anna Marie, hraběnka 
z Lansdorfu a ze Scheinbergu, nyní domácí dělnice Lansdorfová, 
aby zde oslavila své 70. narozeniny. Je protivná, urputná, ne-
snesitelná, dojemná, velkorysá, vtipná, ironická i sebeironická, 
sarkasticky sžíravá, ale především moudrá, noblesní, s nebývalou 
schopností nadhledu. Při realizaci svého plánu pomáhají bývalí 
zaměstnanci, v  čele s komorníkem Aloisem, a  to i navzdory 
neustálé hrozbě ze strany režimu. Vrcholem inscenace jsou bri-
lantní, vtipné dialogy Hraběnky a komorníka Aloise, v nichž se 
naplno zaskví sofistikované herectví Elišky Balzerové a Davida 
Novotného.
26. 09. | 19.00 | Líbánky aneb Láska ať jde k čertu – N. Co-
ward – dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém 
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými no-
vými a mladšími partnery. Úč. J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, 
M. Válková/J. Čvančarová/K. Frejová a J. Teplý ml./M. Slaný, rež. 
P. Hruška

27. 09. | 19.00 | Černé jezero – J. R. Rozkošný – jímavá roman-
tická variace starého příběhu o lásce a střetu světa nadpřirozených 
bytostí a živlů se světem lidí. Hudební nastudování: T. Hála, hrají 
a zpívají studenti operního oddělení, rež. G. Skála

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

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

  ceny vstupenek: 250–499 Kč

03. 09. | 19.00 | Prachy!!! – R. Cooney – obrovský balík peněz 
může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, O. Vet-
chý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, J. Štrébl, 
Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová 
04.09 | 19.00 | Dokud nás milenky nerozdělí – E. Assous 
| host 
06. 09. | 19.00 | Caveman – R. Becker
07. 09. | 19.00 | Perfect days | host
10. 09. | 19.00 | Pension pro svobodné pány – S. O’Ca-
sey, J. Krejčík – divadelní aktovka Seana O’Caseyho „Bedtime 
Story“ ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem Penzion 
pro svobodné pány, která byla dlouhá léta úspěšně uváděna 
v pražském Činoherním klubu. Komedii, odehrávající se v pokoji 
jednoho penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší 
upjaté předpisy.
11. 09. | 19.00 | Miláček Anna – M. Camoletti – aneb co se 
stane, když si záletní manželé přivedou domů každý svého dra-
houška. Ještě, že služka Anna má tolik důvtipu a situaci zvládne!. 
Úč. M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová, S. Rašilov a L. Rybová, 
rež. Z. Tyc.
13. 09. | 19.00 | Caveman – R. Becker
16. 09. | 19.00 | Jo, není to jednoduché – J.-C.Islert – ko-
medie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 
peřinou. Úč. J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krejčová 
a D. Punčochář, rež. P. Hruška.
17. 09. | 19.00 | Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? – 
J. J. Bricaire, M. Lassayques – situační komedie Velká zebra je 
vystavěna na neobvyklé zápletce. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová 
– Herčíková, J. Dulava, D. Černá/K. Špráchalová, M. Hudečková, 
Z. Vencl/O. Brancuzský. Překlad: J. Janeček, rež. P. Palouš.
18. 09. | 19.00 | Manželský poker – M. Camoletti – v životě 
nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže 
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18. 09. | 19.00 | ŘÁDÍ JAKO TAJFUN – slavná herecká dvoji-
ce Rachel a John Dudleyovi mají manželství plné hysterických 
scén, rozchodů a návratů. Nezávisle na sobě a samozřejmě bez 
vědomí toho druhého se oba, se svými novými milenci, vydají 
strávit příjemný víkend ve venkovském hotýlku, kam kdysi jezdili 
spolu. Hrozící odhalení hasí nemožný personál hotelu kbelíkem 
plným ledu, takže půl osazenstva hotelu se neustále převléká, až 
nemá co na sebe. Zběsilá komedie plná zvratů nakonec doběhne 
k překvapivému rozuzlení. Hrají: E. Čekan, M. Hrabě, K. Peřino-
vá, Ch. Doubravová, K. Hábl, M. Enčev, L. Burian, J. Žampa. Rež. 
L. Burian | 2. premiéra
19. 09. | 19.00 | Tančírna – světově proslulá divadelní hra Tan-
čírna, podle níž byl natočen dnes již legendární stejnojmenný 
film. Taneční kavárna – místo, kde se potkávají lidé různého věku 
i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. 
Kolem se řítí dějiny, píše se historie našeho národa, jen v tančírně 
osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní – se svou 
touhou, nesmělostí i nesplněným snem. Hrají: K. Hábl, P. Pálek, 
H. Gregorová, V. Károlyi, M. Mejzlík, P. Vágner, K. Peřinová, Ch. 
Doubravová,  V. Benoni, O. Černý, E. Čekan/P. Šudoma, M. Hra-
bě/T. Slavíček, V. Hájek, A. Hardt, P. Mourková, D. Čárová. Rež. 
H. Gregorová.
21. 09. | 19.00 | ŽENU, NEBO ŽIVOT! – co má udělat manžel, 
který zjistí, že ho jeho manželka podvádí? Může svého soka sám 
zabít jako v romantických dobách. Může ho nechat zabít, jak se to 
dělá v dnešní “akční době”. Nebo mu může oplatit stejnou mincí: 
totiž na oplátku svést jeho věrnou ženu. Komedie plná italského 
temperamentu, francouzského šarmu, manželských nedorozu-
mění a „rafinád“, ale především spousta legrace. Hrají: E. Čekan, 
M. Hrabě, P. Mourková, K. Peřinová, Ch. Doubravová, V. Benoni. 
Rež. E. Čekan | premiéra
23. 09. | 15.00 | Drahoušku, toužím po tobě… - M. Ca-
moletti – francouzská situační komedie o lásce a žárlivosti. 
Známý advokát a jeho žena, zubní lékařka jsou v rozvodovém 
řízení. Problém je v  tom, že jeho kancelář i  její ordinace se 
nacházejí v jejich společném bytě, který žádný z manželů ne-
chce přenechat tomu druhému. Naopak si každý do své půlky 

28. 09. | 19.00 | Chlap na zabití – F. Veber | host
29. 09. | 19.00 | Zamilovaný sukničkář – H. Douglas, záletný 
americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že 
odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu ozná-
mí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí 
navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného 
domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou 
sousedkou Marianne. Hrají: L. Vaculík, P.  Nečas. Z.  Pantůček, 
R. Pavlovčiaková, M. Bočanová, A. Gondíková. V. Jílková, I. An-
drlová, rež. R. Stolpa | Divadelní společnost Háta
30. 09. | 19.00 | Caveman – R. Becker | host

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO
Opletalova 5/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 229 441
mobil: +420 773 460 094
e-mail: vstupenky@divadlorb.cz
www.divadlorb.cz

  pokladna otevřena po–pá: 13.00–19.00, so, ne a ve svátek: vždy 
jednu hodinu před představením (víkendy a svátky, kdy se nehraje je 
pokladna zavřená)

  rezervujete on-line přes rezervační formulář anebo přes e-mail: 
vstupenky@divadlorb.cz (možnosti platby: faktura, hotově na po-
kladně divadla)

  předprodej vstupenek zahajujeme vždy předposlední den v měsíci

10. 09. | 19.00 | Freddie – ty největší hity skupiny Queen 
živě v podání kapely Queenie vás provedou jedním z nejvýraz-
nějších osudů minulého století. Životem legendy, na kterou se 
nedá zapomenout. Úč. M. Kluch, J. Korn/E. Čekan, R. Hrušín-
ský ml., R. Tomeš/R. Říčař, S. Postlerová/T. Nekudová, P. Pá-
lek/L. Burian, R. Goščíková/Ch. Doubravová, O. Černý/D. On-
dráček.
11. 09. | 19.00 | Freddie
12. 09. | 19.00 | Freddie

 

  

Soutěž o 3x2 vstupenky na představení 

Parfém v podezření 
Divadlo Radka Brzobohatého, 
10. října v 19.00

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kolik žen se na jevišti objevuje 
v představení Parfém v podezření?
a) 4          b) 5          c) 6

Své odpovědi posílejte do 10. září 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.
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21. 09. | 19.00 | Penzion Ponorka – úč. L. Vaculík, J. Révai, 
R. Štolpa, A. Traganová, L. Lavičková, J. Galinová, H. Sršňová, 
M.Pawerová, L. Masár, P. Erlitz, J. Bouše, P. Kozák, rež. J. Galin
25. 09. | 19.00 | DRAHÁ LEGRACE – úč. J. Carda/P. Kikinčuk, 
J. Šťastný/J. Čenský, M. Zahálka, E. Čížkovská, V. Žehrová/K. Šprá-
chalová, B. Šťastná Petrová, L. Županič/M. Majzlík, rež. P. Kracik 
| premiéra

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

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

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

17. 09. | 19.00 | Ani za milion! – M. Doleželová, R. Vencl – 
skvělá  detektivní komedie, ve které je všechno jinak, každá lež 
je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou 
humoru se skrývá vrah…  Atraktivní a netradiční prostředí pří-
mořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální 
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají: 
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška
18. 09. | 19.00 | Hrdinové – tři veteráni z první světové války, 
Gustav, René a Fernand, spolu žijí v domově důchodců – pravidel-
ně se setkávají na terase svého současného útočiště, vzpomínají 
na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich 
života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící stra-
chem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině 
ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není proto schopen vést delší 
konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se – na-
vzdory svému kulhání – pokouší stát nohama pevně na zemi. Tato 
trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu 
„ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt, 
a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vr-
cholu se vítr prohání větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto 
svém posledním životním dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že 
člověk je jen tak starý, jak se cítí? Hrají: P. Kostka, J. Satoranský, 
M. Vladyka, rež. P. Slavík
26. 09. | 19.00 | Můj nejlepší kamarád – E. Assous – Bernard 
a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pra-
cuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň 
doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede 
do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel 
by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, 
dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí 

přivádí novou lásku, aby ještě více zatopil tomu druhému... 
Hrají: E. Čekan, P. Pálek, M. Hrabě, K. Peřinová, Ch. Doubravová. 
Rež. H. Gregorová.
25. 09. | 19.00 | Klec bláznů – J.  Poiret – nejúspěšnější 
francouzská divadelní komedie 70. let, o  travesti, (pseudo)
morálce i „normálnosti“, podle níž byl později natočen film. 
Ten byl pak ve třech kategoriích nominován na Oscara, vyhrál 
Zlatý glóbus a jeden z hlavních představitelů získal Césara a Do-
natellovu cenu. Hrají: E. Čekan, T. Racek, Š. Tuček, M. Mejzlík, 
H. Gregorová/D. Čárová, K. Peřinová, J. Chvalovský, A. Hardt, 
M. Roneš, V. Efler/T. Slavíček/P. Pálek, P. Mourková, M. Nejedlý. 
Rež. R. Bellan.
26. 09. | 19.00 | Vyhazovači – J. Godber – čtyři vyhazovači, 
na první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří musí pohotově 
rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký večer, roz-
tomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, 1 kněz, 
2 rapeři a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími 
herci… Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba 
a písně Ondřeje Brzobohatého. Hrají: P. Vágner, E. Čekan, V. Hájek, 
P. Pálek. Rež. M. Kleis.
27. 09. | 19.00 | Parfém v podezření – B. Druart – pět žen, 
dva policisté, jedna mrtvola. Jeden luxusní parfém. Hledá se vrah. 
Napínavá francouzská krimi komedie rozehrává příběh pěti sester, 
do jejichž života zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku. Co 
skrývají a co skrývá komisař? Bude vrah dopaden? A kde se vzala 
ta vůně parfému? Hrají: J. Švandová, J. Smutná/V. Károlyi, S. Post-
lerová, V. Zawadská, R. Gošcíková, L. Burian/M. Enčev, L. Malínek 
ad. Rež. J. Nvota.

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

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

06. 09. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus.
12. 09. | 19.00 | Co vy na to, pane Šmoldas?
13. 09. | 19.00 | Silné řečí – stand-up comedy show
14. 09. | 19.30 | Caveman | zadáno
17. 09. | 19.00 | Ani za milion – komedie s detektivní záplet-
kou. Hrají: M. Kuklová a L. Langmajer.
18. 09. | 19.00 | Sborovna – úč. P. Trávníček, U.  Kluková, 
K. Kornová, P. Jindrová, H. Tunová, M. Fialková, Z. Havlas, rež. 
P. Trávníček.
19. 09. | 19.30 | Caveman
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KULTURNÍ PORTÁL.CZ
Kulturní portál.cz, s. r. o.
Vodičkova 41 – pasáž Světozor, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 984 272
mobil: +420 603 805 271 (objednávky; po–pá 9.00–19.00)
www.kulturniportal.cz (on-line objednávky)

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

  změna programu vyhrazena! 

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

24. 09. | 18.00 | Natěrač – bláznivá komedie o  tom, jak 
neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, zís-
ká nečekaně svou životní roli … Hrají: L. Noha, B. Mottlová, 
E. Decastelo.
26. 09. | 19.00 | Poslední ze žhavých milenců – jedna z nej-
úspěšnějších komedií známého amerického autora Neila Simona 
se Simonu Stašovou a Petrem Nárožným v hlavních rolích.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
01. 10. | Natěrač
03. 10. | Vězeň na Druhé Avenue
04. 10. | Magická hodina
14. 10. | S tvojí dcerou ne!
15. 10. | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
20. 10. | Co takhle ke zpovědi … (Pardon Me, Prime Mi-
nister)
21. 10. | S Pydlou v zádech!
29. 10. | Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!
31. 10. | Co vy na to, pane Šmoldasi?

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

  předprodej vstupenek na www.palacakropolis.cz, www.goout.cz, 
v Ticketpro a v kavárně Akropoli

  *sleva – student, ZTP atp.

21. 09. | 20.00 | Spitfire Company & Mckenzie Tomski – Miss 
Amerika | vstupné 250, 130* Kč | Velký sál
21. 09. | 21.00 | Robert Janč & Squadra Sua: Up | vstupné 
250, 130* Kč | Velký sál
23. 09. | 20.00 | Spitfire Company & Mckenzie Tomski – Miss 
Amerika | vstupné 250, 130* Kč | Velký sál

a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací 
a zápletek, na jehož konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi 
nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny jeho lži 
neprojdou... Hrají: A. Háma, P. Motloch, T. Kostková, N. Boudová, 
M. Sejnová/L. Okonová, rež. J. Nvota
27. 09. | 19.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouz-
ská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství... 
aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem 
na návštěvu nejlepších přátel.  Hrají: T. Kostková, N. Boudová, 
M. Vladyka a R. Holub, rež. J. Seydler

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

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

  vstupenky lze zakoupit také v síti Ticketportal

03. 09. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody za-
ložené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, 
který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, 
opravdového štěstí a lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš a P. La Š´éz.
04. 09. | 19.00 | Čtyři dohody
07. 09. | 19.00 | Můžem i s mužem – autorské představení, 
co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeni-
nové párty. A po čem všichni touží, no přece po lásce, po tom 
nádherném stavu milovat a být milován. Hrají a zpívají: K. Kaira 
Hrachovcová, V. Hybnerová, J. Sedláčková, D. Zázvůrková.
08. 09. | 19.00 | Můžem i s mužem
10. 09. | 19.00 | Čtyři dohody
11. 09. | 19.00 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí 
do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k naše-
mu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které 
změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší 
dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou | 
simultánně tlumočené do českého znakového jazyka i pro část 
neslyšících diváků.
16. 09. | 19.00 | Velká swingová noc s Original Vintage 
Orchestra – jedinečná noblesní show pro všechny milovníky 
swingu i  příznivce moderní hudby v  elegantním provedení, 
které předčí Vaše očekávání. Rezervace vstupenek telefonicky 
na 221 082 288 či v prodejní síti Ticketportal.
17. 09. | 19.00 | Léčivé divadlo Gabriely Filippi „Dar z ne-
bes“ – host Aneta Benediktová – zkušená terapeutka v oboru 
fytoterapie, irisdiagnostiky a přírodní medicíny. Zakladatelka 
značky Serafín – konceptu přírodní léčby.
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Absolonová 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.

DIVADLO STUDIO DVA
01. 09. | 19.00 | Můj báječný rozvod – G. Aron – Můj báječný 
rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, 
kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct postav vytváří 
E. Balzerová, rež. J. Kališová | ADF Jan Balzer
02. 09. | 19.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Muži přicházejí postupně o svá poslední výsadní 
práva a o pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních 
míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod 
supermarketem. Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák, 
K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků
03. 09. | 19.00 | Můj báječný rozvod
04. 09. | 19.00 | Les – A. N. Ostrovskij – nikdy nezestárnout 
a užívat života naplno – tak chce žít zámožná majitelka panství 
Raisa Gurmyžská, na jejímž bohatství jsou mnozí závislí – chu-
dá schovanka, mladý gigolo, služebnictvo – a mnozí jsou tím 
bohatstvím přitahováni – vychytralý obchodník Vosmibratov, 

25. 09. | 20.00 | Spitfire Company: Vypravěč | vstupné 250, 
130* Kč | Velký sál

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

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

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

  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. 09. | 20.00 | Monika Absolonová & Boom! Band Jiří-
ho Dvořáka – královna českých muzikálových jevišť Monika 
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těchto dvou osobností hned po prvních koncertech zaznamenalo 
velkou pozornost a nadšení publika.
14. 09. | 19.00 | Vysavač
15. 09. | 19.00 | Vysavač
16. 09. | 19.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny
19. 09. | 19.00 | Mínus dva – S. Benchetrit – hořká komedie 
o poslední cestě dvou starců, kteří na útěku z nemocnice dojdou 
skrze osudy jiných k naplnění osudů vlastních. Dva pacienti se 
odhodlají k dobrodružnému útěku, na kterém potkávají těhotnou 
ženu, sebevraha, tanečníka či nevěrnou ženu… Hrají: B. Polívka, 
M. Lasica, J. Čvančarová, M. Hofmann, rež. J. Nvota | Divadlo Bolka 
Polívky ve spolupráci se Štúdiem L+S.
20. 09. | 19.00 | MOJE TANGO – R. Hutchinson – Virginie se musí 
rozhodnout, zda zůstane v pohodlí a bezpečí svého středostavov-
ského britského života, nebo zariskuje a opustí všechno, co zná, 
nasedne do letadla, odcestuje dvanáct tisíc kilometrů do Bue-
nos Aires a naučí se tango. Někdy musíte následovat svoje nohy. 
A někdy své srdce, abyste zvládli nové kroky svého života. Živá 
hudba, vášnivý tanec a svůdné, hledající a sebevědomé rytmy, 
které mohou vše změnit. Hrají: J. Schneiderová, R. Zach a K. Mařík, 
rež. Š. Caban a D. Abrahámová | česká premiéra
21. 09. | 19.00 | Moje tango
22. 09. | 14.00 | EVITA – T. Rice, A. L. Webber – muzikál, který 
dobyl svět. Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální hudba 
A. L. Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for me 
Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které vás 
uchvátí. Hrají: M. Absolonová, P. Strenáčik, K. Roden/O. Sokol, 
O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, hudební na-
studování: K. Marek, rež. O. Sokol
22. 09. | 20.00 | CELEBRITY – O. Sokol – celovečerní stand-up 
comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje 
Sokola a téměř všech umělců v České republice
23. 09. | 15.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – jak získat 
návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující 
víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Škádlení, veselé 
akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón 
nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro 
pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro zá-
chranu vztahu může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová 
a K. Roden, rež. D. Abrahámová.
23. 09. | 20.00 | Vše o ženách – M. Gavran – komedie o mužích, 
kteří se domnívají, že všechno ví... a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž každá se představí v pěti ro-
lích v rytmu songů 60. let 20. století. Hrají: A. Šišková, J. Krausová 
a J. Schneiderová, režie: J. Janěková
24. 09. | 19.00 | Moje tango
25. 09. | 19.00 | Misery
26. 09. | 19.00 | Můj báječný rozvod
27. 09. | 19.00 | Brouk v hlavě – G. Feydeau – nejhranější 
dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua patřící mezi 

dva zkrachovalí herci… Ti všichni vytvářejí houštinu tužeb, 
neuspokojených potřeb a ambicí, v níž každý z obyvatel tohoto 
„lesa“ hraje svoji hru. Hru o štěstí a – o peníze… Les je kome-
die, komedie nemravů. Hrají: I. Janžurová, I. Orozovič, I. Bareš, 
V. Javorský, M. Zoubková, V. Beneš, F. Kaňkovský, M. Mejzlík, 
J. Tesařová, rež. M. Dočekal
05. 09. | 19.00 | Misery – W. Goldman – divadelní adaptace 
světového bestselleru mistra hororu S. Kinga. Z. Adamovská v mi-
mořádné a naprosto nečekané roli oddané fanynky, a P. Štěpánek 
coby spisovatel, jehož knihy hlavní hrdinka miluje tak nesmírnou 
láskou, že je pro ni schopná i zabít. Dokonalá kombinace temného 
humoru a dechberoucího napětí. Hrají: Z. Adamovská, P. Štěpá-
nek, P. Pěknic/P. Meissel, rež. O. Sokol
06. 09. | 19.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné 
komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou 
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl
07. 09. | 19.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě, 
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stry-
ková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl
08. 09. | 19.00 | Otevřené manželství – Dario FO, F. Rame – 
zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Italská 
komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a gro-
teskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky 
neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí 
navzájem. Hrají: K. Roden, J. Krausová a P. Pěknic, rež. P. Hartl.
09. 09. | 19.00 | 4 sestry
10. 09. | 19.00 | Starí majstri – G. Thijs – dva bratři, poslední 
potomci slavné divadelní rodiny, se nemají rádi. Dalo by se říci, 
že se nesnášejí. Jsou slavní, úspěšní, ovšem ve věku, kdy se role 
nehrnou. Přijímají tedy nabídku na hru o dvou bratrech, kteří 
se nenávidí. Sledujeme první zkoušky, premiéru, nekonečné 
zájezdové turné i závěrečné představení. Aniž si to uvědomují, 
začnou se sbližovat. Vztek a problémy z minulosti se mění na bra-
trskou lásku. Jenže co je divadelní hra a co je vlastně realita? 
Hrají: M. Lasica a M. Huba, rež. J. Nvota | Štúdio L+S (Bratislava) 
| slovenské pondělky
11. 09. | 19.00 | Věra – P. Zelenka – Zelenkova ironická ko-
medie je sondou do zábavního průmyslu a cynické doby, která 
pokrytecky hlásá, že cynismus už není v módě. Příběh o výslu-
ní a pádu ambiciózních jedinců. Hrají: I. Chýlková, B. Polívka, 
J. Stryková/L. Pernetová, P. Stach/K. Hádek, M. Pechlát/ R. Zach, 
M. Kubačák, S. Remundová a M. Šoposká, rež. A. Nellis
12. 09. | 19.00 | Věra
13. 09. | 19.00 | VE DVOU TOUR 2018 – Lenka Nová & Petr 
Malásek – osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým 
altem Lenka Nová, která se v posledních letech nejvíce prezen-
tovala na koncertech s Michalem Horáčkem, navázala spolupráci 
s klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem. Hudební spojení 
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07. 09. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než láskou 
– Božena Němcová – martýrium jednoho srdce a dvou osudů 
pro tři herce. Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – neuměla jinak 
než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, matka, milenka – všech-
no všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. A velká spisovatelka, 
která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši literaturu k výšinám. 
Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. Nezkrotitelně svobodná, 
spanilá duchem i zjevem. A vznešená tragickým údělem svého 
nedlouhého života. Text i inscenace směřují k vícežánrové koláži 
jejího života s Josefem Němcem, plného dramat, vzpoury, sou-
znění i poezie, ponejvíce černé. Úč. T. Vilhelmová; A. Procházka 
a T. Pavelka; hudební spolupráce E. Viklický; režijní spolupráce 
V. Čermáková; scéna a kostýmy I. Brádková; rež. M. Horanský
10. 09. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život 
dal a vzal Betty MacDonaldové – životní a úsměvný optimi-
smus slavné spisovatelky Betty Mac Donaldové se k nám vrací 
prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Scénář: 
J. Tejkalová s použitím knihy Blanche Caffierové. Hodně smíchu 
a pár slz v překladu E. Marxové. Výtvarná spolupráce: V. Všetečka. 
Hudební spolupráce: Dr. V. Truc. Úč. C. Mayerová a T. Kostková, 
rež. J. Pleskot
11. 09. | 20.00 | Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptáka  
– J. Prévert – slavný francouzský básník, scénárista filmů Děti 
ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansonů Edith Piaf slaví 
ve světě (i ve Viole) svůj velký návrat. Buďte spolu s Josefem So-
mrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou nebo Mášou 
Málkovou při tom. Scénář: L. Engelová a L. Němečková, scéna: 
I. Žídek, kostýmy: I. Brádková, hudební spolupráce: J. Pazour, 
rež. L. Engelová
12. 09. | 20.00 | Šunen Romale – poslyšte, Romové – romské 
pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně. Vy-
právějí a zpívají: B. Hrzánová aj. Boušková, hudební spolupráce: 
M. Biháry /akordeon/, scénář a režie: H. Kofránková. Paní Mileně 
Hübschmannové, zakladatelce české romistiky s úctou a vděkem
13. 09. | 20.00 | Anděl v modrém – osobní i umělecká pouta 
osudově spojovala jednu z nejslavnějších dvojic francouzského 
umění 20. století – herce Jeana Maraise a básníka, dramatika, 
divadelního i filmového režiséra a výtvarníka Jeana Cocteaua. 
Přesvědčivým svědectvím jsou jejich životopisy a korespondence, 
ale i Cocteauovy básně, dramata, scénáře a myšlenky. Na pro-
měnlivém hvězdném nebi před i poválečné Paříže zůstanou tyto 
dvě hvězdy navždy stálicemi. Ve Viole uvádíme Anděla v modrém 
ve vynikajícím hereckém obsazení s Jiřím Langmajerem a Jiřím 
Dvořákem. Scénář a režie: T. Vondrovic, výtvarná spolupráce: 
I. Žídek. Na představení Anděl v modrém  lze zakoupit max. 
čtyři vstupenky na osobu.
14. 09. | 20.00 | Máj – K. H. Mácha – Máchovu velebáseň jara, 
lásky a smrti uvidíme v podání Barbory Hrzánové. Scénář a re-
žie: M. Horanský, hudba: E. Viklický, scéna: I. Žídek, kostýmy: 
I. Brádková.
15. 09. | 20.00 | Století hitů – aneb to nejlepší z české 
populární hudby a poezie 20. století – dramaturgie a režie: 
P. Hartl, scénář: J. Škápíková, hudební spolupráce: E. Viklický, scéna 

nejslavnější situační komedie všech dob. Co mají společného té-
měř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým 
hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a  čím 
budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní Marcele brouka 
do  hlavy? V  proslulé dvojroli se představí Filip Blažek. Hrají: 
F. Blažek, J. Schneiderová, R. Štabrňák, M. Slaný, L. Král, L. Per-
netová/A. Fixová, P. Pěknic, Š. Benoni, B. Kohoutová, J. Ployhar, 
K. Janáčková, L. Kofroň/V. Liška a M. Maděrič, rež. M. Schejbal
28. 09. | 14.00 | Sex pro pokročilé
28. 09. | 20.00 | Vysavač
29. 09. | 15.00 | Šíleně smutná princezna – F. Vlček, B. Zeman 
– divadelní adaptace legendárního hudebního filmu, který si 
zamilovali diváci již několika generací. Hrají: B. Kohoutová, J. Ci-
na, J. Kraus, B. Klepl, D. Kolářová, A. Šišková, R. Štabrňák a další. 
Původní scénář: F. Vlček, B. Zeman, hudba: J. Hammer, texty pís-
ní: I. Fischer, divadelní adaptace: Š. Caban, rež. Š. Caban, hudební 
nastudování: K. Marek
30. 09. | 11.00 a 15.00 | Šíleně smutná princezna
30. 09. | 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.

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

 A bezbariérový přístup
  předprodej na říjen se koná 3. září v 16.00
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 
  po začátku představení není možný vstup do hlediště

05. 09. | 17.00 | Tři gentlemani – humorná koláž věnovaná 
staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Z děl K. Čapka a Petera 
Mayla sestavily L. Engelová a J. Kudláčková. Uč. M. Eben, V. Kopta 
a J. Vlasák; hudba P. Skoumal; výprava I. Žídek, rež. L. Engelová. 
Toto představení věnujeme P. Skoumalovi. Na představení Tři gen-
tlemani v tomto měsíci lze zakoupit max. 2 vstupenky na osobu.
06. 09. | 20.00 | Stará dáma vaří jed – A. Paasilinna – drama-
tizace slavného humoristického románu finského autora A. Pa-
asilinny. Poněkud nečekaná, ale velice současná černá groteska 
o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v cestě zlotři-
lostem svého synovce a jeho kumpánů. Přesto jednoho dne vezme 
osud do vlastních rukou a začne jednat... Autorky dramatizace 
J. Škápíková a L. Engelová; překlad M. Hejkalová; hrají L. Malkina, 
N. Konvalinková a J. Zadražil; scéna I. Žídek; kostýmy I. Brádková; 
hudební spolupráce P. Mandel a rež. L. Engelová.
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24. 09. | 20.00 | Koupila jsem husu, tak nevím… – jazyk 
je to, čím přežije národ aneb čeština jako chrám i tvrz. Humorný 
večer o lásce k češtině, o její kráse, bohatosti i záludnostech. Podle 
textů P. Eisnera, K. Čapka a M. Horníčka sestavila L. Engelová. 
Dramaturgická spolupráce: R. Tamchyna Úč. J. Hartl a M. Eben, 
autor textů písní a hudby: M. Eben, hrají: J. Honzák /kontrabas/, 
P. Skála /kytara/, M. Eben /klavír/, výprava: I. Žídek, rež. L. En-
gelová | 2. předpremiéra
25. 09. | 20.00 | Žena z Korinta – O. Daněk – slavný apokryf 
o tajemné návštěvnici v pracovně řeckého dramatika Kdo je vlast-
ně ta žena a proč jí tak záleží na tom, aby nová Euripidova hra 
měla jinou zápletku? Vtipné dialogy, příběh skoro až detektivní… 
Vyhraje umělecká inspirace nebo lákavá finanční nabídka? Úč. 
H. Maciuchová, J. Meduna, J. Tesařová. Úprava a režie: T. Vondro-
vic, scéna a kostýmy: I. Brádková, hudba: E. Viklický
26. 09. | 20.00 | Commedia finita – V. Hradská – nesmírně 
vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni. Výpovědi její pe-
dagogické konkurentky; uklízečky, společnice a komorné jsou 
svědectvím nejen o úspěších a pádech E. Destinnové; ale pře-
devším o závisti a malosti; které jako důvěrné známé provázejí 
i naše životy. Úč. D. Černá; J. Synková; D. Kolářová; M. Málková, 
rež. L. Engelová
27. 09. | 20.00 | Anděl v modrém
V divadelním baru probíhá výstava obrazů pana Pavla 
Čampulky.

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

 A bezbariérový přístup
  spojení: tram 4, 13, 22 do zastávky Vršovické náměstí nebo tram 
24 a 7 do zastávky Bohemians a poté pěšky nahoru na Vršovické 
náměstí, vstup do divadla z ulice Na Kovárně

  rezervace a prodej vstupenek do Divadla MANA na internetu: web-
ticket.cz nebo na produkce@vrsovickedivadlo.cz; SMS objednávkou 
na čísle 731 100 059, rovněž osobně v úředních hodinách farní 
kanceláře, ulice Moskevská 34

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

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

18. 09. | 19.30 | Hovory nad Ďolíčkem – fotbalová talk show 
Tomáše Poláčka – spojuje je láska k Bohemce a chuť povídat si co 
nejzajímavější fotbalové historky. Reportér, publicista, spisovatel 
a dobrodruh Tomáš Poláček pozve na jeviště Vršovického divadla 
MANA své zelenobílé oblíbence - v prvním díle nové dvouhodi-
nové talkshow Hovory nad Ďolíčkem se těší na trenéra Martina 
Haška, kapitána Josefa Jindříška a legendárního gólmana Radka 
Sňozíka | vstupné 150 Kč |

a kostýmy: I. Brádková, pohybová spolupráce: M. Pacek. Hrají, 
zpívají a kabaretně dovádějí: B. Kohoutová, J. Meduna a J. Meduna
17. 09. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie – anglický 
humorista Peter Mayle v rozkošném vyprávění o Provence řeší 
otázku: Proč Francouzi netloustnou. Po vydání každé nové knihy 
anglického humoristy, žijícího ve Francii Petera Maylea se jen 
zapráší. Náš večer bude volným pokračováním Tří gentlemanů, 
inscenace, ve které se na základě textů Karla Čapka a Petera May-
lea zabýváme starou dobrou Anglií. Tentokrát se chceme zaměřit 
na Francii a spolu s autorem úsměvně dokázat, že jediným sku-
tečným náboženstvím Francouzů je jídlo. Dozvíte se, proč jsou 
michelinské hvězdy snem každého šéfkuchaře a proč při jejich 
ztrátě málem uvažuje o sebevraždě. Hrají: V. Kopta, S. Vrbická, 
M. Táborský, scénář: J. Kudláčková a L. Engelová, scéna: I. Žídek, 
kostýmy: I. Brádková, autor písní a hudební spolupráce: V. Kopta, 
rež. L. Engelová.
18. 09. | 20.00 | Moje velká ryba – Ota Pavel – „…ryby mu 
personifikovaly lásku k tátovi. Ve vztahu k řece byla ukryta láska 
k mámě. A v osudu řeky a ryb byla touha po životě. Kdyby to 
bylo napsaný anglicky, klečel by Otu Pavlovi svět u nohou.“ /Jan 
Werich/. Poetické vyprávění o mamince, povedeném tatínkovi, 
báječném strejdovi Proškovi a dětství na břehu Berounky je plné 
opravdového života, kde slzy a dojetí střídá očistný smích. Drobné 
prózy Oty Pavla se už dávno staly klasikou české literatury. Z po-
vídek Oty Pavla čte M. Donutil, Scénář: R. Tamchyna, výprava: 
I. Brádková, výběr hudby: P. Mandel, rež. T. Vondrovic
19. 09. | 20.00 | Adresát neznámý – fascinující prózu Ameri-
čanky Kressmann Taylor o smrtící síle slova přednesou Jiří Dvořák 
a Jan Hartl. Ze záznamu uslyšíte neopakovatelný hlas Josefa So-
mra. Režie rozhlasové i jevištní verze: L. Engelová
20. 09. | 20.00 | Bláznovy zápisky – N. V. Gogol – Gogol 
ve svém monologu s neobyčejnou empatií a zároveň se smyslem 
pro místy až krutou grotesku dává nahlédnout do mysli malého 
bezvýznamného človíčka, který se stále více propadá do svého 
šílenství. A Jan Přeučil se opět po letech v režii Jaroslava Gillara 
vrací s mistrovským jevištním monodramatem do Violy. Na původ-
ní premiéru v roce 1967 Jan Přeučil vzpomíná: „ Bláznovy zápisky 
mě uchvátily, protože jsem Gogola miloval. A navíc jsem zde hrál 
postavu zcela vyšinutou mimo zákony normálního myšlení. Před-
stavení ve Viole byla vždycky plná a hra tu dosáhla více než sta 
repríz!“ Návrat Jana Přeučila k roli, kterou si zahrál před více jak 
půl stoletím, představuje nejenom šťastný výběr textu a jeho 
aktuálního potenciálu, ale ukazuje i posuny v hereckém výrazu, 
které jsou po letech patrné a vrhají na jeho postavu Popriščina 
jiné světlo. /Divadelní noviny/
21. 09. | 20.00 | Když teče do bot – A. P. Čechov – závěrečná 
část violo-čechovovského triptychu. Inscenace v sobě zahrnuje 
humoresky Kýchnutí, Rozhovor člověka se psem, V hotelu, Ach, ta 
paměť, V altánku, Komik, Mstitel a všem tragickým eskapádám 
nasadí korunu aktovka Jubileum. Představení je určeno všem, 
kdo mají rádi vtip, jemnost, laskavost a nečekaná překvapení. 
Hrají: T. Medvecká, L. Malkina, J. Meduna a L. Jurek, choreografie: 
L. Senkevich, rež. L. Engelová
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09. 09. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
10. 09. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran | 3D company 
| ABO C
11. 09. | 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana
12. 09. | 19.00 | České nebe
13. 09. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana
14. 09. | 19.00 | The Stand In – Cimrman, Smoljak, Svěrák – 
Cimrman English Theatre
15. 09. | 19.00 | Krysař – N. Sawa | v rámci festivalu Žižkovská 
loutka
16. 09. | 19.00 | České nebe
17. 09. | 19.00 | MAŠKARÁDA – T. Pratchett | Divadlo AQUA-
LUNG | premiéra
18. 09. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
19. 09. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
20. 09. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
22. 09. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Ze-
mme | 3D company | ABO B
23. 09. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
24. 09. | 19.00 | Pub in the Glade – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
| Cimrman English Theatre
25. 09. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
26. 09. | 19.00 | Akt – Cimrman, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
27. 09. | 19.00 | Dobytí severního pólu – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
30. 09. | 19.00 | Hospoda Na Mýtince – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana

19. 09. | 19.30 | Jméno – mluvit se dá o všem. Brilantní komedie 
podle nejlepší francouzské tradice. Polštářová bitva omezenců, 
kteří jsou přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno překonali. 
Hra nabízí komický pohled na sebejisté zastánce svobodného 
myšlení. Hrají: R. Zach, J. Dolanský, J. Janěková ml.,  L. Rybová, 
P. Lněnička, rež. T. Zielinski | vstupné 480 Kč | velký sál | host 
Divadlo Verze
22. 09. | 14.00 | Divadelní abeceda Henriety Hornáčkové 
– volnočasové setkávání dětí a jejich rodičů, které hravou formou 
seznamuje návštěvníky se světem divadla. Cyklus se skládá ze 
samostatných víkendových setkání, během kterých se děti spo-
lu se svými rodiči seznámí se světem divadla, kde kromě hercu 
potkají i spoustu dalších profesí, jako je například režisér, zvukař, 
maskérka, rekvizitář atd. Nauči se nejen hrát si na herce, ale také 
se dozvědí, jak funguje divadlo a jak vzniká divadelní předsta-
vení. Přijďte navštívit Divadelní království, Cirkus, Divadelní les, 
Hororové ustárni, a další díly se připravují. Pořadem vás budou 
provázet zkušená herecká a pedagožka Henrieta Horníčková s Pe-
trou Goldfamovou, scénografkou, kostýmní výtvarnicí, loutkářkou 
a ilustrátorkou | vstupné 150 Kč | podpořeno MČ Praha 10 v rámci 
Zásobníku projektů
23. 09. | 17.00 | Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky 
| vstupné 100 Kč | velký sál | host Divadlo Anima Candida
26. 09. | 19.30 | Večer s dobrou knihou – v zářijovém dí-
le pravidelného cyklu Vršovického divadla MANA budeme číst 
z  humoristického románu Zdeňka Jirotky Saturnin. Přijďte si 
poslechnout výňatky z knihy, jejíhož hlavního hrdinu ve filmové 
podobě nezapomenutelně ztvárnil Oldřich Vízner. Dramaturgie: 
V. Mašková | vstupné 100 Kč | foyer divadla 
30. 09. | 19.30 | Úča musí pryč – emoce vřou, v prvním pololetí 
se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, 
navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gym-
názia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! 
A proto je nutné ji ihned odvolat. Hrají: D. Prachař, J. Janěková 
ml., K. Frejová, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková, rež. T. Zielinski 
| vstupné 480 Kč | velký sál | host Divadlo Verze

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

  pokladna otevřena 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 říjen: 1. 9. zveřejnění programu, 17. 9.. od 17.00 
rezervace za běžnou cenu, 25. 9. prodej nevyzvednutých vstupenek – 
telefonické rezervace od 10.00
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12. – 09. | 18.00 a 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
13. – 16. 09. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
17. – 23. 09. | 20.00 | DEJA VU
24. – 09. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
25. – 09. | 18.00 a 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
26. – 30. 09. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)

DIVADLO IMAGE
černé divadlo, tanec a pantomima
Národní 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 314 448
mobil: +420 732 156 343
e-mail: image@imagetheatre.cz
www.imagetheatre.cz

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

  místa v sále nejsou číslována, divadelní sál je otevřen 30 minut před 
začátkem

Divadlo Image je stálicí mezi scénami unikátního českého žán-
ru, černého divadla. Osobitým způsobem kombinuje precizní 
černodivadelní techniku, tanec a pantomimu.

Galaxia

01. 09. | 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. 09. | 20.00 | Galaxia
03. 09. | 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.
04. 09. | 20.00 | The Best of Image

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. – 02. 09. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné 
a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných 
prvků černého divadla, tance, pantomimy a  hudby. V  tomto 
pojetí originálního černého divadla prožijete s hlavním hrdinou 
jeden obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. Části 
humorné, až groteskní, se střídají s poetikou černého divadla, 
moderní taneční čísla alternují s klasickým baletem a vše spojuje 
herecko-pantomimický projev hlavních představitelů. Den je plný 
zážitků, ale stejně jako v životě – vše má svůj konec.

DEJA VU

03. – 09. 09. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je ci-
tát Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie 
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci 
idiotů.“ Představení se vážně i nevážně zabývá současným život-
ním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí 
i lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a prav-
divě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla, 
tance, pantomimy a hudby.
10. – 11. 09. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
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Aspects of Alice

01. – 30. 09. | 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

01. 09. | 17.00 | LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fantastika – 
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

05. 09. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních obrazů 
a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu téměř krimi-
nálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských gangsterů.
06. 09. | 20.00 | Afrikania – divoká příroda v taneční stylizaci 
a působivé efekty černého divadla. Turisté, pošťák a jedno velké, 
hravé nedorozumění. Že to nejde dohromady? Ale ano, jde.
07. 09. | 20.00 | The Best of Image
08. 09. | 20.00 | The Best of Image
09. 09. | 20.00 | Galaxia
10. 09. | 20.00 | Galaxia
11. 09. | 20.00 | The Best of Image
12. 09. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pra-
žáka – unikátní prezentace geniálních vynálezů, které málem 
změnily svět. Poeticko-technický zážitek na vlastní oči. Černé 
divadlo rozšiřuje možnosti lidstva. Vstup na vlastní nebezpečí.
13. 09. | 20.00 | Black Box
14. 09. | 20.00 | Afrikania
15. 09. | 20.00 | Afrikania
16. 09. | 20.00 | The Best of Image
17. 09. | 20.00 | Galaxia
18. 09. | 20.00 | Galaxia
19. 09. | 20.00 | The Best of Image
20. 09. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka
21. 09. | 20.00 | The Best of Image
22. 09. | 20.00 | Afrikania
23. 09. | 20.00 | Afrikania
24. 09. | 20.00 | The Best of Image
25. 09. | 18.00 a 20.00 | Galaxia
26. 09. | 20.00 | Galaxia
27. 09. | 20.00 | The Best of Image
28. 09. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka
29. 09. | 20.00 | The Best of Image
30. 09. | 20.00 | Afrikania

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

  online prodej vstupenek na černé divadlo Aspects of Alice 
na www.tafantastika.cz. 

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

  předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI
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Diváci se mohou těšit na strhující výkony těch nejlepších herců 
naší muzikálové scény a energickou show v režii a choreografii 
Jána Ďurovčíka. Hrají: T. Savka, T. Löbel, R. Tomeš, M. Doubravová, 
N. Pocisková, K. Steinerová, Z. Fric, J. Kříž, J. Révai, M. Pleskot, 
A. Stanková, Z. Krištofová – Kolářová, M. Štěchová aj.
22. 09. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl
23. 09. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji 
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také 
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními 
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým 
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Ka-
ssai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava, 
M. Pleskot, R. Pavlovčinová.
28. 09. | 19.00 | Krysař
29. 09. | 14.30 a 19.00 | Krysař

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
05 – 07. 10. | Pomáda – muzikál
11. – 14. 10. | Krysař – muzikál Daniela Landy
19. – 20. 10. | Johanka z Arku – muzikál
26. – 27. 10. | Krysař – muzikál Daniela Landy
28. 10. | Mauglí – rodinný muzikál
31. 10. | Queenie – koncert

DIVADLA PRO DĚTI

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

  vstupné: děti do 3 let zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo), děti 
od 4 let, dospělí, senioři 150 Kč; divadelní sál je otevřen 30 minut 
před začátkem 

  Divadlo Image je stálicí mezi scénami unikátního českého žánru, 
černého divadla. Osobitým způsobem kombinuje precizní černodiva-
delní techniku, tanec a pantomimu. 

23. 09. | 15.00 | O zlaté rybce – barevný svět pod vodní hla-
dinou, jednou přívětivý a kolíbající, jindy rozbouřený a zrádný. 
Bájní tvorové, hraví koníci a zpívající rybky. Ti všichni   budou 
rozplétat pohádkový příběh dobráckého rybáře a jeho chamtivé 
ženy na jevišti Divadla Image

MUZIKÁLY

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

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

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

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

  vybraná místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketmaster 
a Ticketportal

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

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“

08. 09. | 14.30 a 19.00 | Vlasy – tři exklusivní předpremiéry no-
vého nastudování slavného muzikálu s nesmrtelnými hity. Nechte 
se unést jedinečným příběhem a nábojem písní, které celosvětově 
proslavilo legendární filmové zpracování Miloše Formana. Součas-
né nastudování naznačuje nadčasovost tohoto muzikálu, jehož 
poselství může být až překvapivě současné. Přijďte si užít velko-
lepou oslavu lásky, svobody a tolerance., Hrají: R. Tomeš/P. Pálek, 
M. Peroutka/R. Pekárek, P. Vraspírová/Ch. Doubravová, M. Tomešo-
vá/S. Tlustá, L. Adam/J. Tenkrát aj., rež. Š. Caban | 1. předpremiéra
09. 09. | 13.30 | Vlasy | 2. předpremiéra
14. 09. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy – 
osudový muzikál o tajemném muži v kápi a s píšťalou, ve které 
se ukrývá obrovská moc. Krysař Daniela Landy se vrací na jeviště 
Divadla Kalich v novém hereckém obsazení a s novou výpravou 
i choreografií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, pro 
které je bez nadsázky kultovním představením. Krysař je řazen 
mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Dnes má 
muzikál na svém kontě více než 1000 repríz, odehraných jak v Če-
chách, tak i v zahraničí. Hrají: P. Pálek, R. Jašków/D. Suchařípa, 
M. Křížová/K. Bohatová, M. Peroutka/R. Tomeš, M. Zounar/J. Apo-
lenář, Heňo, F. Slováček jr./J. Šlégr, A. Slováčková/Ch. Doubravová 
aj., rež. M. Landa
15. 09. | 14.30 a 19.00 | Krysař
16. 09. | 13.30 a 18.00 | Krysař
21. 09. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán – 
hity legendární skupiny Elán poprvé na divadelním jevišti! Písně, 
které jsou kultovní už pro tři generace fanoušků, provázejí ro-
mantický příběh o lásce, touze a pominutelnosti okamžiku štěstí. 
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29. 09. | 14.00 | Škola kouzel – pojďte si hrát na kouzelnickou 
školu a v roli kouzelnických učňů čarujte společně s Pavlem Kožíš-
kem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické 
vysvědčení a všechny děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel 
a soutěží. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková | vstupné: 
169 Kč

ZRCADLOVÝ LABYRINT
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
mobil: +420 731 176 659
e-mail: info@zrcadlovylabyrint.cz
www.zrcadlovylabyrint.cz

  vstupné: děti do 15 let 79 Kč, dospělí 99 Kč, rodinné vstupné 299 Kč, 
skupiny a školy 60 Kč

  otevřeno celoročně, so a ne 11.00–17.00
  dále otevřeno v tyto státní svátky a školní prázdniny 11.00–17.00 
(28. září 2018; 28. – 30. října 2018; 22. prosince 2018 – 2. ledna 
2019; 1. února 2019; 11. – 17. února 2019; 18. – 24. února 2019; 25. 
února – 3. března 2019; 18. – 22. dubna 2019; 1. května 2019; 8. 
května 2019; o letních prázdninách (1. července – 31. srpna) máme 
otevřeno každý den 11.00–17.00)

Originální a strhující zábava pro celou rodinu!
Velké unikátní zrcadlové bludiště
Síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly
Antigravitační místnost
Levitující stolek
Jedinečné optické klamy a iluze
… a navíc se naučíte i kouzlit!
V zrcadlovém bludišti jste už možná někdy byli, ale v kouzelnic-
kém bludišti určitě ne… Náš velký unikátní zrcadlový labyrint 
vás okouzlí a hlavně pobaví téměř 70 velkoplošnými zrcadly! 
Důmyslný labyrint nekonečných chodeb s nikam nevedoucími 
uličkami a slepými zákoutími je perfektní zážitek pro všechny 
bez rozdílu věku. V našem zrcadlovém bludišti máte navíc časově 
neomezenou možnost si opakovaně během návštěvy zrcadlový 
labyrint procházet. V síni smíchu vás veselá různě prohnutá zr-
cadla promění v trpaslíka s malinkýma nožičkama, hubeňourka 
s dlouhýma rukama nebo jinou komickou figurku. O originální 
legraci a zábavu zkrátka není nouze. U nás není jako jinde zaká-
záno fotit, ale naopak! Udělejte si vtipnou fotku nebo video, jak 
sedíte na stropě v antigravitační místnosti, levitujete stoleček 
nad vaší hlavou nebo se vyfoťte v nekonečném prostoru tunelů 
zrcadlového bludiště, který vás magicky rozmnoží. Dále se mů-
žete těšit na úžasné interaktivní optické klamy a iluze, které vás 
zaručeně dostanou. V zrcadlovém labyrintu také poodkryjete 
jinak přísně střeženou roušku kouzelnických tajemství a naučíte 
se i sami kouzlit! Velké zrcadlové bludiště je nově otevřeno v pří-
zemí Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy, takže 
návštěvu zrcadlového labyrintu můžete ideálně spojit s kouzel-
nickým představením. 

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

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

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

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

04. 09. | 17.00 | Červená Karkulka | hraje LD Jiskra | od 3 let
11. 09. | 17.00 | Červená Karkulka | hraje LD Jiskra | od 3 let
15. 09. | 10.30 | Kuchyňská skříň – veselá klauniáda odehrá-
vající se ve staré secesní skříni. Pohádka o nešťastně zamilovaném 
hrnci, který nepřeje lásce princezny vařečky a smaltované mísy. 
Za pomoci kuchyňského náčiní, porcelánu a dalšího nádobí se 
láska dvou zamilovaných šťastně naplní. Představení plné zpěvu, 
doprovázené hrou na nádobí, flétnu, kytaru či akordeon | hraje 
Divadlo Pruhované panenky | od 4 let
18. 09. | 17.00 | Kašpárek vaří živou vodu, O pyšné base | 
hraje LD Jiskra | od 3 let
25. 09. | 17.00 | Kašpárek vaří živou vodu, O pyšné base | 
hraje LD Jiskra | od 3 let

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

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

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

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

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

  (pro školy)¹ takto označená představení jsou pro určená pro školy 
  vstupné pro školy: 90 Kč + pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodně-
ných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají 
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky
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démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě! Scénář R. Nechutová, 
scéna A. Pitra, kostýmy E. Pitrová, hudba L. Jakl, choreografie 
E. Miškovič. Hrají: N. Válová/E. Radilová, O. Brejcha, E. Miškovič 
a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | pro mládež | Dům kultury Ostrava, 
ul. 28. října 124

STUDIO DIVADLA MINARET
Herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15 let – zahrnují 
základní pohybovou a hlasovou průpravu i přípravu divadelního 
vystoupení. Zápis na školní rok 2018/19 na tel. 730 141 693.

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

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

  změna programu vyhrazena!

LETNÍ SCÉNA HARFA
Českomoravská 2420/15a, Praha 9

02. 09. | 16.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání, 
všechny smutky zahání… Pohádkový muzikál s písničkami Zdeň-
ka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: Libor Jeník/Martin Stránský, 
Eliška Jansová/Eva Přívozníková, Jan Jedlinský, Vojtěch Matějíčka/
Dominika Býmová, Jana Stránská, Přemysl Houška a další.

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

15. 09. | 11.00 | Pat a Mat jedou na dovolenou – legendární 
kutilové Pat a Mat se vydají na cesty, aby projeli světa kraj a na-
konec zjistili, že doma je to nejlepší. Hrají: M. Dufek, Z. Tomeš
22. 09. | 11.00 | Krkonošské pohádky – Trautenberk má své 
panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán a velký pán, 
to nikdy nedělá dobrotu. Hrají: L. Jeník/P. Pěknic, K. Podzimková, 
J. Kučera, R. Trtík/J. Jedlinský, K. Nohýnek/P. Houška, Š. Prýmková
29. 09. | 11.00 | Princové jsou na draka

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
06. 10. | Pat a Mat jedou na dovolenou
07. 10. | Ať žijí duchové!
13. 10. | Kocour v botách
14. 10. | Čtyřlístek v pohádce
20. 10. | Krkonošské pohádky
21. 10. | Brouk Pytlík
27. 10. | Princové jsou na draka
28. 10. | Maxipes Fík

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

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

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

REDUTA 
Národní 20, Praha 1

23. 09. | 15.00 | Tři veselá prasátka – anglická lidová pohád-
ka s písničkami Jaromíra Nohavici, napínavý souboj tří čuníků 
s hladovým vlkem, v němž kamarádství vítězí. Scéna a kostýmy: 
I. Křivánková, hrají: L.  Jiřík/M. Hejný, M. Ligač, R. Nechutová 
a V. Koloušková/P. Karpeles, rež. T. Q. Hung | od 3 let

OHROBEC
Praha západ

01. 09. | 17.30 | Kominíkovo štěstí – česká lidová pohádka 
o lásce a řemeslech se zpěvy a tanci, s hudebním doprovodem 
bratrů Krčkových. Scéna: A. Pitra, kostýmy: I. Křivánková, hrají: 
L. Jiřík a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | od 3 let | v rámci Ohrobeckého 
divadelního festivalu

ZŠ ZLIČÍN
Hevlínská 500, Praha 5

18. 09. | 09.30 | Kominíkovo štěstí

ZÁJEZDY

Démoni současnosti

03. 09. | 10.00 | Démoni současnosti – tragikomedie o ná-
strahách dnešního světa je určena především mladému publiku. 
Dospělým však mnozí démoni mohou být také povědomí... Dyna-
mická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo do příběhu 
a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním životem. Největší 
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VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA 
Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10
www.vrsovickedivadlo.cz 

 A bezbariérový přístup
  spojení: tram 4, 13, 22 do zastávky Vršovické náměstí nebo tram 
24 a 7 do zastávky Bohemians a poté pěšky nahoru na Vršovické 
náměstí, vstup do divadla z ulice Na Kovárně

  rezervace a prodej vstupenek do Divadla MANA na internetu: web-
ticket.cz nebo na produkce@vrsovickedivadlo.cz; SMS objednávkou 
na čísle 731 100 059, rovněž osobně v úředních hodinách farní 
kanceláře, ulice Moskevská 34

  změna programu vyhrazena

23. 09. | 17.00 | Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky 
– vydáme se na dobrodružnou cestu Čajníka a Cukřenky. Potom 
se podíváme do cirkusu s tetou-klaunem a strýcem - klaunem. 
Ve třetí pohádce budou král a královna hostit ježibabu, vlka, 
tříhlavého draka a Otesánka. Zábava pro celou rodinu! Hrají: 
M. Táborský, K. Táborská | vstupné 100 Kč | velký sál | host Di-
vadlo Anima Candida

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

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

  rezervace a předprodej vstupenek na tel. 257 318 666 (pokladna) 
nebo 257 321 334 (obchodní odd., 

  po–pá 9.30–16.30), obchodni@svandovodivadlo.cz a na interneto-
vých stránkách

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

30. 09. | 15.00 | Skřítek – pohádka volně na motivy knížek 
o skřítcích | od 3 let  | 50 min | Studio

www.kampocesku.cz  divadla  59



Festival, 
který vám nasadí 
brouka do hlavy

22. – 23. 9. 2018

Výstaviště Praha Holešovice

www.evolution.cz
opět napodzim

za nákuPy

o jídle
na Přednášky

Pro zdraVí s rodinou



film
VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 6. 9.

MCQUEEN
Velká Británie, 2018, dokumentární, 111 min
Příběh Alexandra McQueena je moderní, leč poněkud gotická 
pohádka o obyčejném chlapci z dělnického Východního Londýna, 
který spoutal vlastní démony a stal se globální hvězdou módního 
návrhářství. Film McQueen sleduje mimořádný osud jednoho 
z nejvýraznějších umělců našeho tisíciletí, který v 27 letech stanul 
v čele Givenchy, aby následně založil svou vlastní úspěšnou módní 
značku. Ukazuje divokou krásu a odvážnost jeho originálních mo-
delů, které šokovaly veřejnost a nadchly zástupy celebrit od Lady 
Gaga po Sarah Jessicu Parker, a současně nahlíží do niterného 
světa inspirativní i zmučené duše radikálního génia. Skrze roz-
hovory s jeho nejbližšími kolegy a přáteli, rodinou i s návrhářem 
samotným poprvé rozkrývá i jeho osobní traumata, která silně 
ovlivnila jeho tvorbu a zřejmě mu také předčasně zkrátila život.

  Hrají: Alexander McQueen.
  Režie: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui.

VŠECHNO BUDE
Česká republika, Slovinko, Polsko, Slovensko, 2018, 
drama, 85 min

Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý 
Heduš podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými 
průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na útěku, na 
dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná 
nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá 
ho policistka s policistou a my spolu s nimi váháme, co je realita 
a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké rozlišit pravou sku-
tečnost od té vyfantazírované…

  Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, 
Lenka Vlasáková, Martin Pechlát.

  Režie: Olmo Omerzu.

OD 13. 9.

PREDÁTOR: EVOLUCE
USA, 2018, akční

Quinn McKenna je velitel elitní skupiny vojáků, která provádí 
tajnou operaci na místě, kde havarovala loď Predátora. Quinn se 
rozhodne loď prozkoumat a část vybavení pošle domů, kde bydlí 
jeho syn Rory. Za to je McKenna zatknut vládním agentem Willem 
Traegerem, který monitoruje aktivitu predátorů na zemi. Po zo-
tavení z pádu lodi se Predátor probouzí a začíná hledat chybějící 
část vybavení. Tím začíná boj na život a smrt, který vyvrcholí na 
předměstí města, kde bydlí Rory s matkou Emily McKenna. V tu 
chvíli ale ještě skupina vojáků v čele s Quinnem a Casey Bracket 
netuší, že se budou muset postavit ještě větší hrozbě, a to gene-
ticky upravenému Predátorovi.

  Hrají: Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Loch-
lyn Munro, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Boyd Holbrook, 
Edward James Olmosa další.

  Režie: Shane Black.

OD 20. 9.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Česká republika, 2018, komedie, 95 min

Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sym-
paťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. 
Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik 
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ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti ča-
sopisu, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena 
mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá 
šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy po chlapsku – společ-
ně s nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné 
noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě 
mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“  Ráno Karel 
zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy 
Zoltany se stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla 
musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit 
fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?

  Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádej, Táňa Pau-
hofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie 
Polišenská, Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa 
Konvalinková, Lucie Šteflová, Jakub Volák, Ester Kočičková, 
Jana Synková, Pavla Tomicová, Jiří Maryško, Richard J. Müller, 
Dominika Myslivcová.

  Režie: Rudolf Havlík.

V MOSULU
Česká republika, 2018, dokumentární, 72 min
Blízkovýchodní reportérka a dokumentaristka Jana Andert se 
na podzim roku 2017 vydala do Mosulu okupovaného bojovníky 
Islámského státu. Na vlastní pěst, bez podpory zahraničních mé-
dií, pro které obvykle pracuje. S elitní jednotkou irácké armády 
Golden Division osm měsíců riskovala život v prvních liniích bitvy. 
Za tu dobu uvykla střelbě a výbuchům raket, zažila exploze sebe-
vražedných atentátníků i aut napěchovaných výbušninami a byla 
po boku rodinám truchlícím za své zemřelé, ať už to byli muži, 
ženy, či děti. Šoková terapie reportáží z válečné fronty. Nebojácné 
svědectví o městu v ruinách, které jedna z největších katastrof 
dnešní doby obrala o duši.

  Režie: Jana Andert.

OD 27. 9.

DOMESTIK
Česká republika, Slovensko 2018, psychologický, 
thriller, 117 min
Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí 
náročného cvičení a přísné životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, 
spí dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v lož-
nici. To ale těžce nese jeho žena Šarlota, která už dlouho touží 
po dítěti. S každou další nocí v kyslíkovém stanu se jejich vztah 
proměňuje. Podaří se jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě 
znovu nadechnout?

  Hrají: Tereza Hofová, Jiří Konvalinka, Miroslav Hanuš, Tomáš 
Bambušek.

  Režie: Adam Sedlák.

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

  uvádíme pouze programy, které provozovatelé dodají ke zveřejnění

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

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

01. 09. | 13.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
01. 09. | 14.00 | Kryštůfek Robin – USA | české titulky
01. 09. | 16.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
01. 09. | 16.15 | Alfa – USA
01. 09. | 18.00 | Jan Palach – ČR
01. 09. | 18.30 | Důvěrný nepřítel – ČR/SR
01. 09. | 20.30 | Escobar – Špa/Bul
01. 09. | 20.45 | Upgrade – Austrálie
02. 09. | 13.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
02. 09. | 14.00 | Kryštůfek Robin – USA | české titulky
02. 09. | 16.00 | Láska bez bariér – Fra/Bel
02. 09. | 16.15 | Alfa – USA
02. 09. | 18.00 | Jan Palach – ČR
02. 09. | 18.30 | Důvěrný nepřítel – ČR/SR
02. 09. | 20.30 | Escobar – Špa/Bul
02. 09. | 20.45 | Upgrade – Austrálie
03. 09. | 13.30 | Úsměvy smutných mužů – ČR
03. 09. | 16.15 | Důvěrný nepřítel – ČR/SR
03. 09. | 16.30 | Úsměvy smutných mužů – ČR
03. 09. | 18.30 | Láska bez bariér – Fra/Bel
03. 09. | 18.45 | Studená válka – Polsko/Fra/GB
03. 09. | 20.30 | Jan Palach – ČR
03. 09. | 20.45 | Upgrade – Austrálie
04. 09. | 16.00 | Důvěrný nepřítel – ČR/SR
04. 09. | 17.30 | Úsměvy smutných mužů – ČR
04. 09. | 18.15 | Jan Palach – ČR
04. 09. | 20.45 | Studená válka – Polsko/Fra/GB
05. 09. | 13.30 | Senior Art: Mama Brazil – Braz/Urug/SRN
05. 09. | 16.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
05. 09. | 16.30 | Důvěrný nepřítel – ČR/SR
05. 09. | 18.00 | Jan Palach – ČR
05. 09. | 18.45 | Studená válka – Polsko/Fra/GB
05. 09. | 20.30 | Escobar – Špa/Bul
05. 09. | 20.45 | Upgrade – Austrálie
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06. 09. | 16.00 | Ten pravý, ta pravá? – USA
06. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
06. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
06. 09. | 18.15 | Jan Palach – ČR
06. 09. | 20.00 | Mission: Impossible – Fallout – USA
06. 09. | 20.45 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
07. 09. | 13.30 | Jan Palach – ČR
07. 09. | 14.00 | McQueen – GB
07. 09. | 16.00 | Ten pravý, ta pravá? – USA
07. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
07. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
07. 09. | 18.15 | Jan Palach – ČR
07. 09. | 20.00 | Mission: Impossible – Fallout – USA
07. 09. | 20.45 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
08. 09. | 14.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
08. 09. | 14.15 | Kubík hrdina – Island/Belgie | česká verze
08. 09. | 16.00 | Ten pravý, ta pravá? – USA
08. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
08. 09. | 18.00 | Miss Hanoi – ČR/SR | vietnamské titulky
08. 09. | 18.15 | Jan Palach – ČR
08. 09. | 20.00 | Mission: Impossible – Fallout – USA
08. 09. | 20.45 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
09. 09. | 14.15 | Kubík hrdina – Island/Belgie | česká verze
09. 09. | 14.30 | Úsměvy smutných mužů – ČR
09. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
09. 09. | 16.30 | Ten pravý, ta pravá? – USA
09. 09. | 18.00 | Miss Hanoi – ČR/SR | vietnamské titulky
09. 09. | 18.30 | Jan Palach – ČR
09. 09. | 20.00 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
10. 09. | 13.30 | Ten pravý, ta pravá? – USA
10. 09. | 16.00 | Ten pravý, ta pravá? – USA
10. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
10. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
10. 09. | 18.15 | Jan Palach – ČR
10. 09. | 20.00 | McQueen – GB
10. 09. | 20.45 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
11. 09. | 16.00 | Ten pravý, ta pravá? – USA
11. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
11. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
11. 09. | 18.15 | Jan Palach – ČR
11. 09. | 20.00 | McQueen – GB
11. 09. | 20.45 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
12. 09. | 13.30 | Senior Art: Studená válka – Polsko/Fra/GB
12. 09. | 16.00 | Jan Palach – ČR 
12. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
12. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
12. 09. | 18.30 | Ten pravý, ta pravá? – USA
12. 09. | 20.00 | McQueen – GB

12. 09. | 21.00 | Future Gate: Predátor: Evoluce – USA
13. 09. | 16.00 | Jan Palach – ČR 
13. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
13. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
13. 09. | 18.30 | Jsem božská! – USA
13. 09. | 20.00 | Whitney – GB/USA
13. 09. | 20.45 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
14. 09. | 13.30 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
14. 09. | 14.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
14. 09. | 16.00 | Jan Palach – ČR
14. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
14. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
14. 09. | 18.30 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
14. 09. | 20.00 | Muž, který zabil Dona Quijota – Špa/

Bel/Port.
14. 09. | 20.30 | Ten pravý, ta pravá? – USA
15. 09. | 13.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
15. 09. | 14.00 | Pat a Mat znovu v akci – ČR
15. 09. | 16.00 | Jan Palach – ČR
15. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
15. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
15. 09. | 18.30 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
15. 09. | 20.00 | Muž, který zabil Dona Quijota – Špa/

Bel/Port.
15. 09. | 20.30 | Ten pravý, ta pravá? – USA
16. 09. | 13.45 | Mamma Mia!: Here We Go Again – USA
16. 09. | 14.00 | Pat a Mat znovu v akci – ČR
16. 09. | 16.00 | Jan Palach – ČR
16. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
16. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
16. 09. | 18.30 | Já Maria Callas – Francie | předpremiéra
16. 09. | 20.00 | Whitney – GB/USA
17. 09. | 13.30 | Chata na prodej – ČR
17. 09. | 16.00 | Jan Palach – ČR
17. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
17. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
17. 09. | 20.00 | Whitney – GB/USA
17. 09. | 20.30 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
18. 09. | 16.15 | Chata na prodej – ČR
18. 09. | 17.30 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
18. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
18. 09. | 20.00 | Tísňové volání – Dánsko
18. 09. | 20.30 | Cestovatelské kino – Kanada
19. 09. | 13.30 | Senior Art: Muž, který zabil Dona 

Quijota – Špa/Bel/Port
19. 09. | 16.30 | Úsměvy smutných mužů – ČR
19. 09. | 16.45 | Jan Palach – ČR
19. 09. | 18.30 | Všechno bude – ČR/Slovinsko/SR/Polsko | 

anglické titulky
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19. 09. | 20.30 | Tísňové volání – Dánsko
20. 09. | 16.00 | Po čem muži touží – ČR
20. 09. | 17.00 | King Skate – ČR
20. 09. | 18.15 | SmartTalk: Trendy v on-line marketingu
20. 09. | 18.45 | Po čem muži touží – ČR
20. 09. | 20.30 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
20. 09. | 20.45 | Po čem muži touží – Č
21. 09. | 18.30 | Po čem muži touží – ČR
21. 09. | 18.45 | King Skate – ČR
21. 09. | 20.30 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
21. 09. | 20.45 | McQueen – GB
22. 09. | 14.00 | Kubík hrdina – Island/Belgie
22. 09. | 16.00 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
22. 09. | 18.30 | Po čem muži touží – ČR
22. 09. | 18.45 | King Skate – ČR
22. 09. | 20.30 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
22. 09. | 20.45 | McQueen – GB
23. 09. | 14.00 | Kubík hrdina – Island/Belgie
23. 09. | 14.30 | Jan Palach – ČR
23. 09. | 16.00 | King Skate – ČR
23. 09. | 17.00 | Po čem muži touží – ČR
23. 09. | 18.00 | Úsměvy smutných mužů – ČR
23. 09. | 19.00 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
23. 09. | 20.00 | McQueen – GB
24. 09. | 13.30 | Po čem muži touží – ČR
24. 09. | 16.15 | King Skate – ČR
24. 09. | 17.15 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
24. 09. | 18.15 | Po čem muži touží – ČR
24. 09. | 20.15 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
25. 09. | 16.30 | Po čem muži touží – ČR
25. 09. | 17.15 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
25. 09. | 18.45 | Ladies Movie Night: Po čem muži touží 

– ČR
25. 09. | 20.00 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
26. 09. | 13.30 | Senior Art: Léto – Rusko/Francie
26. 09. | 16.00 | King Skate – ČR
26. 09. | 16.15 | Po čem muži touží – ČR
26. 09. | 18.00 | Po čem muži touží – ČR
26. 09. | 19.30 | Žalman – koncert a film
26. 09. | 20.00 | Toman – ČR/SR | předpremiérová projekce
27. 09. | 16.15 | Po čem muži touží – ČR
27. 09. | 16.45 | Odborný dohled nad výkladem snu – ČR
27. 09. | 18.15 | Domestik – ČR/SR
27. 09. | 18.45 | Po čem muži touží – ČR
27. 09. | 20.30 | Beze stop – USA
27. 09. | 20.45 | King Skate – ČR
28. 09. | 13.30 | Po čem muži touží – ČR
28. 09. | 14.00 | Yeti: Ledové království (Smallfoot) – USA 

| česká verze
28. 09. | 16.15 | Po čem muži touží – ČR
28. 09. | 16.45 | Odborný dohled nad výkladem snu – ČR
28. 09. | 18.15 | Domestik – ČR/SR
28. 09. | 18.45 | Po čem muži touží – ČR
28. 09. | 20.30 | Beze stop – USA

28. 09. | 20.45 | King Skate – ČR
29. 09. | 13.30 | Po čem muži touží – ČR
29. 09. | 14.00 | Yeti: Ledové království (Smallfoot) – USA 

| česká verze
29. 09. | 16.15 | Po čem muži touží – ČR
29. 09. | 16.45 | Odborný dohled nad výkladem snu – ČR
29. 09. | 18.15 | Domestik – ČR/SR
29. 09. | 18.45 | Po čem muži touží – ČR
29. 09. | 20.30 | Beze stop – USA
29. 09. | 20.45 | King Skate – ČR
30. 09. | 13.30 | Po čem muži touží – ČR
30. 09. | 13.45 | Yeti: Ledové království (Smallfoot) – USA 

| česká verze 
30. 09. | 15.30 | Domestik – ČR/SR
30. 09. | 15.45 | King Skate – ČR
30. 09. | 17.45 | Domestik – ČR/SR
30. 09. | 19.30 | Koncert Pražského filmového orchestru
30. 09. | 20.15 | Beze stop – USA

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

  změna programu vyhrazena

FILMOVÝ KLUB MKP
  vstup pouze s platnou legitimací FK. Cena legitimace 50 Kč, platí do 
31. 12. 2018, v prodeji na pokladně MKP.

11. 09. | 19.00 | Úsměvy smutných mužů – Česko 2018, 
D. Svátek. Adaptace knihy Josefa Formánka o úspěšných chla-
pech, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Hrají: 
D. Švehlík, J. Dušek, O. Malý, S. Babčáková, J. Plesl aj. | 92 min | 
od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál 
18. 09. | 19.00 | Láska bez bariér – Francie, Belgie 2018, 
F. Dubosc. Romantická komedie o svůdníku Jocelynovi, kterému 
se přihodí něco, co by nikdy nečekal. Beznadějně a romanticky 
se zamiluje do ženy upoutané na invalidní vozík | francouzsky 
s českými titulky | 107 min | od 12 let | vstupné 80 Kč | velký sál
19. 09. | 19.00 | Studená válka – Polsko, Francie, VB 2018, 
P. Pawlikowski. Příběh velké osudové lásky v kulisách Varšavy, 
Berlína a Paříže 50. let. Cena za režii z IFF Cannes 2018 | polsky 
s českými titulky | 89 min | od 12 let | vstupné 80 Kč | velký sál
25. 09. | 19.00 | Muž, který zabil Dona Quijota – Španělsko, 
Belgie, VB 2018, T. Gilliam. Cynický režisér Toby potkává během 
natáčení v malebné španělské vesničce starého pomateného 
ševce, který se domnívá, že je Don Quijot a Toby jeho Sancho 
Panza | anglicky s českými titulky | 132 min | od 12 let | vstupné 
80 Kč | velký sál
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FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR 
  vstup pouze s platnou kartou FK. Cena legitimace 50 Kč, platí do 
31. 12. 2018, v prodeji na pokladně MKP.

18. 09. | 16.00 | Chata na prodej – ČR 2018, T. Pavlíček. Ro-
diče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před 
předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) 
rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu | 77 min 
| vstupné 60 Kč | velký sál
19. 09. | 16.00 | Escobar – Španělsko, Bulharsko 2017, F. L. 
de Aranoa. Escobar, brutální zločinec, narkobaron a jeden z nej-
bohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších | anglicky 
s českými titulky | 123 min | od 15 let | vstupné 60 Kč | velký sál
25. 09. | 16.00 | Mamma Mia! Here We Go Again – USA 2018, 
O. Parker. Pokračování úspěšného muzikálu Mamma Mia! Opět s 
Meryl Streep v hlavní roli | anglicky s českými titulky | 114 min | 
vstupné 60 Kč | velký sál

BIO JUNIOR 

15. 09. | 15.00 | Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 
– USA 2018, G. Tartakovsky. Oblíbená rodinka strašidel se vydává 
na výletní parník | český dabing | 97 min | vstupné 70 Kč | velký sál

SOUČASNÝ FILM

13. 09. | 19.00 | Teheránská tabu – SRN, Rakousko 2017. 
Rockové koncerty v klubech, nemanželský sex, alkohol i drogy 
íránské zákony tvrdě potlačují. Při cestě za svobodou a štěstím 
musí proto mladí protagonisté filmu riskovat. Lektorský úvod 
Vladimíra Hendricha | 90 min | od 18 let | vstupné 80 Kč | velký sál
27. 09. | 19.00 | Sweet Counry – Austrálie 2017. Napínavý, 
suverénně zrežírovaný a vizuálně podmanivý australský western 
Warwicka Thorntona o násilí a rasismu zadřených hluboko pod 
kůži získal Zvláštní cenu benátské poroty i nejprestižnější ocenění 
na MFF v Torontu 2017. Lektorský úvod Vladimíra Hendricha | 
113 min | od 12 let | vstupné 80 Kč | malý sál

FILM A SPIRITUALITA 
  ve spol. s Akademickou farností Praha

12. 09. | 19.00 | Mama Brasil – Brazílie, Uruguay, Německo 
2018, G. Pizzi. Irenin svět, to jsou její čtyři synové, manžel sní-
lek, nešťastně provdaná sestra, neustálý ruch, radost, pusinky, 
objímání, slzy, moře… Projekce s úvodem a diskuzí. Uvádí Mgr. 
Lukáš Jirsa, Ph.D. | 95 min | české titulky | vstupné 80 Kč | velký sál

3D PROJEKCE
  ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč) 
určené k opakovanému použití

15. 09. | 18.00 | Mission: Impossible – Fallout  – USA 2018, 
Ch. McQuarrie. Ethan Hunt si vybíral nesplnitelné mise a pokaž-
dé uspěl. Tentokrát však čelí úplně nové situaci. Do hry vstupují 
další hráči a rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude vůbec 
jednoduché | 147 min | české titulky | od 12 let | vstupné 100 Kč 
| velký sál

22. 09. | 19.00 | Predátor: Evoluce – USA 2018, S. Black. Elitní 
skupina vojáků provádí tajnou operaci na místě, kde havarovala loď 
Predátora | 147 min | české titulky | od 12 let | vstupné 140 Kč | velký sál

SOUČASNÝ ČESKÝ FILM

24. 09. | 19.00 | Jan Palach – ČR 2018. Drama posledních měsí-
ců Palachova života evokuje okamžiky jeho rozhodnutí nastoupit 
cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a studenta 
filosofie stává „pochodeň číslo 1“. Lektorský úvod. Besedu s reži-
sérem R. Sedláčkem moderuje V. Hendrich | 124 min | od 12 let | 
vstupné 80 Kč | velký sál

FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

27. 09. | 16.00 | Gauguin – Francie 2017, E. Deluc. Rok 1891. 
Gauguin se usazuje na Tahiti. Chce malovat v divočině, zcela 
svobodně, daleko od morálních, politických a estetických kódů 
civilizované Evropy | francouzsky s českými titulky | 102 min | od 
15 let | vstupné 80 Kč | velký sál

BIO SKEPTIK ANEB VEČER OBZVLÁŠTĚ 
VYTŘÍBENÉHO VKUSU 

27. 09. | 19.00 | Rocky Horror Picture Show – USA 1975, 
J. Sharman. Kuriózní parodie na béčkové horrory s trochou sci-
-fi a rockové muziky, která se časem stala nejlepším příkladem 
kultovního filmu. Po projekci následuje debata s filmovým pu-
blicistou Kamilem Filou a s V. Zapletalem o kvalitách snímku. | 
anglicky s českými titulky | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

29. 09. | 15.30 | Cesta do fantazie – Japonsko 2001, H. Mi-
jazaki.  Dnes již kultovní dílo japonského mistra animovaného 
filmu, které svou fantaskní poetikou okouzluje děti i dospělé | 
124 min | český dabing | volný vstup | malý sál

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

  pokladna otevřena po–so 16.30–20.45, ne 14.00–20.45, prodej 
členských legitimací max. 30 minut před představením

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

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

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

→ kavárna Ponrepo  
Nejen pro milovníky dobré kávy  

a filmu otevřena denně do 01 hod.
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→ cyklus midnight movies
→ němé filmy s živou hudbou
→ filmové kurzy pro veřejnost
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01. 09. | 18.00 | Č88R – Zdeněk Flídr – Tichý společník 
– ČSR 1988 

01. 09. | 20.30 | Masaki Kobajaši – Harakiri – Seppuku  
– Japonsko 1963 

02. 09. | 17.30 | Po stopách Antonína Dvořáka – recitál 
houslisty Jiřího Vodičky a klavíristy Martina Kasíka 

03. 09. | 18.00 | Petr Weigl – Don Quijote – Radúz 
a Mahulena – ČSR 1969, 1970 

04. 09. | 17.30 |  William Wyler – Nejlepší léta našeho 
života – USA 1946 

04. 09. | 20.30 |  Dědictví neorealismu – Ermanno Olmi  
– Strom na dřeváky – Itálie 1978 

05. 09. | 18.00 | Č88R – Věra Chytilová – Kopytem sem, 
kopytem tam – ČSR 1988 

05. 09. | 20.30 |  Jan Němec – Démanty noci  – ČSR 1964 
06. 09. | 19.00 | Betlémská kulturní noc – Tih Minh  

– Francie 1918
07. 09. | 19.00 | Alexandr Askoldov – Komisařka – SSSR 
07. 09. | 21.00 | Midnight Movies – Alex Proyas – Vrána 

– USA 1994 
08. 09. | 18.00 |  Moshe Mizrahi – Život jde dál – Francie 

1981 
08. 09. | 20.30 | Andrej Tarkovskij – Stalker – SSSR 1979 
09. 09. | 18.00 | Jean-Charles Dudrumet – Ctihodný 

Stanislav – Francie, Itálie 1963 
10. 09. | 18.00 | Petr Weigl – Bludiště moci – Faust 

a Markéta – ČSR 1969, 1972 
10. 09. | 20.30 | Dědictví neorealismu – Ermanno Olmi  

– Místo – Itálie 1961 
11. 09. | 18.00 | Star Muti – Mario Monicelli – Lidový 

román – Itálie, Francie 1974 
11. 09. | 20.30 | Roman Polanski – Ošklivost – Velká 

Británie 1965 
12. 09. | 18.00 | Moshé Mizrahi – Drahá neznámá  

– Francie 1980 
12. 09. | 20.30 | Lucian Pintilie – rumunská první vlna 

– Lucian Pintilie – V neděli v 6 ráno – Rumunsko 
1965 

13. 09. | 18.00 | Dědictví neorealismu – Ermanno Olmi  
– Čas se zastavil – Itálie 1959 

14. 09. | 18.00 | Star Muti – Sergio Corbucci – Zločin à la 
Neapol – Itálie, Francie 1979 

15. 09. | 19.00 | Cannes 2018 – Semaine de la critique  
– oficiální výběr krátkometrážních filmů 

16. 09. | 15.00 | Ponrepo dětem – Cirkus Hurvínek – 
pásmo krátkých filmů – dílna ploškové animace 

16. 09. | 18.00 | Č88R – Zdenek Zaoral – Poutníci – ČSR 
1988 

17. 09. | 18.00 | Jan S. Kolár – Karel Lamač – Otrávené 
světlo – ČSR 1921 – digitálně restaurovaná kopie 
s živým hudebním doprovodem

18. 09. | 18.00 | Jana Boková – Bye Bye Shanghai – ČR, 
Argentina 2008 – projekce za účasti režisérky

19. 09. | 18.00 | Chůze a běhy Víta Pancíře – pásmo 
krátkých filmů za účasti autora

19. 09. | 20.30 | Bruno Dumont – Janička – Francie 2017 
20. 09. | 18.00 | Star Lidia Quaranta – Giovanni Pastrone 

– Cabiria – Itálie 1912–1914 + krátký film 
20. 09. | 20.30 | Lucian Pintilie – rumunská první vlna 

– Lucian Pintilie – Pavilon číslo šest – Jugoslávie 
1978 

21. 09. | 18.00 | Dědictví neorealismu – Ermanno Olmi  
– Sapéři – Itálie 1970 

22. 09. | 18.00 | Lístek do Nového světa – Hugo Haas  
– Zastávka 47 – USA 1951 

22. 09. | 20.00 | Lístek do Nového světa – Hugo Haas  
– Lizzie – USA 1957 

23. 09. | 15.00 | Ponrepo dětem – Marek Beneš – Pat 
a Mat znovu v akci – ČR 2018 

23. 09. | 18.00 | Lístek do Nového světa – Hugo Haas  
– Srazit a ujet – USA 1957 

24. 09. | 18.00 | Star Valli – Carmine Gallone – Manon 
Lescaut – Itálie 1939 

25. 09. | 18.00 | K 100. výročí narození Martina Růžka  
– Otakar Vávra – Třináctá komnata – ČSR 1968 

25. 09. | 20.30 | Dědictví neorealismu – Paolo a Vittorio 
Tavianiové – Noc svatého Vavřince – Itálie 1981 

26. 09. | 18.00 | Knud Leif Thomsen – Linina svatba  
– Norsko 1972 

26. 09. | 20.30 | Piotr Szulkin – Golem – Polsko 1979 
27. 09. | 18.00 | Ladislav Brom – Klapzubova XI. – ČSR 

1938 – slavnostní uvedení nového DVD 
27. 09. | 20.30 | Dědictví neorealismu – Ermanno Olmi  

– Snoubenci – Itálie 1962 
29. 09. | 19.00 | Jan Němec – Démanty noci – ČSR 1964 
29. 09. | 20.30 | Roman Polanski – Ples upírů – Velká 

Británie 1967 + 2 krátké filmy 
30. 09. | 15.00 | Ponrepo dětem – Den architektury: Jak 

si zařídit byt? – pásmo krátkých filmů – architekto-
nická dílna 

30. 09. | 18.00 | Star Vitti – Mario Monicelli – Dívka 
s pistolí – Itálie 1968 

30. 09. | 20.30 | Courage Festival – Márika Takácsová – 
Teplí muži ve studené diktatuře – Maďarsko 2015

66  film



Praha je jedno 
z nejlepších měst 
pro milovníky vína!
Nevěříte? Podívejte se do 
naší brožury Praha:víno 
a přesvědčte se sami.

Prague.eu/vino



pátek 14. 9. 2018, 19 hodin
Lichtenštejnský palác – Sál Martinů/Praha (Malá Strana)

Nathalie Schmalhofer (housle)

Andreas Schmalhofer (violoncello)

Jürgen Geiger (klavír)

Johannes Skudlik (dirigent)

Orchestr SYMPHONY PRAGUE

B. SMETANA 
Vltava

L. VAN BEETHOVEN
Koncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr, C dur, op. 56

L. VAN BEETHOVEN 
7. symfonie A – dur

Info, rezervace a prodej vstupenek: 
Monika Teichmannová – 777 317 186, manager@symphonyprague.com 
nebo na večerní pokladně hodinu před koncertem v místě konání
Cena vstupenky 200 Kč /150 Kč
Pořadatel: Art, z.s.



koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY, 
ORCHESTRY

BACHŮV VARHANNÍ PODZIM
Více informací na www.bachuvpodzim.cz

  Hudební festival Bachův varhanní podzim zahájí svůj devátý ročník 
koncertem renomovaného varhaníka Samuela Kummera. 

  Skladby Johanna Sebastiana Bacha, jeho současníků a jejich vliv na 
českou varhanní tvorbu, to je program devátého ročníku Bachova 
varhanního podzimu. Na devíti koncertech se představí zvučná jména 
varhanního světa.

  Česká země letos slaví významné kulaté výročí, oslavujme dobrou 
hudbou a silnými uměleckými prožitky!

KONCERT V PRAZE
02. 10. | 19.00 | Samuel Kummer – varhany. Program: díla 
F.  Mendelssohna-Bartholdyho, Roberta Schumanna, vlastní 
skladby | kostel sv. Ignáce, Karlovo nám., Praha 2

DALŠÍ KONCERTY
03. 10. | 19.00 | Julian Gembalski (PL) – varhany | Brno, 
jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
07. 10. | 15.00 | Aneta Ručková – soprán + Josef Kratochvíl 
– varhany | Doubravník, kostel Povýšení sv. Kříže
11. 10. | 19.00 | Irena Chřibková – varhany | Brno, kostel 
sv. Tomáše
14. 10. | 19.00 | Martin Moudrý – varhany | Brno, bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie

18. 10. | 19.00 | Jan Talich – housle + Martin Kasík – klavír 
| České Budějovice, sál Jihočeské filharmonie
20. 10. | 19.00 | Petra Kujalová – varhany | Žďár nad Sázavou, 
kostel sv. Prokopa
21. 10. | 19.00 | Schola Gregoriana Pragensis, umělecký 
vedoucí David Eben + Tomáš Thon – varhany | Brno, kate-
drála sv. Petra a Pavla
28. 10. | 19.00 | Petr Kolař | Prostějov, kostel Povýšení svatého 
Kříže

BERG_2018 | 18. SEZONA ORCHESTRU 
BERG
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel
8 originálních večerů, rozmanité prostory, 
kombinace hudby s ostatními žánry, světové 
i české premiéry, časem prověřené skladby. 

  předprodej: síť GoOut (kamenná prodejna: Freshlabels Store, 
Panská 9, Praha 1, denně 10-20h); online www.GoOut.cz

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

  změny vyhrazeny

04. 09. | 19.00 | TRANSFORMACE | ... starobylá inspirace. 
Program: Jakub Rataj: Trans – polypnoe (světová premiéra), Jo-
nathan Harvey: Bhakti (česká premiéra) | klub Roxy 
01. 10. | 19.30 | DEN PO DNI | ... duchovní světy. Program: 
Marek Keprt: nová skladba (světová premiéra), Mark André: 
riss 1 – den 7 (česká premiéra), Gérard Grisey: Jour, contre-jour 
| kostel U Salvátora
05. 11. | 19.30 | OLD/NEW | ... elektronika & interakce. Jiří 
Lukeš – live electronics, Vladimír Burian – interaktivní projekce 
a lightdesign. Program: Jiří Lukeš: nová skladba (světová premi-
éra), Heiner Goebbels: Sampler suite, Ondřej Adámek: Ça tourne 
ça bloque. | DOX+
prosinec | QUO VADIS? | ... tanečníci třetího věku. Mirka 
Eliášová – choreografie, Jan Komárek – light design. Program: 
Martin Klusák: nová skladba (světová premiéra), Per Nørgård: 
Constellations (česká premiéra), Arvo Pärt: Tabula rasa | Malá 
dvorana Veletržního paláce

Samuel Kummer, foto © Susann Hehnen
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DVOŘÁKOVA PRAHA
Mezinárodní hudební festival
2. – 21. 9. 2018
11. ročník
vstupenky na www.dvorakovapraha.cz

  změny programu vyhrazeny

02. 09. | 13.15 | Bennewitzovo kvarteto. Program: A. Dvořák: 
Smyčcový kvartet č. 13 G dur | Hlávkův byt
02. 09. | 14.30 | Pražský smíšený sbor, Jan Steyer – varhany. 
Program: A. Dvořák: Biblické písně (sborová úprava, výběr); Mše 
D dur „Lužanská“ (výběr) | kostel sv. Vojtěcha
02. 09. | 15.45 | Kühnův smíšený sbor, Lenka Navrátilová – 
klavír. Program: A. Dvořák: Kytice z českých národních písní; Sborové 
písně pro mužské hlasy; Z kytice národních písní slovanských | Hlahol
02. 09. | 17.00 | Tomáš Víšek, Vít Gregor, Michal Novenko, 
Lubor Horák, Sylvia Georgieva – klavír. Program: Classic 
Piano Joke(r)s | Anežský klášter
02. 09. | 13.00–17.00 | Rodinný den. Workshopy: Po stopách 
A. Dvořáka; Open-air koncerty: Prague Cello Quartet; Pueri Gau-
dentes; Cimbálová muzika České filharmonie | zahrady Anežského 
kláštera | vstup zdarma
02. 09. | 17.30 | Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – kla-
vír. Program: J. Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 1 G dur, 
A. Dvořák: Romantické kusy; Mazurek | Konvikt
07. 09. | 20.00 | Kateřina Kněžíková – soprán, Richard Sa-
mek – tenor, Svatopluk Sem – bas, Český filharmonický 
sbor Brno, Česká filharmonie, dir. Jakub Hrůša. Program: 
A. Dvořák: Svatební košile | Rudolfinum – Dvořákova síň
08. 09. | 19.00 | Camerata Salzburg, dir. Daniel Blendulf, 
Janine Jansen – housle. Program: A. Dvořák: Nokturno H dur; 
Serenáda E dur pro smyčcové nástroje, L. Bernstein: Serenáda 
podle Platónova Sympozia pro sólové housle, smyčcový orchestr, 
harfu a bicí | Rudolfinum – Dvořákova síň
10. 09. | 20.00 | Sharon Kam – klarinet, Isabelle van Keulen 
– housle, Ulrike-Anima Mathé – housle, Volker Jacobsen 
– viola, Gustav Rivinius – violoncello. Program: W. A. Mo-
zart: Klarinetový kvintet A dur „Stadler-Quintett“, M.  Reger: 
Klarinetový kvintet A dur, J. Brahms: Klarinetový kvintet h moll 
| Rudolfinum – Dvořákova síň
11. 09. | 20.00 | Belcea Quartet. Program: W. A. Mozart: Smyč-
cový kvartet č. 22 B dur, B. Bartók: Smyčcový kvartet č. 6, A. Dvo-
řák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“ | Anežský klášter
12. 09. | 20.00 | Academy of St. Martin in the Fields, dir. 
Tomo Keller, Sharon Kam – klarinet. Program: F. Mendel-
ssohn-Bartholdy: Symfonie pro smyčce č. 10 h moll, W. A. Mo-
zart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur; Symfonie č. 40 g moll 
|Rudolfinum – Dvořákova síň

13. 09. | 20.00 | Sharon Kam – klarinet, Ori Kam – viola, Matan 
Porat – klavír. Program: W. A. Mozart: Trio pro klarinet, violu a klavír 
Es dur „Kegelstatt-Trio“, R. Schumann: „Märchenerzählungen“ – čtyři 
kusy pro klarinet, violu a klavír, J. Brahms: Dva zpěvy pro klarinet, 
violu a klavír, C. Debussy, arr. Porat: Preludium k Faunovu odpoledni, 
B. Bartók: Kontrasty pro violu, klarinet a klavír | Anežský klášter
14. 09. | 20.00 | Bomsori Kim – housle, Lukáš Klánský 
– klavír. Program: F. Chopin: Ballada č. 4 f moll, S. Prokofjev: 
Klavírní sonáta č. 1 f moll, E. Ysaÿe: Sonáta pro sólové housle 
d moll, R. Schumann: Sonáta pro housle a klavír č. 1 a moll, 
C. Saint-Saëns, arr. Ysaÿe: Caprice d’après l’Etude en forme de 
Valse | Rudolfinum – Dvořákova síň
15. 09. | 20.00 | Kateřina Kněžíková – soprán, Alena Kro-
páčková – mezzosoprán, Richard Samek – tenor, Jozef 
Benci – bas, Ondřej Koplík – tenor, Pražský filharmonický 
sbor, Česká filharmonie, dir. Jakub Hrůša. Program: A. Dvo-
řák: Svatá Ludmila | Rudolfinum – Dvořákova síň
15. 09. | 18.00–23.00 | Svatá Ludmila a 100 let republiky – 
venkovní scéna. Rozhovory s hosty, hudební hosté, od 20.00 živý 
přenos provedení Svaté Ludmily z Rudolfina, venku 250 sboristů, 
společný zpěv státní hymny, moderuje Jiří Václavek. | nám. Jana 
Palacha, Rudolfinum schody (vstup zdarma)
16. 09. | 20.00 | Pavla Vykopalová – soprán, Markéta Cukrová 
– mezzosoprán, Aleš Voráček – tenor, Roman Hoza – bary-
ton, Orchestra of the Age of Enlightenment, King’s College 
Choir, dir. Stephen Cleobury. Program: E. Elgar: Serenáda pro 
smyčce e moll, F. Schubert: Mše č. 2 G dur, A. Dvořák: Mše D dur 
„Lužanská“ (verze pro Rudolfinum) | Rudolfinum – Dvořákova síň
17. 09. | 20.00 | Sharon Kam – klarinet, Josef Špaček – 
housle, Roman Patočka – housle, Ori Kam – viola, Pavel 
Nikl – viola, Michal Kaňka – violoncello, Petr Nouzovský 
– violoncello, Matan Porat – klavír. Program: A. Schönberg: 
Zjasněná noc, O. Messiaen: Kvartet pro konec času | Rudolfinum 
– Dvořákova síň
18. 09. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Petr Altrichter, Jev-
genij Kissin – klavír. Program: A. Dvořák: Žalm 149; Symfonie č. 8 
G dur, F. Liszt: Klavírní koncert č. 1 Es dur | Rudolfinum – Dvořákova síň
19. 09. | 20.00 | Valentina Lisitsa – klavír. Program: F. Schu-
bert – Liszt: Labutí zpěv, M. Ravel: Kašpar noci, M. P. Musorgskij: 
Obrázky z výstavy | Rudolfinum – Dvořákova síň
20. 09. | 20.00 | Krystian Zimerman – klavír, Veronika Haj-
nová – mezzosoprán, Oliver Johnston – tenor, Samuel 
Dale Johnson – baryton, Slovenský filharmonický sbor, 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Alexander Lie-
breich. Program: S. Barber: Second Essay for Orchestra, A. Dvořák: 
Americký prapor, L. Bernstein: Symfonie č. 2 pro klavír a orchestr 
„Věk úzkosti“ | Rudolfinum – Dvořákova síň
21. 09. | 20.00 | Staatskapelle Dresden, dir. Manfred Honeck, 
Bernarda Fink – mezzosoprán, Slovenský filharmonický 
sbor. Program: A. Dvořák: Slavnostní zpěv; Rusalka - Fantazie, suita 
z opery (arr. Manfred Honeck, Tomáš Ille); Biblické písněm J. Brahms: 
Symfonie č. 3 F dur | Rudolfinum – Dvořákova síň
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MHF ČESKÉ DOTEKY HUDBY
20. ročník
16. 12. 2018 – 6. 1. 2019, Praha
„Republice“
www.ceskedotekyhudby.cz, www.czechculture.cz

  informace k prodeji vstupenek: Kancelář MHF České doteky hudby:  
pondělí a čtvrtek 9.00–17.00, Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23,  
128 00 Praha 2, tel.: +420 739 433 171, +420 224 947 131 nebo online 
v předprodejní síti Ticketmaster – www.ticketmaster.cz

16. 12. | 19.00 | „Ivan Klánský na Hradě & Novosvětská“. 
Slavnostní zahajovací koncert. Koncert k 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska a k 125. výročí světové premiéry Dvořákovy symfonie 
č. 9, která se uskutečnila 16. prosince 1893 v Carnegie Hall v New 
Yorku. Státní filharmonie Košice (SK), Leoš Svárovský – 
dirigent, Ivan Klánský – klavír. Program: I. Zeljenka: Over-
tura festiva, L. van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 
c moll, op. 37, A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 | Pražský 
hrad – Španělský sál

19. 12. | 19.00 | „Možnosti tu ještě sou“ – M. Pavlíček 
& M. Načeva. Monika Načeva – zpěv, Michal Pavlíček – 
kytara, Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce: Alexej Aslamas – 
housle, Ondřej Hás – housle, Matěj Kroupa – viola, Štěpán Drtina 
– violoncello. Program: výběr z autorské tvorby Moniky Načevy 
a Michala Pavlíčka | Kongresové centrum Praha – Společenský sál
20. 12. | 19.00 | Symphonic Rock Show. Mimořádný kon-
cert. „Hudebně světelná symfonicko-rocková show“. Moravská 
filharmonie Olomouc, Miloš Machek - dirigent, Lenka 
Cafourová Ďuricová – soprán, Marek Olbrzymek – tenor, 
Q VOX:  Petr Julíček – tenor, Tomáš Badura – tenor-baryton, 
Tomáš Krejčí – baryton, Aleš Procházka – bas, Antonín Müh-
lhansl – saxofon, Jiří Sova – kytara. Program: populární skladby 
z repertoáru skupin Deep Purple, Rolling Stones, Pink Floyds, 

Omega, Genesis, Skorpions, M&M, Van Halen, U2, Led Zeppelin 
aj. | Mladá Boleslav – Dům kultury, Velký sál 
22. 12. | 15.00 | „Hudební pohádky dětem“. Předvánoční 
koncert pro děti a rodiče. Ensemble Martinů: Miroslav Matějka 
– flétna, moderátor koncertu, Radka Preislerová – housle, Bledar 
Zajmi – violoncello, Štěpán Kos – klavír. Program: B. Martinů: 
Loutky, cyklus pro klavír – výběr, M. Ravel: Má Matka husa – 
výběr, Paleček, Rozmluva krásky a zvířete, D. Milhaud: Karneval 
ze Sonáty op. 18, M. Hybler: Holka modrooká, J. Teml: Romeo 
a Julie z cyklu Shakespearovské ozvěny, E. Zámečník: Komáři se 
ženili z Kvartetu pro flétnu, housle, violoncello a klavír, A. Piazzolla 
/M. Rataj: Novitango z cyklu „I piú tanghi celebri“ | Novoměstská 
radnice
26. 12. | 19.00 | „Edith & Frank“ – R. Fišarová & T. Savka. 
Radka Fišarová a Tomáš Savka – zpěv, Kryštof Marek – 
dirigent, Aliaksandr Yasinski (BLR) – akordeon a JAZZ 4: 
Ondřej Kabrna – klavír, Miroslav Linka – kytara, Petr Dvorský 
– kontrabas, Radek Doležal – bicí. Program: slavné písně Edith 
Piaf a Franka Sinatry – např. Non, je ne regrette rien, Padam, 
padam či New York nebo My Way | Obecní dům – Smetanova síň 
27. 12. | 19.00 | „Josef Suk a Antonín Dvořák – Velikáni 
české hudby republice“. Slavnostní a mimořádný koncert k 100. 
výročí vzniku Československa. Festivalový orchestr České do-
teky hudby, uměl. vedoucí Pavel Fischer. Program: J. Suk: 
Serenáda pro smyčcový orchestr E dur, op. 6, A. Dvořák: Smyčcový 
sextet A dur, op. 48 | Novoměstská radnice
28. 12. | 19.00 | Ruské hudební klenoty & Efi Christodou-
lou. Jihočeská filharmonie, Gudni A. Emilsson (DE) – diri-
gent, Efi Christodoulou (GR) – housle, Bertrand Giraud (FR) 
– klavír, Marek Zvolánek – trubka. Program: S. Prokofjev: 
Symfonie č. 1, D dur, op. 25 „Klasická“, D. Šostakovič: Koncert pro 
klavír, trubku a smyčcový orchestr, op. 35, A. Glazunov: Koncert 
a moll pro housle a orchestr, op. 82, P. I. Čajkovskij: Francesca da 
Rimini, symfonická fantazie podle Danta, op. 32 | Obecní dům 
– Smetanova síň 
30. 12. | 19.00 | „Česko – slovenské operní gala“. Slavnostní 
a mimořádný koncert k 100. výročí vzniku Československa. Mo-
ravská filharmonie Olomouc, Robert Jindra – dirigent, 
Eva Urbanová – soprán, Jaroslav Březina – tenor, Peter 
Mikuláš – bas. Program: árie a scény z oper: B. Smetana: Pro-
daná nevěsta, Dalibor, Libuše, Čertova stěna, A. Dvořák: Armida, 
Rusalka, Z. Fibich: Hedy, E. Suchoň: Svätopluk, L. Janáček: Její 
pastorkyňa | Rudolfinum – Dvořákova síň
03. 01. | 19.00 | K. Englichová, V. Veverka & Mucha Quartet. 
V rámci tříletého projektu „Hudba V 4“. Kateřina Englichová – 
harfa, Vilém Veverka – hoboj, Mucha Quartet (SK): Juraj 
Tomka – I. housle, Jozef Ostrolucký – II. housle, Veronika Ku-
bešová – viola, Pavol Mucha – violoncello. Program: B. Bartók: 
Rumunské tance, Sz. 56 (upr. Z. Székely, J. Tomka), J. L. Bella: 
Smyčcový kvartet e moll „V uherském stylu“, F. Benda: Sonáta 
F dur pro hoboj a harfu, O. Kvěch: Hrubínovské proměny – sextet 
pro hoboj, harfu a smyčcové kvarteto | Novoměstská radnice 

Ivan Klánský
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04. 01. | 19.00 | „Misterio del Ángel“ – Tango Argentino 
(Tajemství anděla). Hudebně taneční večer. Escualo Quin-
tet: Jakub Jedlinský – bandoneon, Pavel Kudelásek – housle, 
Petr Beneš – elektrická kytara, Ivan Vokáč – klavír, Jan Prokop 
– kontrabas, Patricie Poráková, Javier Antar – choreografie, 
tanec, Michal Kříž – světelný design | Kongresové centrum 
Praha – Společenský sál
05. 01. | 19.00 | „Dan Bárta & Illustratosphere & Komorní 
filharmonie Pardubice“. Komorní filharmonie Pardubice, Jan 
Kučera – dirigent, Dan Bárta – zpěv, Jiří Levíček – klavír, Robert 
Balzar – kontrabas, baskytara, aranžmá, Filip Jelínek – klávesy, 
aranžmá, Miroslav Chyška – kytary, Jiří Slavíček – bicí, Bert Neven 
– zvuk | Kongresové centrum Praha – Společenský sál
06. 01. | 19.00 | „Camille Thomas poprvé v Praze“. Slavnostní 
závěrečný koncert jubilejního 20. ročníku festivalu. Symfonický 
orchestr Českého rozhlasu, Marek Šedivý – dirigent, Ca-
mille Thomas (FR/BE) – violoncello. Program: J. Pauer: Symfo-
nický prolog, A. Dvořák: Koncert h moll pro violoncello a orchestr, 
op. 104, L. Janáček: Sinfonietta | Obecní dům – Smetanova síň

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. 224 826 440,  
www.pragueticketoffice.com
Ticketportal, Politických vězňů 15, tel. 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

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 Sól-
bergsson (Island). Program: Ch. M. Widor, F. Mendelssohn-
-Bartholdy, P. Ísólfsson, E. H. Grieg.

NOVOFEST 2018
8. ročník festivalu v historických prostorách 
Novoměstské radnice na Karlově náměstí 
www.novofest.cz

  pořádá Novofest, z.s., www.novofest.cz/os
  rezervace vstupenek: info@novofest.cz, tel. +420 271 737 359,  
+420 606 618 396

  večerní pokladna otevřena od 18.45 h před Velkým sálem Novoměst-
ské radnice

  cena vstupenky: 300 Kč, studenti, senioři a držitelé ZTP/P sleva 50%

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – VELKÝ SÁL
Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

28. 08. | 19.30 | Zahajovací koncert. České smyčcové duo: 
Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin Sedlák – violon-
cello. Program: K. Stamitz, M. Ravel, R. Glière, J. Ježek, J. Fiala, 
B. Martinů.
26. 09. | 19.30 | Edita Alderová a Osvobozené divadlo. Edita 
Adlerová – mezzosoprán, Vlaď ka Křenková – klavír. Pro-
gram: písně Osvobozeného divadla
09. 10. | 19.30 | Vladimír Petr a Václav Petr, otec a syn. 
Vladimír Petr – flétna, Václav Petr – violoncello, Alena 
Grešlová – klavír. Program: A. Vivaldi, C. M. von Weber, J. Ježek, 
B. Martinů.
04. 12. | 19.30 | Jaroslav Ježek a Michal Šupák. Michal 
Šupák – klavír. Program: klavírní tvorba J. Ježka a M. Šupáka

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
Koncertní sezona 2018/2019
www.pkf.cz

  vstupenky
– online na www.pkf.cz
– v pokladně PKF – Prague Philharmonia, KD Ládví, Burešova 
1661/2, Praha 8 (přímo na stanici metra C – Ládví, 10 min z centra. 
Otevírací doba: út a čt 9.30–13.00, st 9.30–12.00 a 13.00–17.00; 
platba hotově i kartou)

  další prodejní místa v Praze a v ČR najdete na www.pkf.cz – Koncerty 
a vstupenky – Jak nakupovat & Prodejní místa

  Rodinná vstupenka 100 Kč na osobu na Komorní cyklus (K), 
Dětská sleva 50 % na cyklus A, cena 100 Kč pro děti do 15 let na cykly 
K a S, cena 100 Kč pro studenty na cykly A, K, S.

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

12. 09. | 19.00 | PKF – LOBKOWICZ abonmá (L). Dirigentské 
sólo pro Emmanuela Villauma. Jan Fišer – housle, PKF – 
Prague Philharmonia, Emmanuel Villaume – dirigent. 
Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Figarova svatba KV 492, 
J. Haydn: Houslový koncert C dur Hob.VIIa:1, L. van Beethoven: 
Symfonie č. 8 F dur op. 93 | Lobkowiczký palác, Jiřská 3, Praha 1
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13. 09. | 19.00 | Beseda. Sarah Chang – housle & Emma-
nuel Villaume – dirigent. V předvečer Zahajovacího koncertu 
PKF – Prague Philharmonia vás zveme na besedu se světozná-
mou houslistkou Sarah Chang a šéfdirigentem PKF Emmanuelem 
Villaumem | vstup volný | KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8
14. 09. | 19.30 | Orchestrální cyklus (A). Ravel, Bruch, 
Beethoven. Sarah Chang – housle, PKF – Prague Philhar-
monia, Emmanuel Villaume – dirigent. Program: M. Ravel: 
Ma mère l’Oye (Má matka husa), M. Bruch: Houslový koncert 
č. 1 g moll op. 26, L. van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60 | 
Španělský sál Pražského hradu, II. nádvoří, Praha 1
17. 09. | 19.30 | Komorní cyklus (K). Dvořák, Brahms, 
Martinů. České noneto. Program: B. Martinů: Nonet č. 2 pro 
flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello 
a kontrabas H 374, A. Dvořák: Serenáda pro dechové nástroje, 
violoncello a kontrabas op. 44, J. Brahms: Serenáda č. 1 D dur 
op. 11 | Profesní dům MFF UK, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
18. 09. | 19.30 | Krása dneška (S). Janáček, Berg, Szyma-
nowski. FAMA Quartet, Pavel Kosatík – spisovatel a scé-
nárista, Jan Špaček – muzikolog. Téma 1918: Hudební 
Evropa po první světové válce. Osobnost T. G. Masaryka. 
Program: L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého 
Kreutzerovy sonáty, A. Berg: Smyčcový kvartet op. 3, K. Szyma-
nowski: Smyčcový kvartet č. 2 op. 56 | Experimentální prostor 
NoD, Dlouhá 33, Praha 1

STYLOVÉ VEČERY
koncertní cyklus komorního orchestru 
Harmonia Praga 
Miroslav Vilímec – umělecký vedoucí
Štefan Britvík – dirigent
další informace na www.harmoniapraga.cz

  pořádá Art, o. s. ve spolupráci s Harmonia Praga a Novoměstskou 
radnicí

  ceny vstupenek: 320 Kč / 170 Kč snížené cena (studenti, senioři, ZTP 
a ZTP/P)

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

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – VELKÝ SÁL
Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2 

  koncerty jsou s přestávkou

Cyklus Stylové večery (5. ročník): 
Počínaje lednem 2018 začal cyklus 7 koncertů komorního orches-
tru „Harmonia Praga“. Cyklus je nazván Stylové večery a provede 
vás hudbou různého zaměření pod taktovkou dirigenta Štefana 
Britvíka. Průvodní slovo bude mít Miroslav Vilímec, umělecký 

vedoucí a sólista komorního orchestru „Harmonia Praga“, který 
posluchače v průběhu jednotlivých večerů seznámí se skladateli 
a jejich díly. Nadcházející koncerty:
06. 09. | 19.30 | Géniové si nezávidí – Mendelssohn – velký 
ctitel J. S. Bacha
02. 10. | 19.30 | Italský večer – Perly baroka a pocta N. Pa-
ganinimu
06. 12. | 19.30 | Vánoce se blíží – W. A. Mozart a česká klasika

SVÁTKY HUDBY V PRAZE,  
VÁCLAV HUDEČEK A JEHO HOSTÉ
www.svatkyhudbyvpraze.cz

23. 10. | 19.30 | Slavnostní zahájení – pocta české hudbě, 
koncert věnovaný 100. výročí založení Československé republiky. 
Václav Hudeček – housle, Vilém Vlček – violoncello, Tereza 
Štěpánková, Lucie Vagenknechtová – soprán, Boris Prýgl, 
Lukáš Bařák – baryton, Plzeňská filharmonie, dirigent 
István Dénes. Program: A. Dvořák, B. Smetana | Rudolfinum, 
Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1 

ZIMOHRANÍ
13. ročník hudebního festivalu
Praha, 21. 11. 2018 – 6. 1. 2019
www.zimohrani.cz

  pořádá: Music Art Prague
  hlavní partner: DataLine Technology
  předprodej vstupenek: www.zimohrani.cz, GoOut, Ticketportal
  změna programu vyhrazena

21. 11. | 20.00 | Vltava – Marx Engels Beatles Tour | Malostran-
ská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
02. 12. | 15.00 a 19.00 | I. adventní neděle. Vánoce s Cho-
reou. Kompletní vánoční program – zvonečky s sebou | Velký sál 
Městské knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1
09. 12. | 19.00 | II. adventní neděle. Schola Gregoriana 
Pragensis, umělecký vedoucí David Eben – Nativitas Domini 
| Kostel u Salvátora (kostel je vytápěn), Salvátorská ul. 1, Praha 1 
13. 12. | 19.00 | Asonance. Balady a písně Irska a Skotska | 
Divadlo Hybernia, nám. Republiky 3/4, Praha 1
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16. 12. | 19.00 | III. adventní neděle. Tomáš Kočko a orchestr. 
Adventní turné s písněmi z alba Koleda a s výběrem nejoblíbe-
nějších skladeb | Barokní refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, 
Praha 1 – Staré Město
23. 12. | 19.00 | IV. adventní neděle. Tradiční vánoční kon-
cert – komorní sbor a orchestr Praga Camerata, umělecký 
vedoucí a dirigent Pavel Hůla. Program: J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční „Hej, Mistře“, vánoční koledy | Kostel u Salvátora (kostel 
je vytápěn), Salvátorská ul. 1, Praha 1
06. 01. | 16.00 a 20.00 | Bratři Ebenové & Karel Plíhal. Kon-
certy tříkrálové | Divadlo Hybernia, nám. Republiky 3/4, Praha 1

KONCERTY

TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY V JERUZALÉMSKÉ 
SYNAGOZE
Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1

03. 10. | 18.30 | Smyčcový kvartet z Bohemian Sympho-
ny Orchestra Prague (Anna Jouzová Sommerová – 1. housle, 
Anna Lundáková – 2. housle, Marina Martincová – viola, Zu-
zana Robová – violoncelo. Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních 
období – podzim, W. A. Mozart, H. Purcell, A. Dvořák, P. I. Čaj-
kovskij, E. Elgar aj. | délka koncertu – asi 60 min | pořádá: Fidelio, 
s. r. o. www.fidelio-koncerty.cz, tel. 777 918 077 | vstupenky 
k prodeji: Ticketpro, Ticketon.cz, Ticket Art, náš koncertní klub  
www.vyhodnacena.cz

FILMOVÉ MELODIE NA VYHLÍDCE
27. patro Erbia Congress Centrum – mrakodrap na Pankráci, 
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

21. 10. | 18.00 | Melody Quartet (Dana Jelínková – I. housle, 
Petra Boehm – II. housle, František Jelínek – viola, Barbora Souku-
pová – violoncello). Program: filmové melodie z filmů Pán prstenů, 
Indiana Jones, Gremlins, Dobytí ráje, Piráti z Karibiku, Titanic, Láska 
nebeská, Star Wars, Amélie z Montmartru, Harry Potter aj. | délka 
koncertu – asi 60 min | pořádá: Fidelio, s. r. o., www.fidelio-kon-
certy.cz, tel. 777 918 077 | vstupenky k prodeji: Ticketpro, Ticketon.cz, 
Ticket Art, náš koncertní klub www.vyhodnacena.cz

ABBA REVIVAL!
hlavní sál Hotelu International****, Koulova 15, 160 00 Praha 6

11. 11. | 18.30 | Skupina ABBACZ – 8 hudebníků, živá hudba. 
Program: největší hity skupiny ABBA (např. Waterloo – Rock Me 
– Money Money Money – Chiquitita – Mamma Mia – Voulez 
–Vous – Honey Honey – Dancing Queen – Super Trouper – Gi-
mme Gimme Gimme aj. | délka koncertu 2 x 45 min, 30 min 
přestávka na občerstvení (není v ceně vstupenky) | pořádá: Fidelio, 
s. r. o., www.fidelio-koncerty.cz, tel. 777 918 077 | vstupenky 
k prodeji: Ticketpro, Ticketon.cz, Ticket Art, náš koncertní klub 
www.vyhodnacena.cz

KONCERTNÍ SÁLY

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

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

SUKOVA SÍŇ
26. 09. | 17.30 | Graffovo kvarteto. Cyklus Hudební podvečery. 
Program: M. Theodorakis: Smyčcový kvartet č. 2 (1946), Fr. Schu-
bert: Smyčcový kvartet č. 8 B dur D 112, V. Ullmann: Smyčcový 
kvartet č. 3, L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého 
Kreutzerovy sonáty“ | pořádá ČSKH 

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

  vstupenky: pokladna Obecního domu, denně 10.00–19.00,  
tel.: +420 222 002 101, info@obecnidum.cz, www.obecnidum.cz

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

SMETANOVA SÍŇ
12. a 13. 09. | 19.30 | Zahajovací koncert. Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Pietari Inkinen, Lise Lind-
strom – soprán. Program: J. B. Foerster: Slavnostní předehra 
C dur op. 70, R. Strauss: Čtyři poslední písně, G. Mahler: Symfo-
nie č. 1 D dur „Titán“ | Setkání s umělci 13. 9. v 18.15, Cukrárna 
Obecního domu
26. a 27. 09. | 19.30 | Svatý Václav – film s živou hudbou. 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Jan Kučera. 
Program: O. Nedbal, J. Křička: Svatý Václav | Setkání s umělci 27. 9. 
v 18.15, Cukrárna Obecního domu

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
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14. – 16. 09. | Mezinárodní loutkový festival Žižkovská 
loutka – 3. ročník – divadla, loutkařské a jiné dílny, koncerty, 
kolotoč a další povyražení. Těšit se můžete na speciální předsta-
vení v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, a kromě toho všeho 
chystáme jedno velké překvapení! | pořádá Za Trojku | program 
a vstupenky na www.zizkovskaloutka.cz
18. 09. | 13.00 | Akce Operetka. Koncert pro seniory. Vystoupí 
manželé Siberovi z Národního divadla | pořádá Odbor sociálních 
věcí MČ Praha 3, vstup zdarma
27. 09. | 20.00 | Zahajovací koncert sezony 2018/2019 – 
Aga Zaryan (Polsko) – hvězda evropského jazzu. Je známá svým 
osobitým stylem a intimním přístupem ke zpěvu, s typickou leh-
kostí frázování a matným, melodickým hlasem. Aga Zaryan již 
natočila sedm alb, její nejprodávanější alba jsou „Picking Up The 
Pieces“, „Looking Walking Being“ a „A Book of Luminous Things“. 
Vystoupí s Michalem Tokajem – piano a Davidem Dorozkou 
– kytara | pořádá Za Trojku | vstupné 250/170 Kč | Kaple

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU – 
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC
Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 234 244 134
e-mail: koncertni@hamu.cz
www.hamu.cz

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

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

SÁL MARTINŮ
04. 09. | 20.00 | Bakalářský koncert. Matěj Diviš – bicí ná-
stroje, spoluúčinkují: Radek Doležal – bicí nástroje, Komorní 
orchestr Dvořákova kraje, dir. Václav Mazáček, klavírní spolupráce 
Andrea Mottlová. Program: S. Beeson, N. Rosauro, Chin Cheng 
Lin, E. Séjourné, T. Yariv | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
05. 09. | 19.30 | Absolventský koncert. Jo-Chih Doležilová 
Huang – harfa. Program: G. Tailleferre, F. A. Boieldieu, L. Spohr, 
C. Debussy, M. Ravel | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
08. 09. | 19.30 | Ročníkový koncert. Daniel Knut Pernet – 
varhany, spoluúčinkuje Martin Homolka – pozoun. Program: 
P. Eben | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
09. 09. | 19.30 | Absolventský koncert. Anna Jouzová So-
mmerová – housle, spoluúčinkují: doc. Leoš Čepický – housle, 
Komorní orchestr Vladimíra Sommera, dir. Vojtěch Jouza, klavírní 
spolupráce odb. as. Miroslav Sekera. Program: T. A. Vitali, A. Dvořák, 
V. Sommer, J. Brahms | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)

22. 09. | 17.00 | Slavnostní koncert interpretačních kurzů Ka-
teřiny Kněžíkové pořádaný Hudební a taneční fakultou AMU v Praze 
– účinkují: Kateřina Kněžíková a účastníci kurzů, klavírní spolupráce 
Zdeněk Klauda. Program: W. A. Mozart, G. Rossini, A. Dvořák, C. M. 
Weber, G. Puccini a další | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
26. 09. | 19.30 | Doktorandský koncert. Lukáš Klánský – 
klavír, spoluúčinkuje Daniel Klánský – baryton. Program: J. V. H. 
Voříšek, F. Chopin, O. Kvěch | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)

GALERIE
03. 09. | 19.30 | Ročníkový koncert. Natalie Schwamová 
– klavír. Program: J. S. Bach, F. Schubert, W. A. Mozart, S. V. 
Rachmaninov | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
05. 09. | 19.30 | Ročníkový koncert. Aneta Šudáková – vio-
loncello, spoluúčinkují: Evgenia Vorobyeva – klavír, Marak Blaha 
– housle. Program: J. S. Bach, L. van Beethoven, P. I. Čajkovskij | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
06. 09. | 19.30 | Ročníkový koncert. Šimon Marek – vio-
loncello, klavírní spolupráce Jakub Sládek. Program: J. Brahms, 
A. Piazzolla, D. Šostakovič | volný vstup do vyčerpání kapacity 
míst v sále
07. 09. | 16.00 | Ročníkový koncert. Yip Yun Ching – harfa. 
Program: J. B. Krumpholz, L. M. Tedeschi, G. Faure | volný vstup 
do vyčerpání kapacity míst v sále
07. 09. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jarmila Holcová – 
klavír, spoluúčinkuje Eva Kývalová – zpěv, klavírní spolupráce 
odb. as. Ivo Kahánek. Program: W. A. Mozart, F. Chopin, V. Bellini, 
J. É. Massenet, A. Copland | volný vstup do vyčerpání kapacity 
míst v sále

KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Maltézské nám. 14, 118 00 Praha 1 (sál školy)

12. 09. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Petr Ožana, Jan 
Petránek, Filip Sychra, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Michal 
Žára, Marta Balejová a hosté | Poř. Společnost populární hudby 
a jazzu při AHUV ve spolupráci s OSA

OBŘADNÍ SÍŇ VYSOČANSKÉ RADNICE 
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 
(historická budova radnice – 2. patro)
tel.: +420 283 091 111
e-mail: podatelna@praha9.cz
www.praha9.cz

  spojení: metro B – Vysočanská
 A bezbariérový přístup (2. p./výtah)
  vstup volný, omezená kapacita sálu
  cyklus koncertů komorní hudby pořádá MČ Praha 9
  změna programu vyhrazena

20. 09. | 19.00 | Cikánský houslový virtuóz Ivan Herák trio – 
Ivan Herák – housle, Josef Fečo – kytara, Marek Boldi – kontrabas. 
Program: virtuózní skladby i teskné balady pro sólové housle 
převážně z maďarské, rumunské, slovenské cikánské lidové tvorby.
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MIMOŘÁDNÝ KONCERT – OPEN AIR 
Park Přátelství, 190 00 Praha 9 – Prosek

  spojení: metro C – Prosek
  vstup zdarma

16. 09. | 19.00 | Prosecký podzim 2018. Komorní orchestr 
Virtuosi Pragenses, umělecký vedoucí Milan Lajčík, Mar-
tin Kos – housle. Program: H. Purcell: Suita, A. Vivaldi: Čtvero 
ročních dob – nejslavnější Vivaldiho cyklus houslových koncertů.
| 20.15 | Ohňostroj s hudbou

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA
Letenská 123/4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

29. 08. | 17.00 | FOK ve Valdštejnské zahradě. Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Jan Kučera. Program: B. Sme-
tana: Z českých luhů a hájů z cyklu Má vlast, B. Smetana: „Hlásej 
ptáčku…“, árie Barče z opery Hubička, B. Smetana: Našim děvám 
(polka), B. Smetana: „Ó, vy lípy“, árie Přemysla z opery Libuše, 
O. Nedbal: Valse triste z baletu Pohádka o Honzovi, A. Dvořák: 
„Měsíčku na nebi hlubokém“, árie Rusalky ze stejnojmenné 
opery, Z. Fibich: Poem ze selanky V podvečer, K. Svoboda: Výběr 
z filmové hudby: Tři oříšky pro Popelku a Noc na Karlštejně (arr. 
Mirko Krebs), K. Hašler: Hašlerovy písničky (arr. Jan Kučera) | FOK

KOSTELY, SYNAGOGY

CHRÁM SV. MIKULÁŠE
Staroměstské nám. 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. 09. | 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.
01. 09. | 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 and Bess.
02. 09. | 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.
02. 09. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur 
KV 504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.

03. 09. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
04. 09. | 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.
05. 09. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S. 
Bach: Jesu bleibet meine Freude, W. A. Mozart: Missa in C „Agnus 
Dei“, A. Dvořák: Biblické písně, Ch. M. Widor: Toccata.
06. 09. | 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.
07. 09. | 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.
07. 09. | 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.
08. 09. | 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.
08. 09. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur 
KV 504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
09. 09. | 17.00 | Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, anglický 
roh, Markéta Vokáčová – housle, Martin Levický – piano, 
klavír, varhany. Program: J. S. Bach: Sonáta g moll, W. A. Mo-
zart: Sonáta C dur KV 330, B. Smetana: Z domoviny, A. Dvořák: 
Humoreska op. 101.
09. 09. | 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.
10. 09. | 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.
11. 09. | 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.
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12. 09. | 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.
13. 09. | 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.
14. 09. | 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.
14. 09. | 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.
15. 9. | 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.
15. 09. | 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.
16. 09. | 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.
16. 09. | 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.
17. 09. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
18. 09. | 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.
19. 09. | 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.
19. 09. | 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. 09. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, Jan Steyer, Jiří 
Voběrek – sbormistři, Marie Pochopová – varhany. Pro-
gram: G. F. Händel: Messiah, J. S. Bach: Preludium a Fuga e moll, 
W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur.
21. 09. | 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.
21. 09. | 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.
22. 09. | 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.
22. 09. | 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.
23. 09. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto, Jan Machat 
– flétna, Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, 
Miloš Wichterle – fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program: 
W. A. Mozart: Předehra k opeře Kouzelná flétna, L. van Beetho-
ven: Dechový kvintet Es dur, G. Bizet: Jeux d’enfants, J. Haydn: 
Divertimento B dur.
23. 09. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
24. 09. | 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.
25. 09. | 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.
26. 09. | 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.
26. 09. | 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 and Bess.
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27. 09. | 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.
28. 09. | 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.
28. 09. | 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“.
29. 09. | 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.
29. 09. | 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.
30. 09. | 20.00 | Gaudium Cantorum Mixed Choir, Ště-
pánka Heřmánková – sbormistr, soprán, Přemysl Kšica 
– varhany. Program: J. S. Bach: Toccata a Fuga d moll BWV 
565, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, 
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, slavné světové muzikály a písně.
30. 09. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš 
Bárta – varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Pro-
gram: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: 
Koncert F dur op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert 
a moll op. 3, W. A. Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany 
a smyčcový orchestr.

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

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze – 
6. ročník:
12. 09. | 18.00 | Jan Hora – varhany. Program: F. Mendel-
ssohn-Bartholdy: Nachspiel; R. Schumann: Fuga I. na B A C H 
op. 60; B. Martinů: Vigilie, Sonáta č. 6; O. Kvěch: Sonáta č. 6; 
J. Weinberger: Bible poems; J. G. Rheinberger: 4. sonáta a moll 
op. 98.

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Křižovnické nám. 3 (u Karlova mostu), 110 00 Praha 1
www.varhannikoncerty.cz

  vstupenky k zakoupení v koncertní dny v pokladně kostela sv. Františ-
ka 11.00–19.00 (+420 724 192 233) nebo v obvyklých předprodejích

  vstupné: dospělí 450 Kč, studenti a senioři 390 Kč, děti do 15 let 
350 Kč

  skupinové rezervace: info@jchart.cz
  koncerty pořádá výhradně agentura JCH Art Agency Prague s. r. o., 
info@jchart.cz

  změna programu vyhrazena

Slavné varhanní koncerty se konají každý den od úterý 
do neděle v 19.00, kromě 14. 9. 
Užijte si večerní hodinový koncert v úchvatném barokním interiéru 
při poslechu restaurovaných historických varhan z roku 1702 
(druhé nejstarší v Praze) a předních českých sólistů.

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

02. 09. | 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.
03. 09. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
04. 09. | 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.
05. 09. | 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.

1 + 1 vstupenka zdarma na koncert vážné 
hudby dle vlastního výběru z naší nabídky 
na www.koncertyvpraze.eu. 

Kupon lze uplatnit vždy 
30 minut před začátkem 
vybraného koncertu 
v pokladně chrámu 
sv. Mikuláše na Staroměstském 
nám., Praha 1.
Platnost slevy do 30. 9. 2018.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše
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06. 09. | 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. 09. | 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.
13. 09. | 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.
16. 09. | 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.
17. 09. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.

20. 09. | 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. 09. | 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.
27. 09. | 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.
30. 09. | 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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kluby, kulturní 
centra
VOŠUP A SUPŠ
Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 728 255
e-mail: info@sups.cz
www.sups.cz

Jedná se o obnovení školní tradice z šedesátých let dva-
cátého století. Novodobou řadu koncertů zahajoval Jaroslav 
Hutka i Koncertem na schodech 19. 12. 2012. Od té doby 
se v Koncertech na schodech představili Jaroslav Svěcený, Mi-
loslav Klaus, Alexander Shonert, studenti konzervatoře 
a ZUŠ JM, Klapkova a Adolfa Voborského.

KONCERTY NA SCHODECH
20. 09. | 18.00 | Pražské dechové trio – Pražské dechové trio 
ve složení Zdeněk Rys – hoboj, Milan Polák – klarinet a Lukáš 
Kořínek – fagot uvede koncert v rámci Dnů žižkovského kultur-
ního dědictví. Zazní skladby a melodie Antonína Dvořáka, Bed-
řicha Smetany, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna 
a Ludwiga van Bethovena.

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
  klub otevřen již od 19.30
  kompletní nabídka jídel i nápojů

01. 09. | 21.00 | Jakub Zomer & Tribute To Ray Charles 6tet 
– strhující vokální soul jazz
02. 09. | 21.00 | UMG jam session – uvádí T. Volosčuk & spe-
cial guest Petr Beneš (p)– COME TO JAM!
03. 09. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
04. 09. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio 
– rhythm‘n blues to jazz – „...rising jazz star“ – All About Jazz
05. 09. | 21.00 | Milan Svoboda Q. – legendární pianista 
a skladatel – modern jazz
06. 09. | 21.00 | Adam Tvrdý Tough Three – jazz, funk 
& crossover
07. 09. | 21.00 | Josef Vejvoda 6tet – nejnovější formace 
známého jazzového bubeníka a skladatele
08. 09. | 21.00 | Zeurítia – dynamická směs vokálního jazzu 
a dalších hudebních vlivů
09. 09. | 21.00 | Gwyn Ashton Blues Men Army (USA) – 
autentické blues 
10. 09. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
11. 09. | 21.00 | Roman Pokorný Jazz Trio – top straight–
ahead jazz
12. 09. | 21.00 | Paul Novotny Gypsy’N Tango – vzrušující 
potpourri jazzu a tanga nuevo
13. 09. | 21.00 | Connexión Jazz – originals and jazz standards
14. 09. | 21.00 | Steve Walsh band (USA/CZ) – barevná směs 
soul jazzu, blues a swingující hudby
15. 09. | 21.00 | „Futur Swing“ – gypsy jazz – NEW!
16. 09. | 21.00 | UMG jam session – modern jazz – uvádí 
T. Volosčuk – COME TO JAM!
17. 09. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
18. 09. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio 
– rhythm‘n blues to jazz – „...rising jazz star“ – All About Jazz
19. 09. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
20. 09. | 21.00 | Charlie Slavik Revue (USA/CZ) – blues & shuffles 
a jedinečný hráč na foukací harmoniku
21. 09. | 21.00 | Los Quemados featuring Andrea Barzola 
(Eq.) – dynamická směs od bopu po funk
22. 09. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – top straight–ahead jazz 
23. 09. | 21.00 | UMG jam session – be–bop and more – uvádí 
T. Volosčuk – COME TO JAM!
24. 09. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
25. 09. | 21.00 | Roman Pokorný Jazz Trio – top straight–
ahead jazz
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26. 09. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
27. 09. | 21.00 | Elena Sonnenshine & Jocose Jazz – sofis-
tikovaný vokální jazz
28. 09. | 21.00 | Přemek Tomšíček 6tet – top straight–ahead 
jazz
29. 09. | 21.00 | Luboš Soukup Q – top modern jazz
30. 09. | 21.00 | UMG Blues Jam Session hosted by Chicago 
bluesman Rene Trossman – COME TO JAM

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

KONCERTY
03. 09. | 20.00 | Ceschi & Anonymous Inc. (US), Serengeti 
(US), Aran Satan (CZ) – Americká návštěva z labelu Fake Four 
Inc. Kytary i beaty, folk i rap, písničkářství i hymny | 250 Kč
05. 09. | 20.00 | Agu (PL/IRL), Archívny chlapec (SK), Wolf 
Lost In The Poem – tři podoby nálepky songwriter. Křehké i za-
myšlené písně, něžná a romantická poetika, a zcela nové významy 
pojmu „folk“ | 160 Kč předprodej, 180 Kč na místě
06. 09. | 20.00 | Popmuseum uvádí: Luboš Andršt & Energit 
– koncert k výstavě Luboš Andršt 70. Rock, jazz a blues v rukách 
pana kytaristy | vstup volný
07. 09. | 20.00 | Kabaret Dr. Caligariho, Kadé Chim – večer 
La Grande Bouffe. Tajuplný i bizarní kabaret a jeho hosté s porcí 
irského folk-rocku | 150 Kč
08. 09. | 20.00 | Palindromes + Brněnští Guilty Echoes 
– svěží popové melodie, energické kytarové vlny a sem tam 
i okukování bot | 150 Kč
10.09. | 20.00 | Jaroslav Hutka – spoluzakladatel sdružení 
Šafrán a jeden z nejznámějších českých písničkářů i po padesáti 
letech neustává v koncertování a psaní nových písniček | 120 Kč 
předprodej, 130 Kč na místě
11. 09. | 20.00 | Večer osamělých písničkářů – Dagmar An-
drtová, Karel Vepřek a Karel Diepold | 130 Kč
13. 09. | 20.00 | Kalle, Pris – Tábor versus Praha. Intimno 
versus tanec. Kytary versus lidský element | 130 Kč předprodej, 
160 Kč na místě
17. 09. | 20.00 | Jan Burian – pravidelný večer s Kulturní 
ozdravovnou | 120 Kč
19. 09. | 20.00 | Festival jednoho nástroje – klarinet: Kamil 
Jasmín band, Swingkopa – Ska, dechovka, latina, swing, spiritu-
ály i trocha jazzu | festival | 130 Kč, 200 Kč na oba dny

20. 09. | 20.00 | Festival jednoho nástroje – klarinet: L’a-
rrache-coeur, HUSO – vokálně-instrumentální elektro-akustika, 
moderní folklór, klasika a jazz. Spiritualita železnice, mletý stan-
dard, kozí tanec! | festival | 130 Kč, 200 Kč na oba dny
21. 09. | 20.00 | Světlo, Palma, Prohra Praha – výlet do 
svobodného území: muži i žena, pop i bigbít, SRR i MMM, Cestovní 
kancelář Slezsko-Praha | 150 Kč
22. 09. | 20.00 | Jaromír Kašpar & Andrea Jiskrová, Y? – ně-
kdejší bubeník, producent a pianista, se po dlouhých letech sklá-
dání písniček do šuplíku rozhodl k jejich koncertnímu provedení. 
Přizval si nejen vynikající houslistku, ale jako hosty i poprockovou 
formaci Y? | 130 Kč
26. 09. | 20.00 | Betty Lee Song Project – jazzové alterego 
zpěvačky, herečky a tanečnice Alžběty Pažoutové, je posvěcené 
spoluprácí s muzikantskou špičkou žánru, včetně Ondřeje Pivce. 
Nadžánrové výlety do popu, swingu či blues | 150 Kč
28. 09. | 19.00 | 13. Free jazz Festival 2018 – I. – trio Kon-
traszt (SRB/H), Trevor Watts & Veryan Weston (UK) – první večer 
dalšího ročníku přehlídky jazzové avantgardy, improvizace a ex-
perimentů | festival | 100 Kč
29. 09. | 19.00 | 13. Free jazz Festival 2018 – II. – Barre 
Phillips (US), Limbo (CZ/UA/SK) – druhý večer dalšího roč-
níku přehlídky jazzové avantgardy, improvizace a experimentů 
| festival | 100 Kč

OSTATNÍ
04. 09. | 18.30 | Osobnosti mimo hlavní proud české ar-
chitektury 1 – Ing. arch. Zdeněk Lukeš – Richard Klenka rytíř 
z Vlastimilu (1873–1954). Podivínský architekt a profesor Um-
prum, tvůrce osobitých staveb v oblasti pražské asanace i jinde | 
přednáška | 80 Kč předprodej, 100 Kč na místě
08. 09. | 15.00 | Povídání o pejskovi a kočičce – nezávislé 
divadlo – známé příběhy kočičky a pejska na motivy pohádek 
Josefa Čapka | dětské představení | 50 Kč
12. 09. | 20.00 | Turek & Turek uvádí – hudba v souvislos-
tech, rarity i známé písně v novém světle. Pavel Turek (Respekt) 
a Tomáš Turek (ex- Radio Wave) se svými postřehy o nejnovějším 
dění i pozapomenutých událostech hudební scény | poslechový 
večer | 100 Kč
14. 09. | 20.00 | Milenky múz – Beata Hlavenková – další 
z řady talkshow v Kaštanu. Ženy-umělkyně ženskýma očima. Pia-
nistku, skladatelku, zpěvačku i klavírní pedagožku bude zpovídat 
kulturní teoretička a hudebnice Pavla Jonssonová | beseda | 100 Kč
15. 09. | 15.00 | Bajaja! – divadlo Na větvi – klasická pohádka 
o tom, že v životě je vždycky potřeba troška nadhledu, dobré 
nálady, a kouzelný meč taky není k zahození | dětské předsta-
vení | 50 Kč
15. 09. | 20.00 | Yuri Andropov Experience, Nasalámu 
– závěrečný večírek pro účastníky sousedské slavnosti Zažít 
Břevnov jinak
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18. 09. | 19.00 | Laponskem na lyžích i pěšky – Pavla Bičí-
ková – poutavé vyprávění cestovatelky Pavly Bičíkové a její příběh 
o putování s batohem na zádech drsnou švédskou divočinou za 
polárním kruhem | přednáška | 100 Kč
22. 09. | 15.00 | O rybáři a zlaté rybce – Divadlo na houpač-
kách – známá pohádka o chamtivé rybářce. Rybka dá skromnému 
rybáři za svoji svobodu tři přání. A jeho žena nakonec pozná, že 
štěstí nezávisí na bohatství a moci | dětské představení | 50 Kč
24. 09. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – tradiční poslechová 
antidiskotéka | poslechový večer | 90 Kč předprodej, 100 Kč na 
místě
25. 09. | 20.00 | Divadelní spolek Ještě NE!: Škola základ 
života – nové nastudování divadelní adaptace filmem proslavené 
knihy Študáci a kantoři Jaroslava Žáka v režii Michaely Doležalové. 
Premiéra! | divadlo | 100 Kč
26. 09. | 16.00 | O Budulínkovi – Sváťovo dividlo – pohádka 
pro nejmenší. O tom, že neposlouchat se nevyplácí! | dětské 
představení | 50 Kč
29. 09. | 15.00 | O princezně, která se ničeho nebála – diva-
dlo Tondy Novotného – loutková pohádka o svérázné princezně. 
Nebojí se ničeho a díky své odvaze vyřeší i nejrůznější problémy 
a situace | dětské představení | 50 Kč

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. 09. | 19.00 | NaHlas! 2018: Voice and Beyond
01. 09. | 21.30 | NaHlas! 2018: Ty Syčáci
02. a 03. 09. | zavřeno
04. 09. | 20.30 | Mantaban – křest alba!
05. 09. | 20.00 | Pocta Zuzaně Navarové: Markéta Bure-

šová a Mário Bihári
06. 09. | 20.00 | Pocta Zuzaně Navarové: Markéta Bure-

šová a Mário Bihári
07. 09. | 20.30 | Bedřich a Zoufalci – rock ’n’ roll
08. 09. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou a Fili-

pem Rajmontem – fenomenální večírek
09. 09. | 19.00 | Benefiční koncert pro Galerii: Ivan Hlas 

& Norbi Kovács + Krausberry – malá parta
10. 09. | 19.00 | Talk show Mirka Konvaliny „Z jiného 

světa“
11. 09. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka – talk show

12. 09. | 20.30 | Václav Kopta & kapela – rock
13. 09. | 20.30 | Mário Bihári & Bachtale Apsa – ethno 

gypsy world music
14. 09. | 20.30 | Blue Orchestra – pop, funk & swing 

tančírna s orchestrem
15. 09. | 20.30 | Barbora Šampalíková s kapelou – šanson
16. 09. | zavřeno
17. 09. | 19.00 | Divadlo Zaseto: Shoes Jana Krause – 

hosté: Jiří Ovčáček, Ondřej Hejma, M. Vychodil (MS 
v masturbaci), Angelina Jolie a Jeho svátost dalajláma 
– divadelní parodie na známou televizní show

18. 09. | 20.30 | Olympic – rock
19. 09. | 20.00 | Potlach: Pacifik + Kamarádi staré řeky – 

uvádí Tony Linhart
20. 09. | klub zadán
21. 09. | 20.30 | Roman Dragoun & His Angels – funk-rock
22. 09. | 20.30 | Přeskopec – křest alba! – host: Los Culos 

– blues-rock
23. 09. | 20.30 | Robert Křesťan a Druhá tráva – bluegrass
24. – 26. 09. | 20.00 | Smigmator – Gershwin – Winehouse 

– swing
27. 09. | 20.30 | Screwballs Rockabilly – rockabilly–rock’n’roll
28. 09. | www.malostranska-beseda.cz
29. 09. | 20.30 | Špuntkvaně – pop-punk
30. 09. | 15.30 | Pohodové melodie pro starší a pokročilé 

aneb Písničková lékárna

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. 09. | 13.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 
tech, techno | ponton

02. 09. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 
tech, techno | ponton

03. 09. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz, 
funk, soul | ponton

04. 09. | 19.00 | Xavier Baumaxa | velká scéna
05. 09. | 19.00 | Headliner ponton | ponton
06. 09. | 18:00 | DJ IA – DJ‘s party | ponton
07. 09. | 10.00 | Festival Pravá chuť Dolce vita | celý ostrov
08. 09. | 10.00 | Festival Pravá chuť Dolce vita | celý ostrov
09. 09. | 10.00 | Festival Pravá chuť Dolce vita | celý ostrov
10. 09. | 19.00 | Precedens – hosté: Petr Kolář & Jan Sahara 

Hedl | velká scéna
11. 09. | 19.00 | Tančírna 4People na Střeláku | ponton
12. 09. | 18.00 | Confluence | ponton
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13. 09. | 19.00 | Švihadlo & hosté – 35 let kapely! – reggae 
| velká scéna

14. 09. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 
tech, techno | ponton

15. 09. | 15.30 | Rude Boy Paradise #1 The Chancers – 
20 let Mr. Symarip (JAM/UK) Rhoda Dakar (UK) The 
Chancers (CZ/UK) Green Småtroll (CZ) | velká scéna

16. 09. | 10.30 | 5. ročník Pétanque pro Prahu – 9. ročník 
rodinného turnaje Sbohem léto | www.petanque-pro-
-vas.com

16. 09. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 
tech, techno | ponton

17. 09. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz, 
funk, soul | ponton

18. 09. | 19.00 | Headliner ponton | ponton
19. 09. | 18.00 | DJ IA – DJ‘s party | ponton
20. 09. | www.letnak.cz
21. 09. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton
22. – 29. 09. | www.letnak.cz
30. 09. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep 

tech, techno | ponton

PALÁC AKROPOLIS 
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: +420 296 330 913 (pokladna)
e-mail: info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

  předprodej vstupenek:www.palacakropolis.cz , www.goout.cz 
a v kavárně Akropolis : po–pá 10.00–23.30; so a ne 16.00–23.30

14. 09. | 19.30 | Jazzanova /DE | Velký sál
15. 09. | 19.30 | Alice Merton /DE, CA | Velký sál
18. 09. | 19.30 | Soft Machine /UK | Velký sál
19. 09. | 19.00 | Showcase: Timmy White + Reginald 

+ Dominika Hašková + Anet | Velký sál
20. 09. | 18.30 | Liveurope Festival | Velký sál
22. 09. | 19.30 | Budoár 20 LET Staré dámy! | Velký sál
29. 09. | 19.00 | Arkona /RU | Velký sál

VÝSTAVA
Karel Prskavec: Krajiny osamění   Foyer paláce Akropolis | 
od 6. 9. do 30. 9.

PŘIPRAVUJEME
01. 10. | Xavier Rudd /AU + Newton Faulkner /UK
03. 10. | Balanescu Quartet /RO, UK
09. 10. | Spitfire Company & Mckenzie Tomski: Miss 

Amerika + křest knihy
10. 10. | The Shadow tour 2018: Kamelot
15. 10. | Korben Dallas /SK + Adam Baldych /PL

16. 10. | Manolito Y SU Trabuco /CU
22. 10. | Ava Mendoza Unnatural Ways /US
26. 10. | Euroconnections: Zvíře Jménem Podzim
31. 10. | Never Sol /CZ – křest alba + Lor /PL

PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 5, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 321 313
www.facebook.com/piseckabrana
www.piseckabrana.cz

  otevřeno: po zavřeno, út–ne 11.00–19.00 

AKCE
18. 09. | 16.00 | Fresh senior – „Hovory W“ s Jiřím Petráš-
kem – setkání s moderátorem, hercem, bavičem, dabérem, ale 
také ředitelem Evropské obchodní akademie, Jiřím Werichem 
Petráškem, oficiálně nikdy nepřiznaným synem Jana Wericha, 
o životě, o nepopiratelných genech, ale hlavně o humoru s pís-
ničkami Osvobozeného divadla v doprovodu Karla Štolby.
22. 09 | 13.00 | Podzimní hrátky – osmý ročník festivalu pro 
zvídavé děti a znavené rodiče se tentokrát ponese v duchu stře-
dověkých legend. Zakončete s rodinou léto hravě, vypravte se 
k Písecké bráně a vyzkoušejte si například výrobu rodinné pečeti, 
navštivte středověkou truhlářskou a keramickou dílnu, nebo si 
užijte atmosféru rytířských soubojů a středověkých tanců.
25. 09. | 16.00 | Fresh senior – Módní přehlídka senior 
fashion – módní trendy pro zralý věk s módní stylistkou Elen 
Zajíčkovou, modely z butiků a second handů. Své výrobky a módní 
doplňky představí i Ateliér Šamamky.

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. 09. | 21.00 | Rock Automat (AC/DC, Iron Maiden, 
Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, etc...)

01. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
02. 09. | Chip & Co. + V.I.P.
03. 09. | 21.00 | Late Harvest + host
04. 09. | www.vagon.cz
04. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
05. 09. | 21.00 | Red Hot Chili Peppers Paprikacze
05. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
06. 09. | 21.00 | Krausberry velká parta
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06. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
07. 09. | 19.30 | Houba + Koniec Swiata (PL) + Foxy 

(USA) + Peshata
07. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
08. 09. | 21.00 | Ozzy Osbourne & Black Sabbath revival 

+ Iron Maiden revival Prague
08. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
09. 09. | 21.00 | Barreleye (Berlin)
10. 09. | 21.00 | Led Zeppelin revival
11. 09. | 21.00 | Keltské úterý: Kalevala + Grimner + 

Vorgrum
11. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
12. 09. | 21.00 | Eric Clapton Tribute Concert + Špinaví 

lůzři (backyard blues trio) 
12. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
13. 09. | 21.00 | Nirvana Tribute In The Name Of Cobain
13. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
14. 09. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
14. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
15. 09. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep 

Purple, Queen, AC/DC, etc...)
15. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
16. 09. | 21.00 | Green Day / Offspring revival + Quer-

beet 1220 cover band (Deutschland) 
17. 09. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
18. 09. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine + Wolfarian
18. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
19. 09. | 21.00 | Queenie – World Queen Tribute Band
19. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
20. 09. | 21.00 | Znouzectnost
20. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
21. 09. | 21.00 | Dukla Vozovna
21. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
22. 09. | 21.00 | Špejbl´S Helprs AC/DC revival
22. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
23. 09. | 21.00 | Blues Amplified
24. 09. | 20.00 | Year Of Pluto + Volti + Dignified Suicide
25. 09. | 21.00 | Keltské úterý: Barbar Punk + Malá Bílá 

Vrána
25. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
26. 09. | 21.00 | Echoes (Chuch Berry, Beatles, Deep 

Purple, Pink Floyd, etc...)
26. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
27. 09. | 21.00 | Choť Topiče – mejdan ševců ze Zruče
27. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
28. 09. | 21.00 | U2 Desire revival
28. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
29. 09. | 21.00 | Vzpomínka na Olgu: Plexis + Zputnik
29. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
30. 09. | 21.00 | Dirt River Radio (Australie) + Silent 

Session

KULTURNÍ CENTRA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17
tel.: +420 235 323 248 
e-mail: kultura@domovrepy.cz
www.domovrepy.cz

VÝSTAVA
„Mýma očima: SRPEN 1968“   Výstava dosud nezveřejněných 
fotografií Jaroslava Vašíčka z období okupace naší republiky vojsky 
Varšavské smlouvy | refektář, vstup volný | do 30. 9.

AKCE
02. 09. | 15.30 | Krajanka Václava Hlaváčka – 100 let Čes-
koslovenska – 100 let české dechovky – pořad k výročí republiky 
složený z nejkrásnějších písniček, které provázely vznik Českoslo-
venska a celých 100 let jsou s námi | zahrada Domova, vstupné 
dobrovolné
09. 09. | 14.00 | Vinobraní v klášteře – 5. ročník, účinkují: 
Jožka Šmukař a cimbálová muzika, Valašský folklorní spolek 
Krušpánek a Cimbálová muzika Kyčera, Lidová muzika Osminka, 
Živý Jukebox – Honza Roušar a Václav Tobrman, kapela Jauvajs 
– tradiční irská hudba s folkovými prvky, stánky s občerstvením 
a dárky, zábava pro děti. Akce se koná s podporou MČ Praha 17 | 
zahrada Domova, vstupné dobrovolné
13. 09. | 15.30 | Vokální společenství Cantio – na progra-
mu: česká a latinská středověká a renesanční hudba | refektář, 
vstupné dobrovolné
17. 09. | 16.00 | Setkání s Jaroslavem Vašíčkem – autorem 
výstavy „Mýma očima: SRPEN 1968“ | refektář, vstup volný
30. 09. | 15.30 | Drobnosti mistrů – Duo Dacapo (Kateřina 
Macourková Hlaváčová a Ondřej Macourek – flétna, Michal Ma-
courek – klavír), na programu: J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, 
R. Schumann, C. Debussy, G. Bizet a S. Rachmaninoff | refektář, 
vstupné dobrovolné
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která probí-
há za základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č. j. S–
MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti a 
provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.
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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
06. 09. | 18.00–21.00 | Kazachstánské kulturní centrum 
Elim-aj – slavnostní zahájení XII. Dnů kultury národů Kazachstá-
nu v Praze, prezentace knihy, výstava fotografií, dětských obrázků 
a knih | Společenský sál
11. 09. | 18.00–21.00 | Kazachstánské kulturní centrum 
Elim-aj – přednáška Dr. J.Šímy: Z historie česko-kazašských vzta-
hů“, výstava knih, dokumentární film | Společenský sál
13. 09. | 18.00–21.00 | Kazachstánské kulturní centrum 
Elim-aj – večer věnovaný Olžasu Sulejmenovu – výstava foto-
grafií, knih, dokumentární film | Společenský sál
14. 09. | 17.00–22.00 | Tři letušky v Paříži – divadelní před-
stavení – DOMUS | Společenský sál
15. 09. | 17.00–22.00 | Tři letušky v Paříži – divadelní před-
stavení – DOMUS | Společenský sál
18. 09. | 18.00–21.00 | Kazachstánské kulturní centrum 
Elim-aj – „20 let úspěchu Astany“ – výstava knih, fotografií, 
dokumentární film | Společenský sál

20. 09. | 18.00–21.00 | Kazachstánské kulturní centrum 
Elim-aj – Ukončení XII. Dnů kultury národů Kazachstánu v Praze, 
výstava fotografií a knih, dokumentární film | Společenský sál

VÝSTAVA
Mihálya Dömötör – výstava fotografií – Svaz Maďarů | Galerie 
| od 14. 9. do 30. 9.

CHODOVSKÁ TVRZ 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO O. P. S.
Ledvinova 9, 149 00 Praha 4
tel.: +420 267 914 831
facebook.com/chodovskatvrz
www.chodovskatvrz.cz

  galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
  pokladna otevřena; út–pá 10.00–19.00; so–ne 13.00–19.00
  restaurace otevřena po–ne 11.30–22.30
  spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 203 – zastávka Chodovská 
tvrz, pak 3 minuty chůze; metrem C – stanice Chodov, poté 10 minut 
chůze podle šipek

KONCERTY
11. 09. | 19.00 | Jednáctého na „Jedenáctce“ aneb Barok-
ní a klasicistní kouzlo – Ensemble Anima – soubor mladých 
a oduševnělých dam ve složení Monika Herianová – flétna, Lenka 
Malá – housle, Jitka Fantová – violoncello a Denisa Ulmanová 
– klavír zahrají díla J. S. Bacha, J. Haydna a dalších velikánů své 
doby | vstupné 150/100 Kč
19. 09. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná šansonová 
setkání každou třetí středu v měsíci tentokrát s Filipem Sychrou 
a Martou Balejovou, za klavírního doprovodu Radima Linharta. 
Jako host přijde novinářka a spisovatelka Blanka Kovaříková | 
vstupné 130/100 Kč
26. 09. | 20.00 | Jazz klub Tvrz – Lucia Radecká trio – 
restaurace Chodovská tvrz – talentovaná slovenská zpěvačka 
zazpívá v Jazz klubu Tvrz v komorním seskupení s vynikajícími 
muzikanty – klavíristou Jakubem Tököly a fenomenálním saxo-
fonistou Štěpánem Markovičem | vstupné 150/100 Kč, kapacita 
restaurace omezena.

KURZY/ DÍLNY/ OSTATNÍ
18. 09. | Dovedeme – výtvarné kurzy – v září opět probíhají od 
úterý do čtvrtka v Ateliéru Chodovské tvrze kurzy malby, kresby 
a výtvarné dílny pro děti i dospělé. Informace a rezervace na 
www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či na tel. 733 507 188
13. – 16. 09. | Dny Prahy 11
14. 09. | 16.00 | Slavnostní vyhodnocení literární soutěže 
o Zlatý klíč | vstup zdarma
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14. 09. | 17.00 | Předání Ceny Miloslava Švandrlíka | vstup 
zdarma
22. 09. | 11.00–17.00 | Mozaikování III – Ateliér Chodovské 
tvrze nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si klasickou i sou-
časnou techniku mozaiky. Návštěvníci kurzu mohou tvořit mo-
zaikové obrazy, zdobit stolky, židle, podnosy, apod. Minimální 
počet účastníků 9, max. 15. Rezervace nutná. S sebou pohodlné 
oblečení a mozaikové náčiní pokud máte vlastní | cena 600 Kč

GALERIE
  jednotné vstupné 50/30 Kč

Současná česká mozaika na Chodovské tvrzi – výstava uka-
zuje díla provedená různými technikami mozaiky odrážejícími 
aktuální dění nejen ve výtvarném umění, uměleckém řemesle, 
ale také v designu a dialogu mezi dalšími uměleckými obory. 
Záměrem je nejen přiblížit barevný a pestrý svět tohoto média, 
které tvoří významnou součást vizuální kultury již od dob starých 
civilizací, ale také seznámit diváka s autonomními díly součas-
nými, osvobozenými od tradiční architektonické determinace | 
od 6. 9. do 6. 10.

KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ
Saratovská 20, 110 00 Praha 10 
tel.: +420 274 770 789 
e-mail: kd–barikadniku@volny.cz
www.kdbarikadniku.cz

  předprodej vstupenek – KD Barikádníků.
  spojení: metro A – Strašnická; bus 175, 188, 196; tram 7, 26

02. 09. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
02. 09. | 14.00 | dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
04. 09. | 18.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční večer
05. 09. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
08. 09. | 09.00 | Bleší trh
09. 09. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
09. 09. | 14.00 | Hvězdný Prach – taneční odpoledne
11. 09. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
12. 09. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
13. 09. | 18.00 | Eva a Vašek – taneční zábava
16. 09. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
16. 09. | 14.00 | Taurus – taneční odpoledne
18. 09. | 18.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční 

zábava 
19. 09. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
23. 09. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
23. 09. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
24. 09. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer, 

hrají: KTO a jejich hosté
25. 09. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
26. 09. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
26. 09. | 20.00 | Country bál na Barče s výukou country 

tanců
30. 09. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
30. 09. | 14.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční 

odpoledne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ZA TROJKU

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

05. 09. | 17.00 | Křeslo pro hosta – Naďa Konvalinková – hos-
tem Jiřího Vaníčka bude vynikající herečka Naďa Konvalinková. 
Můžete se těšit na setkání se skvělou vypravěčkou, která rozhodně 
nikoho v publiku nezarmoutí! Naďa Konvalinková začínala svoji 
kariéru v Plzni, odkud pak vedla její cesta do Městských divadel 
pražských. V současné době hostuje v řadě pražských divadel, 
uplatňuje se však i jako skvělá filmová, televizní i dabingová he-
rečka či moderátorka | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma, *rezervace nutná
14. – 16. 09. | Mezinárodní loutkový festival Žižkovská lout-
ka – již třetí ročník mezinárodního loutkového festivalu se na vás 
těší od 14. do 16. září. Ani letos nebudou chybět divadla, loutkařské 
a jiné dílny, koncerty, kolotoč a další povyražení. Těšit se můžete na 
speciální představení v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, a kromě 
toho všeho chystáme jedno velké překvapení!. Program a vstupenky 
najdete na www.zizkovskaloutka.cz | pořádá Za Trojku
17. 09. | 16.00 | Setkání s Milenou Steinmasslovou – beseda 
– divadelní i filmová herečka je také pedagožkou a odbornicí na 
rétoriku. Kromě filmových rolí byla k vidění velmi často v televizi. 
Hrála třeba nezapomenutelnou maminku v seriálu Ranč u Zelené 
sedmy, v detektivním filmu Smrt talentovaného ševce či mnoha 
televizních pohádkách. V současné době hostuje v několika praž-
ských scénách; např. Komorní divadlo, Divadlo v Celetné, Divadlo 
Na zábradlí a Divadlo Na Fidlovačce | pořádá Odbor kultury MČ 
Praha 3, vstup zdarma, *rezervace nutná
19. 09. | 18.00 | Literární večer – Jan Hus – „ Hledej pravdu, 
miluj pravdu a braň pravdu až do své smrti.“ Večerem vás provede 
známý český scénárista, novinář a spisovatel Petr Hora Horejš, 
kterého znáte i z televizních obrazovek | pořádá Odbor kultury 
MČ Praha 3, vstup zdarma, *rezervace nutná
24. 09. | 16.00 | – Fresh senior – Jogging pro svěží paměť 
– praktický kurz. Po letních prázdninách opět pokračujeme v ob-
líbeném cyklu Fresh memory, zaměřeném na praktické procvičení 
dlouhodobé i krátkodobé paměti pod odborným vedením certifi-
kované lektorky paměti III. Stupně, Mgr. Adriany Rohde Kabele. 
Jednotlivé lekce na sebe nenavazují | pořádá Porte v koprodukci 
se Za Trojku, vstup zdarma, rezervace nutná.
25. 09. | 17.00 | Divadlo Lokvar: Tatínek není k zahození 
– tři pohádky podle stejnojmenné knížky. První pohádka vypráví 
o tom, jak se tatínek a maminka seznámili. Ve druhé se dovídají, 
že v domě, ve kterém bydlí, straší a ve třetí onemocní dítě. Hrají 
dva herci, živě, s velkými i malými loutkami a v bohaté výpravě, 
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kde je drak lidožrout, radnice, město, domov, sklep, strašidla 
i sousedé. A taky dva psi. A všechno je to o tom, že se tatínek 
a maminka mají rádi, i jejich děti – bratr se sestrou, drží spolu, 
přestože se někdy hádají a perou. A jedině tak se podaří všech-
na strašidla, nemoci a draky překonat | pořádá Za Trojku, vstup 
30/50 Kč, vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
26. 09. | 17.00 | Okénko do historie – přednáška: Třicetiletá 
válka – Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D., FF UJEP Ústí nad Labem | 
pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma, *rezervace nutná

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 113 555
www.mlp.cz

  rezervace online www.mlp.cz/akce
  předprodej v pokladně MKP; tel.: +420 222 113 425
  pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00. Změna programu vyhrazena
  program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP;  
tel.: +420 257 532 908

  www.facebook.com/kulturaMKP

KONCERTY

06. 09. | 15.00 | IX. Mezinárodní festival sborů a orchestrů 
v Praze 2018 – ve spolupráci s MusikReisenFaszination a Style 
travel agency | vstup zdarma do naplnění kapacity sálu, velký sál
20. 09. | 19.30 | Radůza + Kapela – zpěvačka, multiinstrumen-
talistka a autorka hudby i textů představí se svou kapelou průřez 
dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z alba Marathon příběh běžce, 
ale i písničky z prvních desek a také ty, které jsou zbrusu nové – 
z alba Studna v poušti (září 2017) | vstupné 370 Kč, velký sál

MEZINÁRODNÍ TROMBONOVÝ FESTIVAL  
PRAGUE BONE FEST
29. 09. | 19.00 | Pulec octet tribute & Bart van Lier (NL) – 
koncert v rámci mezinárodního trombonového festivalu Prague 
Bone Fest | vstupné 250 Kč, studenti 150 Kč, velký sál
30. 09. | 19.00 | Přemysl Tomšíček Sextet & Bart van Lier 
(NL) & Zdeněk Němec – koncert v rámci mezinárodního trom-
bonového festivalu Prague Bone Fest | vstupné 250 Kč, studenti 
150 Kč, velký sál

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

PRAŽSKÉ TOULKY
  vstupné 40 Kč, odchod v 17.05 od malého sálu (max. 40 účastníků)

10. 09. | 17.00 | Pražské kavárny I. – vzniklo by moderní 
umění bez kaváren? Procházka připomene podstatná místa 
uměleckého života První republiky, kde se umění nejen disku-
tovalo, ale také vznikalo. Půjdeme po stopách avantgardního 
hnutí Devětsil, Vítězslava Nezvala nebo Jiřího Wolkera. Provádí 
PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

17. 09. | 17.00 | Pražské kavárny II. – kavárny v době První 
republiky nebyly pouze prostředím uměleckých tvůrčích skupin, 
ale výrazně zasahovaly do každodenního života pražských obyvatel. 
Součástí každé dobré kavárny byly čítárny. Fenoménem se staly 
také koncertní a taneční kavárny. Provádí PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
19. 09. | 17.00 | Pražské hostince I. – Národní třída předsta-
vuje mimořádně důležitou komunikaci uprostřed samého stře-
du dnešní Prahy. Největšího významu nabyla v posledních dvou 
stoletích, kdy zde vzniklo velké množství hostinských podniků 
různého typu. Provádí PhDr. Karel Altman, CSc.
26. 09. | 17.00 | Pražské hostince II. – Staré Město pražské 
bylo od svého vzniku proslulé množstvím pozoruhodných hostin-
ských podniků. Některé se dochovaly do dnešní doby, další byly 
zřizovány v historických budovách a jiné vznikly až v 19. a 20. 
století. Provádí PhDr. Karel Altman, CSc.

3X RADKIN HONZÁK
  setkání s českým psychiatrem, publicistou a vysokoškolským 
pedagogem 

11. 09. | 17.00 | Psychosomatická prvouka – základy psy-
chosomatického přístupu v moderním pojetí, tedy přístupu bio-
-psycho-sociálního s přihlédnutím ke spirituálním potřebám. 
Emoce jsou tělesné děje, které mají jak řídící funkci, tak své tě-
lesné projevy, které mohou být vnímány jako symptomy nemocí 
| vstupné 40 Kč, malý sál
19. 09. | 19.00 | Psychopati mezi námi – psychopati jsou 
tvorové odlišující se od obyčejných lidí tím, že nemají strach a mají 
oslabené i další emoce. Je to specifická odchylka s důsledky pro 
vnímání, rozhodování i jednání | vstupné 40 Kč, malý sál
25. 09. | 17.00 | Ať žijou mikrouti – chystaný rukopis o střev-
ním mikrobiomu – nově objeveném orgánu, který se podílí na 
metabolismu, imunitě i řídících procesech | vstupné 40 Kč, malý sál

FENG SHUI PRO ŽIVOT
  přednáší Ing. Jiří Černák, vstupné 40 Kč, malý sál

10. 09. | 19.00 | Jaký je váš přirozený talent – typologie Feng 
Shui Váš přirozený talent byl dán právě vám, abyste ho rozvíjeli a svým 
talentem žili. Je smyslem vašeho života, ale musíte ho nejprve poznat.
17. 09. | 19.00 | Jak si vytvořit prostředí pro rozvoj talentu 
– prostředí podle Feng Shui Pokud jsou podmínky příznivé, životu 
se daří automaticky. A stejně i talentu se bude dařit nejlépe ve 
správných podmínkách.
24. 09. | 19.00 | Životní rovnováha – život podle Feng Shui 
bez zbytečného úsilí a vyčerpání Stejně jako řeka by měl plynout 
i váš život – volně, bez nadměrného úsilí a vyčerpání. Využívejte 
vnější zdroje energie, získávejte z nich svoji sílu a energii si chraňte 
pro své zdraví a dlouhověkost.

PŘÍBĚHY TĚCH, KDO VĚDÍ
12. 09. | 19.00 | Ve svém těle cítím se skvěle – můžete mít 
sebelepší návod, jak docílit vysněné váhy či fyzické kondice. Bez 
motivace a správně dávkovaných změn se ale výsledek nedostaví. 
Přednáší Lenka Kaprhálová | vstupné 40 Kč, malý sál
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SYMBOLY A ZNAKY V UMĚNÍ A ARCHITEKTUŘE
13. 09. | 17.00 | Symbolika hada – had byl odedávna význam-
ným symbolem, jenž se objevuje v užitém umění a v architektuře 
mnoha kultur starověku i novověku. Symbol je znám též z Egypta 
a Indie, kde odkazoval k duchovnímu vzestupu člověka. Přednáší 
RNDr. Mgr. Hana Blochová | vstupné 40 Kč, malý sál

GENIUS LOCI – SKRYTÁ TVÁŘ ARCHITEKTURY
13. 09. | 19.00 | Příběh Tančícího domu – jak se nápad na 
originální stavbu reflektující společenské změny po Sametové 
revoluci zrodil? Jak se první prezident České republiky spolupodílel 
na nápaditém projektu? Původem chorvatský architekt představí 
také projekty, které zůstaly nerealizované. Přednáší Vlado Milunič 
| vstupné 40 Kč, malý sál

KOLEM SVĚTA
  cyklus cestovatelských přenášek

14. 09. | 19.00 | Vietnam od severu k jihu – cesta Karla a Jany 
Wolfových napříč Vietnamem od horských vesniček na severu 
země po deltu Mekongu na jihu se vším, co k tomu patří | vstupné 
120 Kč, velký sál
21. 09. | 19.00 | Nový Zéland pěšky – Martin Mařík zdolal tři 
tisíce kilometrů dlouhý Te Araora Trail od jihu k severu Nového 
Zélandu. Přijďte si užít jednu z nejhezčích zemí světa | vstupné 
120 Kč, velký sál

ČESKOSLOVENSKÝ POÚNOROVÝ EXIL
  nedílná součást našich moderních dějin 
  přednáší PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

17. 09. | 18.00 | Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků 
v zahraničí, jejich úsilí o návrat svobody a demokracie do vlasti, 
v níž uchvátili moc komunisté | vstupné 40 Kč, klubovna

LABORATOŘ MYSLI
  série přednášek odborníků Národního ústavu duševního zdraví

17. 09. | 19.00 | Nové modely fungování lidské mysli – 
jaký je vztah mezi mozkem a myslí, kdo je dirigentem celého 
neuronálního orchestru našeho mozku a jakým způsobem nás 
tento  dirigent vede životem a jak nás chrání před jeho nástra-
hami? Přednáší prof. Jiří Horáček | vstupné 80 Kč, velký sál

KAPITOLY Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKA
  historický ústav AV ČR ve spolupráci s MHMP

18. 09. | 18.00 | Proměny národních tradic v době první 
republiky a komunismu – příklady svatováclavské, husovské 
a masarykovské tradice ukáže doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Nad 
rolí Slovenska v politice Maďarska v letech 1918-1919 se následně 
zamyslí PhDr. Eva Irmanová, Csc. | vstupné 40 Kč, klubovna

MILION 21
  cestopis kulturních souvislostí

18. 09. | 17.00 | Na rovníku! Aneb v zemi pečených mor-
čat – jako první Čech žil Matěj Ptaszek na jihu Ekvádoru v osadě 

Cucanama pod legendárním „Spícím Inkou“ v horách na farmě, kde 
pod vedením indiánského válečníka choval morčata na jídlo. Připravte 
se na vzrušující besedu s dobrodruhem | vstupné 40 Kč, malý sál

STŘET CIVILIZACÍ: AFRIKA
18. 09. | 19.00 | Válka Zuluů – před úsvitem 11. ledna 1879 
překročily britské koloniální oddíly řeku Mzinyathi a zahájily tak 
válku proti zulskému království, vojensky nejsilnějšímu domoro-
dému státu černé Afriky. Přednáškou zahájí prof. Ivo T. Budil nový 
cyklus zaměřený na koloniální dějiny a postkoloniální současnost 
černého kontinentu | vstupné 40 Kč, malý sál

ZÁSOBOVÁNÍ ŘÍMA V DOBĚ ANTIKY
  ve spolupráci s ARS VIVA, www.arsviva.cz

19. 09. | 17.00 | Historie zásobování Říma v době antiky, 
způsoby skladování potravinových produktů v Římě a jeho okolí. 
Republikánské a císařské funkce úředníků dohlížejících na logisti-
ku v podmínkách Říma a jeho provincií. Přednáší Pavel Hlinovský, 
CCMA | vstupné 40 Kč, malý sál

OSMIČKY V PRAŽSKÉ ARCHITEKTUŘE
20. 09. | 17.00 | Znalosti středověkých kameníků a sta-
vitelů dodnes nacházíme ve stavbách hlavního města. Jejich 
řemeslo zahrnovalo vědomosti o numerologii, astrologii či al-
chymii. Na jakých místech dnes najdete hlubší symboliku a skryté 
významy? Přednáší Bohumil Vurm | vstupné 40 Kč, malý sál

TAJEMSTVÍ ARCHEOLOGIE
21. 09. | 19.00 | České Monte Carlo – Kutná Hora je nejčastěji 
spojována s těžbou stříbra. Poslední velký archeologický nález 
se ale vztahuje k objevu hromadných hrobů s kostrami lidí ze 
14. až 16. století. Nejnovější závěry zkoumání shrne PhDr. Jan 
Frolík, CSc. z Archeologického ústavu AV ČR. Jako hudební host 
vystoupí kytarista Pavel Obermajer. Uvádí Hynek Žirovnický | 
vstupné 60 Kč, malý sál

INDIÁNSKÁ RODINA Z KMENE KOGI Z KOLUMBIE
21. 09. | 18.00 | Osobní setkání s indiány a jejich moudrostí 
a poselství ze Srdce světa | vstupné 40 Kč, klubovna

LÍSTEK DO NOVÉHO SVĚTA
24. 09. | 17.00 | Publicisté v exilu – jaké byli osudy exulantů, 
kteří během druhé světové války museli pro své politické přesvěd-
čení, nebo pro svůj židovský původ odejít z domova a žili a pra-
covali v USA (Adolf Hoffmeister, Antonín Pelcl, Egon Hostovský 
nebo Egon Erwin Kish)? Přednáší Daniel Řehák, bibliograf Ústavu 
pro českou literaturu AV a specialista na krajanskou literaturu | 
vstupné 40 Kč, malý sál

III. KULATÝ STŮL NA TÉMA „BEZPEČNÉ STÁŘÍ“
25. 09. | 10.00–15.00 | Konference v rámci implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň. – pořádá MPSV ČR ve 
spolupráci s Magistrátem HMP a MK v Praze | vstup zdarma, malý sál
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NAKUPUJTE JÍDLO, NE ODPAD
25. 09. | 19.00 | Problematika nadprodukce odpadu se 
dostala do nové fáze – plovoucí ostrov z plastů je velký jako 
Německo, do oceánu přibývá jedno popelářské auto plastů za 
minutu. Nad filosofickými souvislostmi této „krize“ se zamyslí 
Petr Hanzel z Bezobalu | vstupné 60 Kč, malý sál

SHAKESPEARE A JEHO DOBA
  ve spolupráci s British Council

26. 09. | 19.00 | Jak se vám líbí Rosalinda, Orlando, Célie 
nebo vévoda Frederik…? Jak vyložit možné významy nejed-
noznačného názvu a dobové souvislosti vzniku díla? Přednáší prof. 
PhDr. Martin Hilský, CSc. | vstupné 80 Kč, velký sál

SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ A 100 LET MODERNÍ  
ČS. STÁTNOSTI
26. 09. | 19.00 | Přednáší doc. PhDr.Jana Čechurová, Ph.D. 
| vstupné 40 Kč, malý sál

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ
  ve spolupráci s časopisem Meduňka

26. 09. | 17.00 | Zdravé dítě aneb co je to imunita – bývají 
vaše děti často nemocné? Proč tomu tak je a lze se nemocem 
vyhnout nebo patří nerozlučně k dětství? Přednáší Antonie Kr-
zemieňová | vstupné 40 Kč, malý sál

PŘIPRAVUJEME
14. 10. | 19.30 | Prague Cello Quartet – Jazzové a popové 
skladby, filmové melodie i nejznámější díla klasických mistrů 
v podání čtyř kreativních cellistů | vstupné 380 Kč, velký sál
17. 10. | 19.30 | Spirituál kvintet – koncert populární folkové 
skupiny | vstupné 360 Kč, velký sál
24. 10. | 19.00 | Pamatuj – koncert písní Karla Kryla v podání 
kapely Missa | vstupné 150 Kč, velký sál 
31. 10. | 19.30 | Ondřej Havelka & Jeho Melody Makers to ten-
tokrát vezmou od První Křaplavky jazzové | vstupné 490 Kč, velký sál

DŮM ČTENÍ
Ruská 192, 110 00 Praha 10; tel.: + 420 272 736 457; www.mlp.cz

  vstup na všechny akce zdarma

05. 09. | 18.00 | Autorský večer bratří Senftů – Lukáš, Jan 
a Matěj Senftovi. Básníci a písničkář, kteří mají společné kořeny 
v krajině Posázaví. Ve svých verších zachycují pocity a dojmy 
z rodného kraje, jeho tvar i podzemní proudy.
12. 09. | 18.00 | Večer Českého literárního centra – před 
rokem a půl předložilo České literární centrum veřejnosti koncepci 
svého fungování. Jak se ji daří naplňovat? Jaké byly aktivity centra 
v prvním roce fungování, na jakých projektech tým ČLC pracuje? 
O tom bude hovořit vedoucí ČLC Ondřej Buddeus.
13. 09. | 18.00 | Vzděláváním k zotavení – jak a proč komu-
nikovat s lékařem o medikaci. Peer lektoři z Komunitního centra 
pro Zotavení přednášejí a diskutují o vztahu mezi lékařem a pa-
cientem a o tom, jak je tento partnerský vztah důležitý.

14. 09. | 14.00 | Méďa tulák – s méďou a želvím klukem pro-
žijeme další dobrodružství.
19. 09. | 18.00 | Vernisáž výstavy fotografií Kristiny Oveč-
kové – výstava Zátiší je soubor černobílých fotografií Kristiny 
Ovečkové, absolventky a lektorky Pražské fotografické školy. Au-
torka objevuje harmonii tvarů a využívá kontrastu světla a stínu. 
Večer uvádí knihovnice a fotografka Vlasta Bičáková.
20. 09. | 18.00 | Diskuzní čtvrtek společně pro desítku – 
budoucnost Nové strašnické školy. Ožije budova Jubilejní školy 
komunitní koncepcí, kterou předkládá pedagožka a organizátorka 
Karin Marques? Jak jsou této myšlence nakloněny kandidující 
osobnosti do Zastupitelstva MČ Prahy 10? Přijďte si poslechnout 
jejich názory. Moderuje Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin.
26. 09. | 18.00 | Druhé setkání pamětníků a historiků k udá-
lostem roku 1968 – přijďte hovořit o srpnových událostech a 
týdnech, které následovaly po invazi vojsk. Máte-li nějaké doku-
menty, noviny či fotografie z té doby, přineste je, prosím, s sebou.

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 rubrika Galerie, výstavy
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Kam vyrazit v Praze 
na skvělou kávu?

Inspirujte se na

kavarny.prague.eu



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

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

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

www.prague.eu



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

  aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz
  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 (3. 9., 28. 9.) 

Knihovna nabízí více než 2.000 publikací o americké zahra-
niční politice, bezpečnosti, kultuře a dalších tématech, 
americké odborné a populární časopisy. Zpřístupňuje 
elektronické databáze amerických médií a odborných periodik 
a informační materiály vládních institucí USA. V otevírací době 
lze využít asistence knihovníka. 

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 | do 12. 9. 

PROGRAMY
12. 09. | 19.00 | Deadtown aneb Cesta tam a zase zpátky 
(Deadtown – There and Back Again). Americké centrum 
vás zve na premiéru filmu o dobrodružné výpravě Divadla bratří 
Formanů na Divoký západ. Léta Páně 2016 se pustilo Divadlo 
bratří Formanů do nového dobrodružství. Tento film je příběhem 
o dlouhém putování, které muselo toto divadlo a jeho stateční 
mužové a ženy vykonat, aby se přenesli ze současnosti 21. sto-
letí až do doby, která se dnes nazývá Divoký západ. Premiéry se 
zúčastní režisér představení Petr Forman i režisér filmu Radim 
Kratochvíl | v češtině, s anglickými titulky | registrujte se prosím 
na acprague@state.gov
18. 09. | 17.00 | Book Club Amerického centra: My Ántonia 
– objevte s Americkým centrem novou knihu – v září to bude 
kniha My Ántonia, kterou v roce 1918 vydala Willa Cather. Kniha 

je dostupná ke stažení online | v angličtině | registrujte se prosím 
na acprague@state.gov
24. 09. | 18.00 | Defense of the West: Czech Republic, the 
United States, and Transatlantic Security – přednáška prof. 
Stana Sloana, experta na transatlantické bezpečnostní vztahy, 
o roli NATO v řešení současných bezpečnostních hrozeb | v angličtině
25. 09. | 17.00 | Coffee with American English – chcete si 
procvičit angličtinu? Přijďte se zapojit do konverzačního kroužku 
Amerického centra | registrace nutná do 20. 9., více informací 
na stránkách Amerického centra – www.americkecentrum.cz 
| v angličtině
26. 09. | 18.00 | New York World’s Fair a Ladislav Sutnar 
– vernisáž výstavy o veletrhu New York World’s Fair a Ladislavu 
Sutnarovi. Přednáška o světové výstavě New York World’s Fair, na 
níž se český pavilón stal místem prvního českého odboje proti 
Říši. Kurátorka Eva Heyd a Markéta Formanová, ředitelka Muzea 
loutek v Plzni | v češtině
27. 09. | 17.00 | Czech English Out – konverzace v angličtině 
zaměřená na mládež ve věku 14–19 let vedená americkými stře-
doškolskými studenty žijícími v Praze | v angličtině 
27. 09. | 17.00 | Helen Epstein: O čem se nemluví – uvedení 
knihy americké spisovatelky a novinářky Helene Epstein, mezi jejíž 
nejznámější díla patří kniha Děti holocaustu. Ve spolupráci s edicí 
IRENE PRESS. Po uvedení knihy a diskusi s autorkou bude násle-
dovat autogramiáda. Program bude v angličtině s tlumočením.

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

11. a 25. 09. | 18.00 | Filmový klub Amerického centra

BALASSIHO INSTITUT
Maďarský institut v Praze
Rytířská 25–27, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 222 424–5, 224 210 977
e-mail: info@hunginst.cz
www.hunginst.cz

  otevřeno po–čt 10.00–18.00 (knihovna, denní tisk, kulturní 
týdeníky, časopisy)

VÝSTAVY
„Vysvobození šperků“ – výstava šperků. Sklepní galerie MI | 
vernisáž 6. 9. v 18.00
František II. Rákóczi – výstava věnovaná významné osobnosti 
maďarských dějin | Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií, o. p. s., Kostelní 20/20/I, Jindřichův Hradec | zahájení 
25. 9. v 18.00
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HISTORIE
10. 09. | 17.00–20.00 | Slyšte náš křik: Siwiec, Palach, 
Bauer – projekce dokumentárních snímků a diskuse polských, 
českých a maďarských historiků na téma „živé pochodně – protest 
proti komunismu a proti invazi”; přednáška maďarského histo-
rika Csaby G. Kiss. Akce se koná ve spolupráci Polského institutu 
v Praze, Národního muzea a Maďarského institutu v Praze | Nová 
budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha

DIVADLO
16. 09. | 19.00 | Zdání života – vystoupení maďarského Divadla 
Proton na Mezinárodním festivalu Divadlo v Plzni, rež. Kornél 
Mundruczó | Nové divadlo, Palackého nám. 30, Plzeň

HUDBA
18. 09. | 19.00 | Mezinárodní hudební festival Mladá Praha 
2018. Balázs Sándor – klarinet, Eszter Kalocsai – viola, Katalin 
Gonda – klavír | Základní umělecká škola – koncertní sál, Litvínov
20. 09. | 19.00 | Mezinárodní hudební festival Mladá Praha 
2018. Balázs Sándor – klarinet, Eszter Kalocsai – viola, Katalin 
Gonda – klavír | Kolowratský palác, Praha 1

JAZYK
26. 09. | 16.00–20.00 | Evropský den jazyků. U příležitosti 
Evropského dne jazyků pořádají kulturní instituty zajímavý pro-
gram a speak-dating | Palác Lucerna, Praha 1

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

  změna programu vyhrazena

VÝSTAVA
„Verum Arte“ – výstava přestaví díla 25 současných žijících 
italských umělců | otevřeno po–čt 10.00–13.00, 15.00–17.00, 
pá 10.00–13.00 | Barokní kaple IKI, Vlašská 34, Praha 1 | vernisáž 
13. 9. v 18.00 | do 4. 10.

PŘEDNÁŠKA A PROJEKCE
25. 09. | 18.00 | „Outsider art“ v Itálii. Sběratel art brut Pa-
vel Konečný a italská kunsthistorička, kurátorka výstav a přední 
odbornice na tuto specifickou oblast umění paní Daniela Rosi, 
ředitelka LAO (Laboratorio artisti outsider) ve Veroně, která také 
přednáší na Akademii výtvarných umění, představí to nejlepší ze 
současného italského art brut. Ve své úvodní přednášce Daniela 

Rosi slovem i obrazem přiblíží klasiky marginální tvorby art brut 
v Itálii. Na tuto prezentaci naváže projekce tří krátkých filmů o svě-
toznámých italských outsiderech (v italštině s českými titulky) | 
Promítací sál Italského kulturního institutu | vstup volný

ZVLÁŠTNÍ AKCE
26. 09. | 18.00 | „ROMVLA“ – nejnovější filmový počin spolku 
LVPA (Ludi Variantur, Plausus Augetur), celý v latině, představuje 
pět příběhů z dávné římské mytologie (početí Romula a Rema, 
založení Říma, únos Sabinek, Tarpeina zrada a znásilnění Lu-
cretie). Příběhy, kterých se LVPA zhostila s nadsázkou, by však 
římští spisovatelé Livius a Ovidius možná ani nepoznali | v latin-
ském jazyce s italskými titulky | Promítací sál Italského kulturního 
institutu | vstup volný 
26. 09. | Evropský den jazyků 2018. Program v prostorách 
Italského kulturního institutu bude probíhat v dopoledních ho-
dinách od 9.30. Pro účast je nutné se zaregistrovat do 19. září 
prostřednictvím e-mailu corsi.iicpraga@esteri.it | Evropský den 
jazyků bude zakončen akcí speak-dating, kterou pořádá sdru-
žení evropských kulturních institutů EUNIC a zástupci Evropské 
komise v České republice v pasáži Paláce Lucerna (Vodičkova 36, 
Praha 1) od 16.00 do 20.00.

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 Fr 10.00–17.00; vstup volný

VÝSTAVY
umění z guggingu! | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1 | do 25. 9.
100 years of Architecture. Architecture Week. | Výstavní 
síň Mánes, Masarykovo nábř. 250/1, Praha 1 | otevřeno po–ne 
12.00–20.00 | od 15. 9. do 10. 10.

DIVADLO
13. a 21. 09. | 19.00 | Thomas Bernhard: Mýcení. Režie: Jan 
Mikulášek, hrají: Jakub Žáček, Magdalena Sidonová, Honza Hájek, 
Johana Matoušková, Jana Plodková, Václav Vašák, Dita Kaplanová, 
Petr Jeništa | pouze česky | Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 
209/5, Praha 1
24. 09. | 19.30 | Elfriede Jelinek: Královna duchů. Úprava, 
režie: Ondřej Škrabal, hrají: Gabriela Míčová, Lucie Roznětínská | 
pouze česky | A Studio Rubín, Malostranské nám. 262/9, Praha 1
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KONCERT
08. 09. | 19.00 | Camerata Salzburg. MHF Dvořákova Praha 
(2. – 21. 9. 2018), dir. Daniel Blendulf, sólistka Janine Jan-
sen – housle. Program: A. Dvořák, L. Bernstein | Rudolfinum, 
Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1

LITERATURA
12. 09. | 18.00 | Miroslav Šepták: Mezi demokracií a auto-
ritářstvím. Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 
1931–1934. | pouze česky | vstup volný | RKF, Jungmannovo 
nám. 18, Praha 1
16. 09. | 15.45 | Petra Piuk: Toni und Moni oder: Anleitung 
zum Heimatroman. Literatura v parku. | konsekutivně tlu-
močeno | vstup volný | Prague Central Camp, Nad Ohradou 17, 
Praha 3

VĚDA
24. 09. | 14.00–18.00 | & 25. 09. | 10.00–13.00 | Přejímky 
a propojení: Česko a Rakousko v dlouhém 20. století | 
simultánně tlumočeno | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1
24. 09. | 18.00 | Evropský den jazyků / Europäischer Tag 
der Sprachen | vstup volný | Galerie Lucerna v Praze, Štěpán-
ská 61, Praha 1

ARCHITEKTURA
21. 06. – 30. 09. | LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2018. Festi-
val krajinářské architektury. | vstup volný | celý festival: Štvanice, 
Rohan, Vítkov, Karlín, dolní Žižkov, Praha 3, 7 a 8
Site-specific instalace: Žižkovská pláž, cyklostezka Žižkov, 
Praha 3

TANEC
01. 10. | 20.00 | Sons of Sissy. Pražské křižovatky (29. 9. – 
7. 10. 2018) – námět, choreografie, tanec, hudba: Simon Mayer, 
tanec, hudba: Matteo Haitzmann, Patric Redl, Manuel Wagner | 
jazykově bezbariérové | Nová scéna ND, Národní 4, Praha 1

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

Případný program najdete na webových stránkách.
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galerie, 
výstavy
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Staroměstské nám. 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 301 122
e-mail: info@ngprague.cz 
www.facebook.com/NGPrague
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

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

VÝSTAVY
Hynek Martinec: Cesta na Island | do 16. 9.
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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VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA
Valdštejnská 3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00

VÝSTAVA 
František Kupka 1871–1957   Výstava připravená ve spolupráci 
s francouzským Reunion de musées nationaux Grand Palais a Ate-
neum Art Museum v Helsinkách představí dílo Františka Kupky v 
celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po 
abstraktní práce z padesátých let 20. století. Podařilo se sestavit 
jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a doku-
mentačních materiálů. Pražská výstava vedle děl ze sbírek Národní 
galerie uvede četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, 
newyorského Guggenheim Musea nebo vídeňské Albertiny | od 
7. 9. 2018 do 20. 1. 2019

VELETRŽNÍ PALÁC
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
tel.: +420 224 301 122 

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 150 Kč/snížené 80 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
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. do 6. 1. 2019
Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace 
je umělecká forma | do 16. 9.
Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonprez | 
do 16. 9.
Introducing Patricia Dauder: Surface, Introduced by Adam 
Budak | do 16. 9.
Koudelka: De-creazione | do 23. 9.

AKCE
28. 09. – 04. 10. | Den architektury – www.denarchitektury.cz

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
9. 9. | 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.

98  galerie, výstavy



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

VÝSTAVA
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.

KONCERT
22. 9. | odpoledne (čas bude upřesněn na www.ghmp.cz) 
| Keplerovo tajemství aneb Hudba sfér – přednáška astro-
fyzika Jana Veselého, koncert violoncellového dua Věry Krajčové 
a Ivana Lukačiny, komentovaná prohlídka výstavy Harmonices 
Mundi s Vladimírem Škodou a komentovaná prohlídka výzdoby 
barokní trojské zahrady s Marií Foltýnovou, kurátorkou veřejné 
plastiky. Vstupné: program uvnitř zámku je zdarma ke vstupence 
do zámku. Prosíme o rezervaci na přednášku na pr@ghmp.cz.

VÝSTAVA
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 
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
23. 9. | 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 
nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-his-
torických 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
15. 9. | 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
19. 9. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s kurá-
torkou Olgou Malou

VÝSTAVA
Shadi Harouni / Sním o tom, že je hora stále celá   Shadi 
Harouni (nar. 1985, Hamedan, Írán) je íránsko-americká umělky-
ně, 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 antagonistickým vztahem íránské islámské 
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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 histo-
rii, a také o strategiích, které lidé používají k tomu, aby tomuto 
řízenému zapomnění zabránili. Zkoumá nezjevné cesty, který-
mi politická moc vytváří různé formy nátlaku: zákazy, skrývání 
a manipulaci. Tyto strategie napodobuje ve svých uměleckých 
videoinstalacích, architektonických intervencích, sochách, foto-
grafiích, tiscích a archivech. Její díla tvoří promyšlenou mozaiku 
motivů z dějin posvátných obrazů a arhitektury společně s obrazy 
zvůle současného mocenského systému | do 30. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
4. 9. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou 
Zuzanou Štefkovou

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC – 
KOČÁROVNA
Karlova 2, 110 00 Praha 1

  otevřeno: út-ne 10.00-18.00
  vstupné: 1 Kč

VÝSTAVY
Valentýna Janů (Start Up)   Dívka, která vám z plátna dělá 
společnost v jinak téměř prázdném prostoru, svou přítomností 
zároveň doprovází zmatečné vyprávění o rozhodnutích, samotě 
i lásce. Nespolehlivý vypravěč nabízí možnost ztotožnění se stejně 
proměnlivě, jako ona dívka mění svou roli v příběhu. Valentýna 
Janů (*1994) studuje na Akademii výtvarných umění v Praze 
v ateliéru D. Zahoranského a P. Scerankové | do 16. 9.
Anna Ročňová (Start Up)   Anna Ročňová je absolventkou 
sochařského ateliéru D. Langa a E. Jeřábkové na VŠUP v Praze. 
Své práce dosud představila na samostatných výstavách v ga-
lerii hunt kastner nebo v galerii Jelení a její práce byly vybrány 
na reprezentativní výstavu Against Nature ve Veletržním paláci. 
Ve svých sochách, objektech a asamblážích zkoumá materiální 
a myšlenkové vztahy mezi přírodními či přirozenými entitami 
a průmyslovým a intelektuálním viděním současného světa a jeho 
mechanismů | od 26. 9. do 11. 11.

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 & Architecture   Ve švýcarském Cury-
chu 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 termi-
nál 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 na Canale Grande v Benátkách nebo Strunový 
most v Jeruzalémě. Mezi jeho nejrozsáhlejší realizace patří Město 
umění a vědy ve Valencii 1991–2005, odkud pochází. Ve své archi-
tektonické práci vychází z každodenně provozovaného kresebného 
studia lidského těla, z morfologie inženýrských konstrukcí a v ne-
poslední řadě z geometricky formulovaného sochařského díla. 
Je držitelem Peretovy ceny za architekturu (1987), zlaté medaile 
American Institute of Architects (2005) a Evropské ceny za archi-
tekturu 2015. Vystavoval v minulosti v MOMA i v Metropolitním 
Muzeu v New Yorku. | do 16. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
11. 9. | 18.00 | JPEGy současné architektury. Diskuse o foto-
grafii a prezentaci současné architektury. Hosté: grafický desig-
nér Petr Babák (Laboratoř); Matěj Beránek (šéfredaktor, EARCH); 
publicista Adam Štěch; zástupci architektonického studia CHYBIK 
& KRISTOF a fotografové ze Studia Flusser. Moderuje Petr Dub. 
Vstup zdarma. Prosíme o rezervace na pr@ghmp.cz.

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   Vý-
stava je součástí společného projektu s Domem umění města 
Brna, kde se na podzim 2017 uskutečnila jeho první část. Cílem 
této spolupráce je co nejkomplexněji představit 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 repre-
zentace formou statického obrazu, objektu, instalace a textu. 
Aktuální pražská část se specifickou výstavní a vizuální koncepcí 
představí částečně shodný segment Rullerova díla odlišným pri-
smatem 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 charakteristické 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
13. 9. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s Tomášem 
Rullerem a kurátorkou výstavy Jitkou Hlaváčkovou
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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

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

15. 9. | 10.00 | Komentovaná procházka po Vyšehradě 
(součástí prohlídka Gorlice) | sraz před bazilikou sv. Petra a Pavla
22. 9. | 08.30 | Komentovaná procházka po Karlově mostě 
| sraz před Staroměstskou mosteckou věží 

MIMOŘÁDNÁ AKCE
8. 9. | 11.00–20.00 | Trojské vinobraní v eko-ateliéru 
v Oranžérii Trojského zámku – celodenní výtvarné dílny pro 
rodiny s dětmi a širokou veřejnost

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 10.00–18.00, 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).

ARTINBOX GALLERY
Perlová 370/3, 110 00 Praha (Dům v Kisně)
mobil: +420 777 748 433
e-mail: nadia@artinbox.cz
www.facebook.com/ArtinboxGallery
www.artinbox.cz

  otevřeno: út a čt 16.30–18.30, nebo na vyžádání: +420 777 748 433
  aktuálně sledujte naše stránky na facebooku: Artinbox - galerie 
fotografie

VÝSTAVA
Tři osudy / Three Fates: Alén Diviš, Bedřich Grünzweig, Ale-
xander Hackenschmied   Výstava fotografií a kreseb je součástí 
projektu Lístek do Nového světa, který při příležitosti 100. výročí 
vzniku Československa, připomene mimořádné osobnosti česko-
slovenského kulturního života, jež byly nuceny na počátku druhé 
světové války opustit republiku. Projekt je věnován neobyčejným 
příběhům a osudům, představí tvorbu a zmapuje stopy Čechů, 
na které můžeme být hrdí. Výstavy, přednášky, promítání filmů 
a koncerty proběhnou ve Werichově vile, ve veřejném prostoru 
Kampy, v Americkém centru, v galeriiích Artinbox a Millenni-
um | kurátorky: Eva Heyd, Jolana Havelková, Nadia Rovderová 
| od 21. 9. do 18. 10.

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
Adam Holý / Rané práce (1988–2000)   Sonda do díla před-
časně zesnulého fotografa Adama Holého (1974–2016) je spolu 

Alexander Hackenschmied: Z cesty do USA, 1936
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s paralelní výstavou v galerii Polanský prvním pohledem do jeho 
rozsáhlého archivu a pokusem o důkladnější zhodnocení jeho 
ojedinělé práce. Výstava v Ateliéru Josefa Sudka představuje nej-
ranější část Holého tvorby, počínaje juvenilními pokusy a školními 
pracemi na nedaleké SPŠ Hellichova až po první výrazné úspěchy 
na poli módní, divadelní a reportážní fotografie | kurátoři výstavy: 
Jiří Havlíček a Pavel Vančát | od 5. 9. do 14. 10.

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: út–so 15.00–22.00 a po dobu konání programu
  informace o koncertech viz rubrika Koncerty

VÝSTAVA
1918 Žižkov „My, národ československý...“   Výstava měst-
ské části Praha 3 k 100. výročí vzniku Československa. Původní 
historická multimediální výstava autorů PhDr. Jana Vlka a Mgr. 
Terezy Vlkové, která mnohdy unikátními, dosud nepublikovanými 
materiály představí, jak politické a společenské změny v období 
první republiky ovlivnily životy tehdejších Žižkováků. Výstava 
vznikla za podpory Magistrátu hl. m. Prahy | pořádá MČ Praha 3, 
vstup zdarma | od 7. 9. do 30. 11. 

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.
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. Kurátoři: Pavel Büchler a Mariana Serranová | do 10. 9.
Stanislav Libensky Award 2018   Mezinárodní sklářská sou-
těžní výstava představuje v Praze každoročně ty nejlepší práce 
absolventů vysokých uměleckých škol z celého světa, kteří ve 
své závěrečné práci použili sklo. Tato přehlídka je jediná tohoto 
druhu na světě | od 21. 9. do 19. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM
09. 09. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Oh, to 
je lehké
16. 09. | 14.00–16.00 | Komentovaná procházka s Pavlem 
Karousem po výtvarných realizacích v architektuře od Jaroslavy 
Brychtové a Stanislava Libenského k výstavě Chihuly – Libenský 
– Brychtová | rezervace na www.dox.cz
22. 09. | 14.00–17.00 | Rozlomit světlo – rodinná výtvarná díl-
na k výstavě Chihuly – Libenský – Brychtová | rezervace: jiri@dox.cz

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.

Adam Holý, bez názvu, 1994
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GALERIE 9 – VYSOČANSKÁ RADNICE
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
tel.: +420 236 041 292
http://galerie9.cz

  otevřeno: po–čt 10.00–19.00, není-li uvedeno jinak

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

VÝSTAVY
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 výro-
čí 90 let od úmrtí /19. 4. 1928/ a 140 let od narození prozaika 
a myslitele | do 6. 9.
Angela Marie Bukovanská a Anna Marie Bukovanská – 
obrazy | od 11. 9. do 27. 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! 
05. 09. | 17.00–19.00 | ozdoby z přírodnin
12. 09. | 17.00–19.00 | šperky z papíru
19. 09. | 17.00–19.00 | zdobené stojánky na tužky
26. 09. | 17.00–19.00 | přáníčka

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.

12. 09. | 19.00–21.00 | relaxační kreslení

GALERIE ART PRAHA, spol. s r. o.
Aukční dům a Galerie
Staroměstské nám. 20/548, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 211 087; mobil: +420 602 233 723
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www.facebook.com/GalerieARTPraha
www.g-a-p.cz

  otevřeno: po–pá 10.30–18.30, so 10.30–17.00

Galerie Art Praha je prestižní pražskou galerií, která prezentuje 
především významné a kvalitní české a slovenské malíře 
19. a 20. století. Na trhu působíme už více než 20 let a najdete 
nás v samém centru staré Prahy, na Staroměstském náměstí. 
Tradice Galerie Art Praha sahá do roku 1994. Zaměřujeme se na 
exkluzivní aukce, prodej a výkup kvalitních uměleckých děl pře-
devším od českých a slovenských autorů. Vybíráme díla v širokém 
spektru historických období od velikánů pozdního 19. století, 
přes klasickou modernu 20. století až po kvalitní umělce dnešní 
doby. Galerie je partnerem pro celou řadu významných sběratelů, 
probíhá zde množství výstav, kdy jsou veřejnosti představována 
díla vynikajících osobností a pravidelně pořádá aukce, ve kterých 
vždy patří ke špičce na trhu s uměním. Na webových stránkách 
galerie je možné se stále účastnit ONLINE AUKCE. 

VÝSTAVA
Výstava Bohdana Kopeckého | od 6. 9. do 6. 10.

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 | út a ne v 15.00
Putování vesmírem – hudebně poetická kompozice | so a ne 
v 17.00

Bohdan Kopecký, Saxonie
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Večerní pořady v 2. patře galerie na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce

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

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

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy, sochy a grafiky současných umělců   Born, Demel, 
Hodonský, Houska, Lomová, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva, 
Suchánek, 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
Mladá grafika – Dušan Kállay a jeho žáci   Výstava Du-
šan Kállay a jeho žáci pokračuje v cyklu výstav zaměřených na 
studenty uměleckých vysokých škol (v roce 2017 byl v Galerii 
Hollar představen Atelier grafiky a kresby FU OU). Cílem výstavy 
je představení mladých, začínajících autorů-studentů z Vysoké 
školy výtvarných umění v Bratislavě v konfrontaci s díly jejich 
pedagoga. Kurátor: Dušan Kállay | vernisáž 5. 9. v 17.00, vstupné 
dobrovolné | do 30. 9.

GALERIE LA FEMME
Bílkova 2, 110 00 Praha 1 (naproti hotelu Intercontinental)
tel.: +420 224 812 656; mobil: +420 775 726 067
e-mail: info@glf.cz
www.glf.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00

VÝSTAVA
První republika   XXV. Domácí úkol zadaný galerií českým 
a slovenským umělcům zvučných i méně známých jmen. Výsta-
va obrazů k 100. výročí založení republiky. J. Anderle, B. Jirků, 
M. Jiránek, M. Chabera, T. Hřivnáč, F. Hodonský, Tylek, M. Pošvic, 
B. Eliáš ml., J. Velčovský, R. Brančovský, R. Pauch, M. Komáček, 
I. Piačka, V. Bojňanský, J. Čutek a další | od 1. 9. do 31. 10.

GALERIE LAZARSKÁ
Lazarská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 523 739
www.galerie-lazarska.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00, so 10.00–12.00  
a 13.00–16.00

  nákup a prodej obrazů, kreseb a grafiky autorů 20. století

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

224 912 414, 257 044 411
mobil: 603 284 668

110 00 Praha 1, Lazarská 7L A Z A R S K Á

Mgr. Petr Luke‰

257 044 411, 224 912 414
mobil: 603 284 651
GalerieLazarska@seznam.cz

L U K E ·

VÝSTAVA
Česká tvorba XX. století a současná tvorba – F. Tichý, 
O. Janeček, L. Jiřincová, T. Hřivnáč a další | od 3. 9. do 30. 9.

JIří Slíva, Café First Republic, litografie
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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

VÝSTAVA
Okupace 68 – reakce českých výtvarníků na dění roku 1968 
(Ivan Steiger, Vladimír Jiránek, Jiří Kalousek, Adolf Hoffmeister 
a další) | 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 a dle dohody

VÝSTAVA
Letní setkání – Brague, Dix, Chagall, Miró, Penck, Picasso, 
Sokol, Tàpies, Uhlmann, Vasarely, Warhol a další | do 31. 10.

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
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. Výstava zahrnuje na třicet grafických listů s tématem ze-
ber, toto téma V. Vasarelyho provázelo celý jeho umělecký život. 
Najdete zde zebry v jednoduchých černobílých kompozicích, až ke 
složitým barevným kinetickým kombinacím | do 9. 9.

Jiří Anderle – „Zlatý věk“   Výstava Jiřího Anderleho „Zlatý věk“ 
představuje ojedinělý umělecký fenomén, jehož dílo charakte-
rizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí 
a hrou. Více jak padesát obrazů, kreseb a grafických listů představí 
v Galerii Moderna výtvarník, který vytvořil nový metaforický svět 
vztahů, významů, prožitků a emocí, a svou osobitou tvorbou se 
tak právem přiřadil k vrcholům české výtvarné scény 20. století 
| od 13. 9. do 14. 10.

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

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

Victor Vasarely, Zebry, serigrafie
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VÝSTAVA
Doteky barvy II.   Prodejní výstava obrazů výtvarnice Zdeňky 
Urbanové. Obrazy malované pastelem tvořené s mimořádnou 
citlivostí pro detail a barvu, vyzařující pozitivní energii. Výtvarnice 
Zdeňka Urbanová se dlouhodobě věnuje malbě suchým paste-
lem. Její náměty jsou převážně inspirovány přírodními motivy 
– zaměřuje se na křehkost a pomíjivost materiálu. Obrazy jsou 
tvořeny s mimořádnou citlivostí pro detail a barvu, vyzařují po-
zitivní energii, kterou do nich vkládá. Mgr. Zdeňka Urbanová, 
DiS. vystudovala obor počítačová grafika na Vyšší odborné škole 
grafické a Střední průmyslové škole grafické v Hellichově ulici 
v Praze, zároveň i dvouobor Výtvarná výchova (ateliér malby doc. 
ak. mal. Jaroslava Dvořáka) ve spojení se Sociální pedagogikou 
na PedF Univerzity Karlovy v Praze. V profesním životě se věnuje 
grafickému designu (korporátnímu designu, úpravě časopisů 
a propagačním materiálům), malba je jejím dalším prostředkem 
seberealizace a své zkušenosti dále uplatňuje při individuálních 
kurzech arteterapie | od 1. 9. do 30. 9.

GALERIE PRE
Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 (Pražská energetika, a. s. – 
budova B)
e-mail: galeriepre@gejzir.eu; info@gejzir.eu
www.facebook.com/agenturagejzir
www.gejzir.eu

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 12.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Tichá síla světla / Puissance silencieuse de la lumiere   Vý-
stava obrazů francouzské malířky a výtvarnice Suzy Deschamps. 
„Vždycky jsem ráda malovala podle své fantazie, obrazy olejem 
i akrylem. Jednoho dne mi přítel nabídl krabici s pastely a dnes 
mne i pastel přenáší do symfonického vesmíru barev“, to je vy-
znání renomované Suzy Deschamps. Výtvarné umění se pro ni 
stalo drogou a vášní. Takže nejen plátna s olejem, ale i pastel, 
akryl, akvarely, výkresy, fotografie, sochy. Příroda, portrét, ab-
strakce – od snů ke skutečnosti. Malé pigmenty v teplých a jas-
ných barvách, dotyk prstů s materiálem, ruka na plátně, touha 
zachytit barvy a příchutě světa, odhalit kouzlo pigmentů, které 
uvolní emoce a smyslnost. Díky této tvorbě je autorka v jiném 
světě, v paralelním světě, v opravdové vášni. Její díla obdivují 
v desítkách galerií na celém světě. Žije v Ornans, krásném turisty 
vyhledávaném francouzském městečku, kde ve svém ateliéru 
a galerii tvoří, pořádá výstavy a workshopy. Motto autorky: „Obraz 
má být svátkem pro oko.“ | od 11. 9. do 26. 10. 

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 603 552 758.

EXPOZICE
Loutky a rodinná loutková divadla na Letné   Expozice před-
stavuje především prvorepubliková rodinná loutková divadla. 
Návštěvníci uvidí proscénia, opony, kulisy, marionety odlišných 
velikostí navržených několika výtvarníky, ale také nábytek a in-
teriérové doplňky scény. Výstavu doplňují loutkové divadelní hry 
a další dokumenty. Rodinná loutková divadla byla situovaná do 
měšťanských salonů a navázala na tradici šlechtických loutko-
vých divadel. Mnohá vznikala v umělecky orientovaných rodi-
nách s vlasteneckým a literárním cítěním. Do historie rodinných 
loutkových divadel se tak nesmazatelně zapsali Josef a Amálie 
Mánesovi, Václav Levý, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Karel Šta-
pfr, Adolf Kašpar, František Kysela a mnozí další. Návrhy loutek 
vytvářeli sochaři, řezbáři i malíři, například Bohuslav Sucharda, 
Jan Král, Karel Svolinský, Karel Štapfer. V současné době počíta-
čů, televizí a mobilů by se rodinné loutkové divadlo mohlo stát 
prostředkem kreativní mezigenerační hry, která umožní nejen 
rozvoj fantazie a výtvarného cítění, ale také slovní zásoby dětí. 
Výstava je uspořádaná na počest zařazení Loutkářství na Slo-
vensku a v Česku do Reprezentativního seznamu nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO.

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 věkové 
skupiny. Rezervace nutná minimálně týden předem na scara-
beus@galeriescarabeus.cz nebo Kateřiny Ebelové, mobil +420 
603 552 758.
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GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 210 268
e-mail: galerie.smecky@ppas.cz
www.galeriesmecky.cz

  otevřeno: út–so 11.00–18.00, ve státní svátky zavřeno
  vstupné: senioři od 65 let, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické 
karty Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč

VÝSTAVA
Naše koláže   Výstava koláží ze sbírky Pražské plynárenské, a. s., 
bude zaměřena v historickém průřezu na tu část kolekce, která 
různými způsoby komentuje realitu doby. Výstava si klade za cíl 
interpretovat ukrytá poselství jednotlivých koláží pomocí jiných 
koláží a básnických textů. Umění bude mluvit s uměním. Uvidíte 
díla počínaje zakladateli české koláže, jako byli např. Toyen, Jind-
řich Štyrský, Adolf Hoffmeister, Jiří Kolář či Ladislav Novák, 
přes autory širší veřejnosti neznámé nebo ty, kteří se koláži věno-
vali jen příležitostně nebo krátkou tvůrčí epizodu. Sbírka Pražské 
plynárenské, a. s., je největší kolekcí koláže v České republice, 
připravovaná výstava zpřístupní její tematizovanou část včetně 
akvizicí z posledních let | od 5. 9 do 13. 10.

GALERIE SUPŠ
Galerie Vyšší odborné školy 
uměleckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy
Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3 (vstup do galerie je možný hlavním 
vchodem školy)
tel.: +420 222 728 255
e-mail: info@sups.cz
www.sups.cz

  otevřeno: po–čt 9.00-17.00, pá 9.00–12.00
  galerie představuje prostor, kde známí umělci a hosté, stejně jako 
vyučující školy a žáci představují svá umělecká díla

  vstup zdarma

VÝSTAVA
Jindra Kováříková: Respiciens – Ohlédnutí   Retrospektivní 
výstava představuje obrazy jubilantky a mnohaleté pedagožky 
SUPŠ Jindry Kováříkové (* 16. 8. 1958 Praha). Akademická malířka 
Jindra Kováříková vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslo-
vou – Ateliér propagační tvorby a plakátu vedený prof. Eugenem 
Weidlichem. Realizace na výstavách:  Současná česká grafika 
– Mánes, Česká grafika – Varšava, Grafika – galerie Husquarna, 
Švédsko, Koktejl – klášter v Oseku a Obrazy – galerie Nora, Go-
razdova Praha 2 | vernisáž výstavy 4. 9. v 18.00 | od 5. 9. do 27. 9.

Adolf Hoffmeister, Utrpení malé Žofie, 1963, č. 117
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GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30, 110 00 Praha 1
e-mail: info@galerievaclavaspaly.cz
www.galerievaclavaspaly.cz

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVY
Lubomír Typlt: Neutopíš se dvakrát v téže řece | do 2. 9. 
Zdeněk Daněk: „DNA obrazu“ | vernisáž 6. 9. v 18.00 | od 7. 9. 
do 21. 10. 

GALERIE VIA ART 
Resslova 300/6, 120 00 Praha 2
tel.: +420 604 450 549
e-mail: galerie.viaart@volny.cz
www.galerieviaart.com

  otevřeno: út–čt 13.00–18.00, pá 13.00–17.00

VÝSTAVA
Barbora B. Němcová: „po/city“ – aktuální malířská tvorba | 
od 18. 9. do 19. 10.

GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180
e-mail: info@villapelle.cz
www.villapelle.cz

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

VÝSTAVY
Dva životy - Věroslav Bergr   Výstava k významnému životní-
mu jubileu malíře a sochaře, jehož tvorba bývá nejčastěji řazena 
k informelu. Introvertní umělec, který vytvořil vlastní techniku, je 
autorem stovek abstraktních obrazů, jež inspiruje zejména hudba. 
Na výstavě budou představena díla z posledních deseti let, v rámci 
vernisáže bude možné shlédnout dokument věnovaný autorovi | 
Malá galerie Villa Pellé | od 29. 8. do 14. 9. 
Petroglyfy Františka Postla   Kamenné, geometricky standar-
dizované kvádry, patníky své doby, které jsou doplněny současný-
mi 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 | od 31. 8. do 14. 9.
Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce   Výstava připomí-
nající sté výročí založení ČSR  ve spojení s osobností  Maurice Pellé-
ho, francouzského generála, který na žádost prezidenta Masaryka 
pomáhal budovat armádu nového státu. Pellé bude představen 
jako bravurní kreslíř, jako člověk kulturního rozhledu navazující 
v Čechách kontakty s umělci, jako byl např. A. Mucha, F. Kupka 
nebo J. Mařatka. Výstava zároveň připomíná první světovou válku, 
která byla umělecky zachycena mnoha českými malíři a sochaři, 
jako byli F. Kupka, J. Váchal, O. Nejedlý, E. Filla, O. Gutfreund, atd., 
jejichž díla najdete na výstavě | od 21. 9. do 28. 10.
Ženy a jiná dobrodružství Bohumila Konečného   Výjimeč-
ný, znovu objevovaný malíř a ilustrátor 2. pol. 20. století, mistr 
dynamických dobrodružných ilustrací a kreseb krásných žen. Je 
známý jako ilustrátor knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, 
vytvořil ale i množství reklamních plakátů. Výstava představí řadu 
unikátních, dosud nikdy nevystavených originálů, promítat se 
bude dokumentární film o autorovi | od 25. 9. do 30. 10.
Více o pozdně letním programu ve Villa Pellé na www.villapelle.cz 

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

  informace a rezervace: út–pá 10.00–14.00 na tel.: 224 326 180 nebo 
na info@porteos.cz

  pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
  vstup zdarma

Zdeněk Daněk, Choltický dub, 2014, olej na desce, 61 x 45 cm
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  KC Vozovna – místa k sezení volná do vyčerpání kapacity sálu. 
Rezervace místa možná také na www.kcvozovna.cz/program nebo 
osobně v kanceláři Vozovny po–pá 11.00–18.00. U pořadu s ozna-
čením „rezervace nutná“ je rezervace možná pouze na arch papíru 
u vstupu do sálu v den konání pořadu FS.

  Villa Pellé – u pořadů s uvedením „rezervace nutná“ účast možná 
pouze po zarezervování místa na info@porteos.cz, nebo  
tel.: 224 326 180.

10. 09. | 15.50 | Vycházka k sousedům do Strašnic. Vycházka 
městskou částí, která od roku 1922 patří Praze, provází Marie 
Hátleová | rezervace nutná! | sraz: Ke Strašnické 10, Praha 10
17. 09. | 16.00 | Setkání s Milenou Steinmasslovou. Diva-
delní a filmová herečka, pedagožka i odbornice na rétoriku, která 
ztvárnila řadu filmových a televizních rolí. V současné době hos-
tuje na několika pražských scénách – Komorní divadlo, Divadlo v 
Celetné, Divadlo Na zábradlí a Divadlo Na Fidlovačce | KC Vozovna 
18. 09. | 16.00 | „Hovory W“ s Jiřím Petráškem. Setkání 
s moderátorem, hercem, bavičem, dabérem, ale také ředitelem 
Evropské obchodní akademie, Jiřím Werichem Petráškem, oficiál-
ně nikdy nepřiznaným synem Jana Wericha, o životě, o nepopira-
telných genech, ale hlavně o humoru s písničkami Osvobozeného 
divadla v doprovodu Karla Štolby | Písecká brána
19. 09. | 13.00–18.00 | Fresh Senior Festival – 2. ročník fes-
tivalu – odpoledne plné pohodové hudby, společenských setkání, 
vystoupení samotných seniorů a zástupců dalších organizací, kte-
ré se zaměřují na seniory. Těšit se můžete na vystoupení kapel 
Patrola Šlapeto, Yo Yo Band a dalších | nám. Jiřího z Poděbrad
24. 09. | 16. 00 | Fresh memory – Jogging pro svěží paměť. 
Po letních prázdninách opět pokračujeme v oblíbeném cyklu Fresh 
memory zaměřeném na praktické procvičení dlouhodobé i krát-
kodobé paměti pod odborným vedením certifikované lektorky 
paměti III. stupně Mgr. Adriany Rohde Kabele. Jednotlivé lekce 
na sebe nenavazují | KC Vozovna
25. 09. | 16.00 | Módní přehlídka Senior Fashion. Módní 
trendy pro zralý věk s módní stylistkou Elen Zajíčkovou, modely 
z butyků a second handů. Své výrobky a módní doplňky představí 
i Ateliér Šamamky | Písecká brána 
25. – 27. 09. | Babí léto v pohybu. Program na www.freshsenior.cz 
| Villa Pellé / Písecká brána

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: do 2. 9. – út, st, čt 13.00–19.00, pá 11.00–15.00, so, ne, 
po zavřeno, od 3. 9. denně 10.00–12.00, 13.00–18.00

  vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
Radim Malát – Signál | od 12. 9. do 12. 10.

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

  otevřeno: denně 10.00–20.00
  Gallery shop

VÝSTAVY
Salvador Dalí
Alfons Mucha
Andy Warhol a Československo

Radim Malát, Čidla moci
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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
19. 09., 17. 10. | 14.00 | Komentované prohlídky výstavy
19. – 23. 11. | Přednášky, videoprojekce v rámci Týdne 
geografie 

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

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

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

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

VÝSTAVA
„Více méně čtyři“   Výstava obrazů – Eva Kosáková Iviš | od 6. 9.

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 211 567
e-mail: lgp@lgp.cz
www.facebook.com/LeicaGallery
www.lgp.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–21.00, so + ne + státní svátky 14.00–20.00
  vstupné: dospělí 70 Kč; studenti a senioři od 60 let 40 Kč; rodinné 
vstupné 140 Kč; studenti uměleckých škol a školní skupiny nad 10 osob 
s doprovodem 30 Kč; ZTP, ZTP/P, děti do 12 let a novináři zdarma
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Leica Gallery Prague je fotografická galerie, která je součástí 
celosvětové nadnárodní sítě Leica Galerií. Sídlí v centru Prahy, 
výstavní prostory doplňuje kavárna a fotografické knihkupectví. 
Galerie také pořádá večerní besedy s významnými osobnostmi 
fotografie, fotografické workshopy, lektorské programy pro stu-
denty a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.

VÝSTAVA
Slibuji věrnost republice   Expozice v Leica Gallery Prague 
sleduje fotografické stopy jedenácti mužů, kteří doposud sta-
nuli v čele našeho samostatného státu. Napovídá to již název 
výstavy „Slibuji věrnost republice“, který vychází z úvodních slov 
prezidentské přísahy. Výstava je ojedinělá tím, že v sobě skrývá 
jednak složitost historických peripetií a zároveň dává nahlédnout 
do příběhů osobností, které spojily ať tak či tak svůj život s osudem 
naší země. Výstava také prostřednictvím vystavených snímků 
ukazuje, jak se měnilo fotografické pojetí těch, kteří měli možnost 
dokumentovat život státníků. Tito fotografové vytvořili mimořád-
ně cenné svědectví o lidech, jejichž odvážné či problematické po-
stoje a činy v čele státu překračují osobní rámec a ovlivňují životy 
celých generací. Kurátoři Dana Kyndrová a Dušan Veselý hledali 
v archivech autorů, redakcí, muzeí a agentur. Vedle fotografií 
známých našli i snímky zapomenuté nebo dodnes neobjevené, 
které ukazují historické postavy našich dějin v podobě doposud 
neznámé. | do 28. 10. 

LEICA GALLERY CAFÉ
Petr Kadlec: Hudba v obrazech / Obrazy v hudbě   Portrét 
Ondřeje Balcara, hráče na kontrabas v České filharmonii. Z cyklu 
Portréty členů České filharmonie | do 29. 10. 
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

  nepřehlédněte: Národní knihovna ČR je uzavřena ve dnech 28. – 30. 9.

PŘÍZEMÍ (VCHOD A)
  otevřeno: po–so 9.00–19.00
  vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Josef Bohuslav Foerster   Národní knihovna ČR ve spolupráci 
se Společností J. B. Foerstra představuje výstavu věnovanou vý-
znamné osobnosti české hudby. Formou 14 zastavení přibližuje 
expozice nejen Foersterův život a skladatelské dílo, ale i jeho pe-
dagogický vliv, působení v cizině, soukromí a společenské kontak-
ty. Vystaveny jsou rovněž notové záznamy a ukázky z Foersterovy 
bohaté korespondence, které byly pro tuto příležitost vybrány 
z fondu Hudebního oddělení NK ČR | od 6. 9. do 24. 10.

Podzimní Kjóto   David Paroulek představuje výběr fotografií 
ze svých opakovaných cest do Země vycházejícího slunce, jejíž 
kultura a tradice jsou pro něj nevyčerpatelným zdrojem inspirace. 
Výstava se snaží postihnout atmosféru tradičního Kjóta, zachytit 
jeho zasněnou, místy až melancholickou a tajemnou tvář | od 
13. 9. do 3. 11.

GALERIE KLEMENTINUM 
vstup z Mariánského náměstí, vchod B2

  otevřeno: út–ne 10.30–18.00
  vstupné: dospělí 50 Kč; senioři, studenti 40 Kč; skupina 10 a více 
osob 40 Kč/ osobu; děti 6-15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma, není-li 
uvedeno jinak.

Sestry boromejky – 180 let od příchodu boromejek do 
českých zemí   Výstava připomíná výročí příchodu sester boro-
mejek z Francie do českých zemí a přibližuje jejich působení, jehož 
prioritou je péče o sirotky, nemocné a umírající, tedy všechny po-
třebné bez rozdílu. Návštěvníci se mohou seznámit s jednotlivými 
etapami vývoje kongregace sv. Karla Boromejského a prohlédnout 
si unikátní exponáty, související s poutavou historií řádu i jeho 
bohatou činností v současnosti I od 20. 9. do 28. 10.

AKCE 
09. 09. a 23. 09. | 15.30 a 17.30 | Malé princohraní, aneb 
svět Velkých podle prince Malého. Literárně taneční předsta-
vení, v němž prostory Klementina ožijí příběhy Malého prince | 
začátek na hlavním nádvoří Klementina I vstup zdarma

NIKON PHOTO GALLERY
Újezd 19, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 317 277
e-mail: info@nikonphotogallery.cz
www.nikonphotogallery.cz

  otevřeno: denně mimo pondělí 12.00–19.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Jan Kasl – „ Decade“ | od 23. 8. do 30. 9.
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NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 870 607
e-mail: info@novasin.org
www.novasin.org

  otevřeno: denně mimo pondělí 11.00–18.00, není-li uvedeno jinak

VÝSTAVY
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.

Ondřej Caska – „Čínská tušová malba“   Výstava Ondřeje Casky 
(*1981) prezentovaná v galerii Nová síň pod názvem „Čínská tušo-
vá malba“ představuje průřez jeho tvorbou za posledních několik 
let. Stejně jako řada velkých solitérů české výtvarné scény - Váchal, 
Reynek a další, Caska okázale ignoruje soudobé módní trendy, 
modernost tak často prázdnou a povrchní. Obdobně jako čínští 
mandaríni, státní úředníci a literáti v jedné osobě vytvářející z po-
ezie, malby a kaligrafie úhelné kameny tradiční čínské kultury, 
Ondřeje živí jeho právnická profese a je tedy malíř z vnitřního 
nutkání, nikoliv existenčních důvodů. I proto si může dovolit být 
jako tvůrce dokonale svobodný. Ale svoboda v dálněvýchodním 
výtvarném projevu vychází z pracovitosti, pokory a úcty k tradici, 
bez níž není možno zvládnout vrcholně obtížnou a de facto neo-
pravitelnou techniku čínské tušové malby. A tyto ctnosti z Caskovy 
tvorby tiše a nevtíravě vyzařují | od 12. 9. do 23. 9.

AUKCE
Prague Auctions   Předaukční výstava moderního skla, kera-
miky a výtvarného umění | od 25. 9. do 29. 9. | otevřeno denně 
10.00–19.00
30. 09. | Internetová aukce – moderní sklo a keramika od 
17.00, výtvarné umění od 19.00

OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  výstavy otevřeny: denně 10.00–19.00 
  další program viz rubrika Kulturní domy

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)

VÝSTAVY
Slovanská epopej   Slovanská epopej se po dvouleté přestávce 
opět objeví před zraky veřejnosti. Tentokrát v prostorách, které 

Stano, Zlatí chlapci, 2014, komb. technika

Ondřej Caska, Nádraží
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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

28. října 1918   Výstava nabídne unikátní příležitost navštívit 
prostory někdejšího Českého pánského klubu, ve kterých zástupci 
Národního výboru československého podepsali 28. října 1918 
zákon o vzniku samostatného československého státu. Exponáty 
z fondů a sbírek Archivu hlavního města Prahy a několika dalších 
paměťových a kulturních institucí přiblíží kromě události vedoucí 
k tomuto historickému mezníku a osobností s ním spjatých také 
vývoj názorů představitelů pražské samosprávy na otázku samo-
statného státu a reflexi vzniku republiky ve 20. století | výstavu 
bude doprovázet cyklus přednášek | od 28. 9. do 31. 12.
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Správa Pražského hradu Vás zve na

www.hrad.cz

Vinobraní
na Pražském hradě

13. ročník

Královská zahrada
víkend 15. a 16. 9. 2018 

od 11 do 19 hodin 
• vína a speciality ze Slovinska 
• moravský burčák z Archlebova
• prodejní degustace tichých vín v Míčovně
• prodej produktů KLASA a Regionální potravina
• bohatý doprovodný program, cimbálové muziky
• Dětský soutěžní víkend s Příběhem Pražského hradu
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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 Obrazárně 
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. 
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 
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její staletou historií. Nikoliv náhodou bude 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

CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
  otevřeno denně 10.00–18.00

Tož to kupte! TGM a sbírka umění pro Hrad   Výstava diváky 
seznamuje s koncepcí, akvizicemi a osudy sbírky, která byla naku-
pována pro Pražský hrad z úroků tzv. Národního fondu Masaryko-
va v letech 1920–1952. Sbírka byla součástí státní reprezentace, 
ale především měla za úkol reprezentovat prezidenta republiky 
a jeho úřad. Od počátku proto vycházela z názorů Tomáš Garrigue 
Masaryka, které se snažil uvést do života v rámci svých politických 
snah. Vzhledem k úctě k jeho osobě byly tyto ideje do značné míry 
dodržovány a rozvíjeny i za jeho nástupce Edvarda Beneše. Sbírku 
zároveň až do roku 1948 pomáhaly vytvářet osoby, které patřily 
do úzkého okruhu spolupracovníků prvního československého 
presidenta, byly dobře obeznámeny s jeho uvažováním a přede-
vším, chápaly osobu TGM jako zástupný fenomén pro celou ideu 
československé státnosti | od 12. 9. do 9. 12. 2018

KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK
  otevřeno denně 10.00–18.00

Invisible Presence   Autorská výstava kreseb, obrazů a obra-
zových reliéfů současného umělce Jiřího Matějů sestává ze tří 
tematických okruhů, vzájemně souvisejících, ale samostatně roz-
vedených ve třech sálech Královského letohrádku na Pražském 
hradě. „Událost člověka“, „Událost Země“ a třetí část – která je 
i shrnujícím názvem celého výstavního projektu –„Invisible Pre-
sence“ (neviditelná přítomnost) svou formou abstraktního pojetí 
obrazu směřuje k vizuální interpretaci – aktualizaci – původních 
zdrojů evropské duchovnosti | od 13. 9. do 31. 10. 2018 

DOPROVODNÉ AKCE

PO STOPÁCH KARLA IV. NA PRAŽSKÉM 
HRADĚ

Po stopách Karla IV. se mohou návštěvníci vydat v rámci tzv. Kar-
lova okruhu: prohlídka 26 míst v areálu Pražského hradu, během 
které se návštěvníci dozvědí o stavebních a uměleckých počinech, 
kterými Karel IV. významně zasáhl do jeho podoby. Trasa prohlídky 
vede ke katedrále sv. Víta, ke Starému královskému paláci, kostelu 
Všech svatých nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na 
stavby, které vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže 
si je dnes už nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána 
doprovodná publikace.

VINOBRANÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Královská zahrada

  vstup od Jízdárny Pražského hradu nebo od Královského letohrádku

15. a 16. 09. | 13. ročník Vinobraní nabídne skvělá vína i desít-
ky kvalitních českých potravin. Návštěvníci se mohou těšit na čer-
stvou hroznovou šťávu právě vylisovanou na replice historického 

ručního lisu, opravdový moravský burčák, degustaci vín v Míčovně 
a prodejní ochutnávku kvalitních českých potravin. Vinobraní na-
bídne také celodenní stylový kulturní program – návštěvníkům 
budou po oba víkendové dny hrát, zpívat a tančit folklórní soubory 
z kyjovského regionu. Při Vinobraní si na své přijdou i rodiny s dět-
mi: připravena bude jak naučná interaktivní soutěž s expozicí Příběh 
Pražského hradu, tak vystoupení šermířské skupiny.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Reprezentační prostory zámku Lány

06. 09. | 13.00–18.00 | a 07. 09. | 9.00–18.00 | V rámci 
oslav 100. výročí založení Československa budou otevřeny 
reprezentační prostory zámku Lány. Návštěvníci uvidí sály 
a místnosti, ve kterých prezident republiky přijímá významné 
české či zahraniční politiky, hostí státní návštěvy či pořádá 
důležitá setkání, např. Vstupní halu, Společenský sál, Modrou 
jídelnu či Žlutý salón, který jako audienční prostor využíval T. G. 
Masaryk. Během obou dnů bude rovněž otevřen zámecký park 
| více: Informační střediska Pražského hradu, tel.: 224 372 415, 
224 372 435, e-mail: info@hrad.cz

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. Z mladších předmětů v Pokladu k nejpozoruhodnějším 
patří zlatá monstrance z roku 1766, jejíž zlaté tělo zdobí více 
než 700 drahokamů. Tato monstrance je jednou ze tří zlatých 
barokních monstrancí, dochovaných v českých zemích.

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

STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ 
PODLAŽÍ

  otevřeno: denně 9.00–17.00

Příběh Pražského hradu   Dějiny Pražského hradu od prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá 
trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého 
státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je 
umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královské-
ho paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata 
spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh 
církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, 
Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky 
jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na 
hlavní trasu prohlídky | k aktuálnímu programu více informací na 
www.pribeh-hradu.cz a www.hrad.cz

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)

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

KONCERTY
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“. 
08. 09. | 10.30 | Hudba Hradní stráže a Policie ČR
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.

KATEDRÁLA SV. VÍTA

27. 09. | 18.00 | Svatováclavský koncert Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR. Účinkují: Miroslava Časarová – soprán, 
Bronislava Smržová Tomanová – soprán, Collegium hortense, 
Komorní sbor Entropie, sbm. Matouš Pavlis, Komorní sbor Nona, 
sbm. Luboš Hána, Lukáš Dvořák – varhany, Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR, dir. plk. Jan Zástěra. Program: Cyklus duchovních 
kantát o českých patronech pro sóla, sbor a orchestr – Jan Zástěra: 
České nebe | bližší informace na www.hrad.cz
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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



památky
VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
tel.: +420 224 232 429 
e-mail: pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz

  otevřeno: denně 10.00–19.00
  vstupné: základní 120 Kč, senioři a studenti 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné 
290 Kč; rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží   Naprosto jedinečná expozice před-
stavuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou 
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednot-
livých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství 
legend, jež se s místem pojí | 4. p.
Pocta Jindřišské věži   Interaktivní expozice s kompletním výkla-
dem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním dění | 6. p.

VÝSTAVA
Jan Hachran – obrazy, vítěz kulturního portálu e-moc-e | 
od 1. 9. do 30. 9. 

KONCERT
20. 09. | 18.00 | Zvonohry – ke 500 výročí zvonu Maria

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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele a Martinských 
kasemat – každou so a ne 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
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NOVÝ PROGRAM PRO ŽÁKY 3. – 5. TŘÍDY ZŠ
Ať žije republika!   Píše se rok 1918, končí světová válka a upro-
střed Evropy vzniká Československá republika. Kdo by měl být 
jejím prezidentem? Kde bude hlavní město? A jakou zvolit hymnu? 
Společně s námi budete u vzniku nového demokratického státu! 
Provázet nás bude T. G. Masaryk, Tomáš Baťa, českoslovenští 
legionáři i naši prapradědečkové, kteří tenkrát byli ještě dětmi. 
Podíváme se, jak se žilo v době, kdy se rodičům vykalo. V době, kdy 
vám z rozhlasu přál hezké prázdniny sám tatíček Masaryk. Vzdě-
lávací vypravěčská inscenace, která propojuje příběhy známých 
i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednic-
tvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat 
dobové souvislosti a uceluje kontext. Školy již mohou objednávat 
podzimní termíny.

GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU 
LÁZNÍ)
info na Facebook.com/vysehradgalerie

  otevřeno denně 9.30–18.00
  vstupné 20 Kč
  kurátor Petr Vaňous

Silvia Krivošíková: Gesichte | do 2. 9.
Monika Žáková | od 7. 9. do 21. 10.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 

08. – 09. 09. | Vyšehrátky – Vyšehrátky již 15 let prodlužují 
dětem prázdniny. Hlavní program festivalu sestavený z pohádek 
a odpoledních koncertů letos doplní divadelní bojovka Vítejte 
v Československu!  Více o programu a vstupenkách na www.
vysehratky.cz
15. 09. | 10.00–22. 00 | Festival První republika – vezměte 
děti, rodiče, prarodiče, kamarády, známé i neznámé nebo třeba 
domácí mazlíčky a pomozte nám uspořádat skvělou narozenino-
vou oslavu! V parku na Vyšehradě na vás čeká nejen nádherný vý-
hled, ale i spousta zábavy k oslavě 100. výročí založení republiky. 
Dopolední a odpolední program se ponese v historickém duchu, 
nebudou chybět staré automobily, polní nemocnice, tanečníci, 
divadelníci a hudebníci, ale také fotokoutek s dobovými kostýmy 
nebo dílny pro nejmenší, kde si děti budou moci vyrobit třeba 
prak či dřevěnou píšťalku a naučit se krasopisu. Večerní část bude 
patřit koncertům kapel, scénickému čtení nebo prvorepublikové 
tančírně. Po celý den bude pro zájemce připravena vědomostní 
soutěž s otázkami z historie a se slosováním o ceny. Vstup pro 
všechny bez rozdílu věku zdarma. P. S. 100 let republiky – buď 
Vyšehr(a)d! | Festival pořádá NKP Vyšehrad a 1. lékařská fakulta 
UK za spolupráce České televize.
23. 09. | 15.00 | Výtvarná dílna Staré pověsti české – O sva-
tém Václavu – kníže Václav je nejoblíbenější český svatý a patron 
naší země. Děti se na dílně mohou převléci za svatého Václava 
a vyrobit si jeho roucho, plášť, korunu, helmu či prapor. Výtvarná 
dílna vhodná pro děti od 4 let. Dílnu vede Kristýna Fialová | dítě 
60 Kč / dospělý 40 Kč

29. – 30. 09. | Vegefest, festival soběstatečnosti – 8. ročník 
vegetariánského festivalu, který po sedmi letech existence do-
končil proměnu z festivalu zaměřeného zejména na stravování 
na festival věnovaný udržitelnému a soběstačnému životnímu 
stylu. V novém hávu bude festival sestávat hlavně z přednášek 
a workshopů z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdra-
vého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů 
energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších. 
Doplněno zdravým vegetariánským i veganským občerstvením 
a volně plynoucím doprovodným programem okolo ohně v teepee 
| více na www.vegetarianskyfestival.cz

PARK U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

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 je letos instalace díla autora Antonína Kašpara Trůn. Trůn 
zobrazuje místo, které má v sobě každý z nás. Jakýsi pomyslný 
piedestal, na který si můžeme dosadit své představy, touhy, přání, 
tajné myšlenky nebo třeba i něco, co bychom rádi řekli nahlas 
nebo vykřičeli do světa, jen nevíme jak. Proč kříž? Autor ve své 
sochařské tvorbě často používá tento znak. Jak sám říká, v jeho 
pojetí se nejedná pouze o náboženský symbol, ale chápe ho také 
jako jakýsi základní bod, který vznikl protnutím dvou čar, jako 
zobrazení výrazů Jing a Jang, Já – Ty, Ona – On, Ona – Ono atd. 
Tato socha vznikla v roce 2016. V roce 2018 na ní autor umístil 
3 reliéfní nápisy, tři tázací věty. Tím dále posunul možnosti souvis-
lostí a výkladů symboliky tohoto díla. Chápání těchto souvislostí 
ponechává sochař na vnímavosti a individualitě každého z nás | 
více informací na www.sculptureline.cz

LETNÍ SCÉNA

09. 09. | 17.00 a 20.00 | Prodaná nevěsta – úpičtí ochotníci 
nastudovali ve své 195. sezóně Prodanou nevěstu. Byla zvolena 
verze, kterou vymyslel v osmdesátých létech geniální kvartet 
královéhradeckých tvůrců z Divadla DRAK – Josef Krofta, Miloslav 
Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek – verze, která sólové party 
převádí do sborové formy se zachováním veškeré poetiky, legra-
ce, lsti i lásky, s velkým prostorem pro napínavou jevištní práci! 
Úpické pěvecké nastudování vedla pedagožka a zpěvačka Iveta 
Aman, hudbu aranžoval pedagog a kapelník Zdeněk Möglich, režii 
převzal Vladimír Hetflejš. Prodaná nevěsta je dárek ochotníků ke 
100. výročí samostatného československého státu | vstupenky na 
ticketmaster.cz | v případě velmi špatného počasí bude předsta-
vení přesunuto do Městské knihovny, v případě nejistého počasí 
infolinka v den akce 602 493 827.
Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity.
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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  
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. 
| do 16. 9. | Galerie v přízemí | otevřeno út–ne 10.00–18.00 | 
vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč, během EHD 
sleva – jednotné vstupné 20 Kč
Direkt   Výstava představuje díla jedenácti malířů a sochařů, které 
spojuje stejná vášeň: box. Jejich tvorba zrcadlí v překvapivých 
úhlech pohledu okamžiky nejenom zápolení v ringu, ale zároveň 
ukazuje nejrůznější podoby a trendy současného vizuálního umě-
ní. Zastoupení autoři: V. Adamec, S. Diviš, P. Forman, F. Horyna, 
J. Franta/D. Böhm, L. Kaláb, K. Kintera, I. Komárek, A. Popaja, 
K. Štědrý. | od 5. 9. do 29. 9. | Galerie ve věži | otevřeno út–ne 
10.00–18.00 | vstupné viz věž, během EHD sleva – plné 40 Kč, 
snížené 25 Kč, rodinné 100 Kč
24. výstava Hry a hlavolamy   Vyzkoušejte si stovky spole-
čenských deskových her a mechanických hlavolamů na tradiční 
interaktivní výstavě. | od 19. 9. do 22. 9 | přízemí a I. patro NR 
| otevřeno st–čt 8.00–18.00, pá 8.00–20.00, so 10.00–18.00 | 
info o vstupném na www.hryahlavolamy.cz

KONCERTY
06. 09. | 19.30 | Stylové večery 2018 – Géniové si nezá-
vidí – další hudební večer s komorním orchestrem Harmonia 
Praga. Program: Mendelssohn – velký ctitel J. S. Bacha | Velký 
sál | vstupné plné 320 Kč, snížené 170 Kč | bližší info na www.
harmoniapraga.cz

26. 09. | 19.30 | Novofest 2018 – Edita Adlerová a Osvo-
bozené divadlo – druhý koncert 8. hudebního festivalu, který 
nabízí koncerty věnované jazzovým vlivům v tvorbě českých skla-
datelů | vstupné plné 300 Kč, snížené 150 Kč, rezervace vstupenek 
na adrese info@novofest.cz | Velký sál

AKCE
do 30. 09. | Sculpture Line / Kurt Gebauer – jednou ze 
zajímavých zastávek sochařské linky 4. ročníku mezinárodního 
sochařského festivalu je Novoměstská radnice, kde je od června 
do konce září instalováno dílo českého sochaře Kurta Gebauera – 
Jedna z velkých hlaviček. | otevřeno denně 8.00–24.00 | prohlídka 
zdarma | nádvoří
01. a 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
08. – 16. 09. | 10.00–20.00 | EHD – Dny evropského dědic-
tví 2018 – během EHD NR nabízí slevu na výstup na věž, prohlíd-
ku několika výstav a další zajímavý program | všechny prostory 
NR | podrobné info o programu a vstupném na www.nrpraha.cz
10. 09. | 18.00 | Noční pražské věže – již třetí orientační běh 
po nočních pražských věžích a pohled na Prahu při zapadajícím 
slunci | registrace od 17.00 | startovné 300 Kč dospělí, 200 Kč 
děti při registraci na webu prazske-veze.cz | start na nádvoří NR
15. a 16. 09. | 15.00 | Dnes provází Minor – herci divadla 
Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu 
jiným způsobem | sraz na nádvoří | vstupné – sleva v souvislosti 
s EHD – jednotné vstupné 80 Kč. 
28. 09. – 28. 10. | Měsíc věží a rozhleden ČR 2018 – již 
7. ročníku Měsíce věží a rozhleden, což je projekt k prodloužení 
turistické sezóny, se účastní i NR | otevřeno út–ne 10.00–18.00 
| vstupné viz věž, 28. 9. v Den věží a rozhleden děti do 12 let 
se soutěžním 4pohledem, zakoupeným v pokladně věže, bez 
poplatku | Věž
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: 1090–1890 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.
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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 
pláště věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín 
dokončení 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 konce září 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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RADNICE DOKOŘÁN 2018
Prague City Tourism Vás zve na 4. ročník oslav výročí založení 
Staroměstské radnice v Praze. Přijďte ve dnech 13. – 18. 
září a prohlédněte si (nejen) Staroměstskou radnici jako nikdy 
předtím! Zavítáte do reprezentačních sálů Staroměstské radnice 
a jejího podzemí, zcela výjimečně si prohlédnete svatební síně 
a budete moci sestoupit i do kanalizace pod radnicí. Mimořádnou 
součástí prohlídky budou běžně nepřístupné sklepy radničních do-
mů na Malém náměstí a unikátní podzemní tunely mezi radniční-
mi budovami, otevřou se netradiční vyhlídky na náměstí i čerstvě 
zrestaurovaný mechanismus orloje. Navštívíte Rezidenci primá-
tora, bývalou Andělskou kolej i Novoměstskou radnici. Součástí 
programu budou bloky tematických přednášek (rekonstrukce 
věže radnice, osobnosti z dějin, architektura), hudební vystoupení 
(populární i chrámová hudba) i speciální akce (odhalení oltáře). 
Mimořádný program bude patřit i dětem. Více informací na www. 
prague.eu/radnicedokoran nebo tel. +420 236 002 629.

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%.

  Wifi připojení zdarma!

Jedna z nejvýznamnějších barokních zahrad v Evropě 
vybudovaná v letech 1715–1720 dle návrhu architekta 
Františka Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastic-
kou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava 
Vavřince Reinera.

Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem, 
fontány s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.
Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled 
na panorama Hradčan a Malé Strany.

VÝSTAVY
Frauenpower – Eva Heřmanská, Jitka Hilská, Věra Krum-
phanzlová, Eva Vlasáková, Šimona Součková | od 1. 9. do 
16. 9.
Zuo Xinyün – Art Exhibition a jeho hosté Li Xiangxü a Cheng 
Tao | od 17. 9. do 30. 9.

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 postupně několik desítek 
let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli ve 20. letech 18. sto-
letí Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, na výzdobě interiérů 
se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: P. Brandl, M. V. Jäckel, 
R. Prachner a řada dalších.
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BAROKNÍ KOMPLEX TVOŘÍ
Ambity s rozsáhlou freskovou a obrazovou výzdobou.
Loretánská kaple (Santa Casa) – ústřední objekt každé „lorety“.
Kostel Narození Páně s bohatou barokní výzdobou, cenné 
barokní varhany. 

KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů 
P. Marie Loretánské. Monstrance, kalichy a další vystavené 
předměty představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze 
17. a 18. století. Nejpozoruhodnější je Diamantová monstran-
ce 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. 

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 
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 15.30.

OBJEVTE SVŮJ LORETÁNSKÝ POKLAD
Prohlídkový okruh pro děti a studenty. Nově nabízíme zá-
bavné pracovní listy – přijďte s dětmi zjistit, jaké dary přinesli 
tři králové narozenému Ježíškovi, co je vlastně loreta a proč tu 
máme poklad!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Kostel Narození Páně – neděle v 19.00
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat e-mailem.

VEČERY U KAPUCÍNŮ
05. 09. | 19.00 | 82. benefiční koncert v refektáři kapucín-
ského kláštera naproti Loretě. S programem nazvaným „Čas na 
lelky“ vystoupí klavíristka, textařka a písničkářka Šárka Krejčí. 
Výtěžek benefice podpoří Nedoklubko, nestátní neziskovou 
organizaci podporující předčasně narozené děti a jejich rodiny 
v České republice.

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
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Italské malířství
Středoevropské malířství 17. – 18. století
České malířství 19. století

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ

Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály
Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakla-
dateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi

VÝSTAVA
Ex libris | zimní refektář Strahovského kláštera | od 29. 8. do 21. 9. 

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   
Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, 
které jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVA
Více méně čtyři   Výstava obrazů Evy Kosákové Iviš | od 6. 9. 

KOSTEL SV. KLIMENTA NA LEVÉM HRADCI
Kulturní památka, která je majetkem římskokatolické církve

  spojení: bus 340 a 350 z Vítězného náměstí do zastávky Levý Hradec, 
nebo Rozcestí Žalov; vlak z Masarykova nádraží do zastávky Roztoky 
– Žalov; autem je Levý Hradec dostupný z Dejvic cca za dvacet minut

  vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč

PROHLÍDKY
Prohlídka s průvodcem po přemyslovském hradišti a kos-
tele sv. Klimenta

  prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvodce: 
Marcel Ramdan – mobil +420 776 651 596

  možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a suvenýrů
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PROHLÍDKA OBJEKTU
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památ-
ka) je unikátním dokladem historie architektury, tech-
niky a čištění odpadních vod. V areálu, který byl postaven 
v letech 1901–1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást 
systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní 
prostory s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční 
kotelnu a parní stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět při 
provozu při kulturních akcích. Výklad s kopiemi původních plá-
nů a historickými 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.).

AKCE
22. 09. | Akce pro veřejnost k příležitosti Dnů evropského 
dědictví – celodenní akce pro celou rodinu s ukázkou provozu 
původní parní strojovny a kotelny, prohlídky s průvodcem a plavba 
v podzemní nádrži po celý den, doprovodný program
Jištěné výstupy na komín – po celý den budou probíhat jiš-
těné výstupy na 30 metrů vysoký komín s možností slanění se 
od ventilační šachty. 
Více informací k akcím naleznete na www.staracistirna.cz

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)

  Café Továrna: 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 Převoz-
níkově 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
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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





muzea
NÁRODNÍ MUZEUM

HISTORICKÁ BUDOVA NM
Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1
www.nm.cz

  Historická budova Národního muzea uzavřena z důvodu rekonstrukce

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 111; 224 497 430
e-mail: nm@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–út a čt–ne 10.00–18.00; středa 9.00–18.00; 1. středa 
v měsíci 10.00–20.00

  vstupné celý objekt: základní 250 Kč; snížené 170 Kč; rodinné 420 Kč; 
děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 100 Kč

  vstupné na výstavy: základní 100/120/100 Kč; snížené 70/70/70 Kč; 
rodinné 170/200/170 Kč; děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 
30/40/40 Kč

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

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

VÝSTAVA
Světlo a život   Výstava představuje návštěvníkům život v jeho 
nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla 
v různých biotopech | do 31. 12.

Keltové   Výstava „Keltové“ seznámí návštěvníky s bohatým a pro-
měnlivým světem doby železné ve střední Evropě | do 24. 2. 2019

AKCE
02. 09. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda – Příro-
dovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení 
a Společnost Národního muzea vás zvou na určovací besedu. 
Budou zde prezentovány události v daném oboru, sběratelské 
zážitky a objevy a v neposlední řadě si budete moci nechat určit 
své nálezy pracovníky z Národního muzea | sál „H“ Nové budovy 
NM | vstup zdarma
15. 09. | 11.00, 13.00 a 15.00 (pro rodiny s dětmi), 16.00 
(pro dospělé) | Komentované prohlídky výstavy Světlo 
a život – prohlídka vás provede novou přírodovědnou výstavou, 
která vysvětluje klíčovou roli slunečního světla pro život na pla-
netě Zemi | vstup 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea | 
doporučená rezervace na: http://rezervace.svetloazivot.nm.cz/
17. 09. | 17.30 | Pluto a ještě dál: Ledové končiny sluneční 
soustavy – za oběžnou drahou planety Neptun leží oblast le-
dových těles nazývaná Kuiperův pás. Patří tam trpasličí planeta 
Pluto se svými měsíci i mnoho dalších podobných těles. Tam ale 
ještě hranici sluneční soustavy nenajdeme | přednáška | sál „H“ 
Nové budovy NM | vstup zdarma
22. 09. | 13.00–17.00 | Aspoň na víkend přijď mezi Kelty 
– přijďte s dětmi do Nové budovy Národního muzea a poznejte 
život Keltů v době železné | v ceně běžného vstupného do muzea

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
Dráteníci a drátenictví   Výstava představuje drátenické řemes-
lo od jeho skromných počátků na Slovensku až po současnost | 
do 6. 1. 2019

AKCE
08. 09. | 17.00–20.00 | Folklórní regiony Moravy, Čech 
a Slezska – Pardubicko – cyklus tradičních podvečerů s před-
stavením národopisných oblastí České republiky společně s před-
náškou a tanečně-hudebním vystoupením. V září představíme 
Pardubicko | vstupné v rámci běžné vstupenky
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08. a 09. 09. | 10.00–17.00 | Tradiční řemeslné dílny – 
Výroba loutek – kurz je vhodný pro zájemce o tvořivou práci 
s lipovým dřevem. Seznámíte se se zásadami bezpečné práce 
s řezbářskými nástroji a naučíte se vyřezat a sestavit loutku pod 
vedením zkušeného řezbáře a loutkáře Daniela Fleka | přihlášky 
na kristyna_hlavata@nm.cz, nebo tel.: 773 793 412 | vstupné 
(oba dny) 900 Kč
08. 09. | 14.00–16.00 | Tradiční řemeslné dílny pro děti – 
pro děti bude přichystána dílna na lidové motivy. V ceně kurzu je 
kurzovné, materiál a vstupné do muzea. Vhodné pro děti od 9 let, 
případně dle domluvy | objednávky na kristyna_hlavata@nm.cz, 
nebo na tel.: 773 793 412 | vstupné 150 Kč
09. 09. | 12.30–21.00 | Slavnost Rumunů v České republice 
– v Kinského zahradě se odehraje již devátý ročník oblíbeného 
festivalu Slavnost Rumunů v České republice prezentujícího kul-
turu Rumunska | vstup zdarma
15. 09. | 09.15 | Za Hagenem na Ameriky – na exkurzi, která 
je součástí výstavy Století trampingu, vás seznámíme s historií 
i pověstmi lomů Amerika, například o přízraku zvaném Hagen, 
prý německém vojákovi, který obchází podzemím | sraz v 9.15 
na Smíchovském nádraží u pokladen (vlak jede 9.37), návrat 
k večeru | rezervace účasti do 12. 9. na kristyna_hlavata@nm.cz, 
nebo tel.: 773 793 412
22. 09. | 11.00–19.00 | Festival Buchty a loutky dětem 
– Pohádková Kinského zahrada – festival nabídne svým 
návštěvníkům osm dětských divadelních představení Buchet 
a loutek a jejich hostů z Čech i zahraničí, malý podvečerní koncert, 
dílny pro děti a mnoho dalšího | vstup zdarma
23. 09. | 10.00–17.00 | Pohádkový les – na kilometrové 
trase parkem budou na dospělé i děti čekat pohádkové postavy 
a výpravné dekorace. Trasa výletu začíná přímo u Letohrádku 
Kinských | vstup zdarma
28. 09. | 17.00 | Vernisáž výstavy Dráteníci a drátenictví – 
přijďte s námi zahájit novou výstavu, která představuje drátenické 
řemeslo od jeho skromných počátků na Slovensku až po součas-
nost. Vystoupí folklorní pěvecká skupina Lada

LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Výstaviště 422, 170 00 Praha 7 – Holešovice
mobil: +420 702 013 372; tel.: 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

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 vynikajících kameníků a průměrných i nejlepších sochařů.

VÝSTAVA
Příběh krajiny ve službách národa   Panelová výstava před-
stavuje návštěvníkům prostřednictvím bohatých sbírek Národního 
muzea téma krajiny, jež nabývala ve druhé polovině dlouhého 
19. století funkce národního symbolu. Krajina se stávala nejen 
reálným, ale též symbolickým prostorem - místem snů a tužeb 
české společnosti | od 14. 9. do 30. 11.

AKCE
15. 09. | 10.00–18.00 | Zachráněné památky. Z ulic do La-
pidária – v  rámci oslav 200 let Národního muzea jsme pro 
vás připravili bohatý program zamřený na záchranu památek 
ve veřejném prostoru. V průběhu dne se uskuteční výtvarné dílny, 
workshop kresby, prohlídky restaurátorských dílen, stezka pro děti 
a komentované prohlídky

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.

130  muzea
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VÝSTAVY
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.
Srpen 1968   Panelová fotografická výstava Ladislava Bielika 
připomíná události 21. srpna 1968 | do 21.9.
Neznámá hrdinka od rozhlasu   Panelová výstava Neznámá 
hrdinka od rozhlasu představuje příběh lékařky pražské záchranné 
služby, která zachraňovala raněné u budovy Československého 
rozhlasu v době největších bojů 21. srpna 1968.
Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice   Co se z archiv-
ních materiálů můžeme dozvědět o opoziční kultuře před rokem 
1989? Jak dobové dění ovlivňovalo kulturu a rozličná intelektuální 
prostředí? Výstava Rizikové faktory se vydává po stopách vztahů, 
aktivit a činů, které byly před rokem 1989 zatlačeny do ilegality 
nebo na okraj společenského života.

AKCE
02. 09. | 10.00–18.00 | Prvorepublikový den na Žižkově 
– zažijte prvorepublikový den pořádaný MČ Prahou 3 na Vítko-
vě. Můžete se těšit na vojenské přehlídky, jízdu veteránů a další 
zajímavý program. V  Národním památníku na Vítkově bude 
probíhat od 13.00 workshop ve výstavě Ta kniha patří mně! Den 
bude zakončen koncertem houslového virtuóza Ivana Ženatého 
| vstupenky je možné vyzvednout v Informačním centru Prahy 3 
| vstupné do parku je zdarma, kapacita koncertu omezena
19. 09. | 18.00 | Dny žižkovského kulturního dědictví – 
městská část Praha 3 ve spolupráci s Národním muzeem pořádá 
pěvecký recitál sopranistky Markéty Fassati a výstavu umělec-
kého fotografa Jadrana Šetlíka – Galerie veteránů R.A.F. | vstup 
na koncert zdarma
28. 09. | 10.00–18.00 | Dějiny s nadhledem – seznamte 
se s dějinami Památníku a 20. století prostřednictvím „očitých“ 
svědků doby. Vydejte se s námi na cestu časem do období hu-
sitských válek, prohlédněte si uniformy urostlých vojáků, kteří 
bojovali za vznik Československa během Velké války a za jeho 
svobodu v 2. světové válce

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.
Pravidelně každé úterý se konají tři komentované prohlíd-
ky: 14.00–15.00, 15.30–16.30, 17.00–18.00. V září se jedná 
o tyto úterky: 4., 11., 18. září. Objednávky na tyto konkrétní 
úterní termíny přijímáme přes rezervační systém: rezervace.
pamatnikpalackeho.nm.cz.
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 6. 1. 2019

AKCE
06. 09. | 16.30–20.30 | Betlémská kulturní noc – také letos 
se Náprstkovo muzeum zapojí do kulturní akce, která proběhne již 
po sedmé na Betlémském náměstí a v jeho blízkém okolí.
18. 09. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavou Indi-
áni – poznejte Jižní Ameriku, její obyvatele, kulturu a umění | 
rezervace nutná na tereza_zbankova@nm.cz | vstupné 30 Kč + 
cena běžné vstupenky.
20. 09. | 18.00 | Dobrodružství jménem Orient – v tom-
to roce uplyne 150 let od narození českého orientalisty světového 
významu Musila, přesně o dvacet roků mladší byl britský archeo-
log Lawrence. Jejich vědecké kariéry, ale také osudy německého 
spisovatele Maye navzájem dramaticky propojilo období příprav 
a průběhu první světové války | vstupné 30 Kč
25. 09. | 18.00–19.30 | Argentinské tango – Zavři oči a tanči  
– od září se můžete těšit na kurzy argentinského tanga pro začá-
tečníky, které jsou určeny pro páry i jednotlivce. Lektory budou 

www.kampocesku.cz  muzea  131



Lída Janská a Antonio Aldea ze školy Tango Praha. Připraveno je 
pro vás celkem 8 lekcí, které se budou konat pravidelně každé 
úterý | přihlášky a více informací na tereza_zbankova@nm.cz | 
cena kurzu 1 650 Kč/osoba
27. 09. | 18.00 | Sex, manželství a rodina u indiánů – pří-
buzenské vztahy jsou základem každého etnika. Každý ví, kam 
na genealogickém stromě patří a zná svůj vztah ke všem verti-
kálně i horizontálně. Na tomto základě se pak buduje sex, man-
želství a rodina, což je pro indiány důležitou součástí kontinuity 
| rezervace nutná na tereza_zbankova@nm.cz | vstupné 30 Kč

PRO RODINY S DĚTMI
15. 09. | 14.00 | Etnoklub – péřové mozaiky – obyvatelé 
amazonského pralesa často a rádi využívali peří amazonských 
papoušků, které bylo velmi ceněno. Z peří se daly kromě běžných 
šperků a ozdob vyrábět i celé obrazy způsobem mozaiky a právě 
takový péřový obrázek budete mít možnost sami vyrobit | rezer-
vace nutná: jana_novakova@nm.cz, nebo na tel.: 224 497 511 
| vstupné 80 Kč

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 W. A. Mozart při své první návštěvě Prahy 
v  lednu 1787, housle Niccolo Amatiho, skleněná harmonika, 
niněra s řezbou „Zvěstování“ 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 – hudebněhistorické oddělení 
představuje svoje sbírky   Výstavky představují dva významné 
fondy – notový archiv a fond fonotéky. Notový archiv obsahuje 
kolem 200.000 hudebnin od konce 17. století do současnosti 
a je nejvýznamnější sbírkou tohoto druhu v České republice 
| do 24. 9.
200 let Národního muzea – 100 let České republiky – Po-
čátky samostatného státu a hudba   Drobná výstavka prezen-
tuje skladby, které vznikly v souvislosti s existencí samostatného 
československého státu | do 7. 1. 2019
200 let Národního muzea – hudebněhistorické oddělení 
představuje svoje sbírky   Drobná výstavka představuje fond 
hudební ikonografie, který byl založen až koncem 40. let 20. 
století v souvislosti se vznikem samostatného hudebního oddě-
lení v roce 1946. Největší sbírka tohoto druhu v České republice 
čítá kolem 30 000 předmětů od 16. století do současnosti | 
do 7. 1. 2019

PRO RODINY S DĚTMI
13. 09. | 17.00 | Komentované prohlídky výstavy hudba 
a pohádka – vydejte se s námi za pohádkou do Českého muzea 
hudby | vstup v ceně běžné vstupenky

AKCE
15. 09. | 18.30 | Erwin Schulhoff v Praze, písňový recitál 
– recitál při příležitosti vzpomínky na Erwina Schulhoffa a jeho 
rodné město | vstupné 60 Kč
19. 09. | 19.30 | Mayen – Lukáš Vydra, Josef Hradilek, Lukáš 
Klavrza, Jáchym Krohe a Václav Miškovský. Po třech letech vydávají 
novou desku | vstupné 60 Kč
22. 09. | 19.00 | Imperial College Symphony Orchestra – 
50členný špičkový vysokoškolský orchestr z Londýna, dirigent: 
Richard Dickins | vstupné dobrovolné
26. 09. | 19.30 | Legendy Klasického Jazzu & Králové Swin-
gu – Glenn Miller & Frank Sinatra & Louis Armstrong a další – 
nádherný koncert skvělého big band orchestru: Legendy Klasic-
kého Jazzu & Kings of the Swing | vstupenky: www.ticketon.cz 
/5150-legendy-klasickeho-jazzu-kralove-swingu-glenn-miller-
-frank-sinatra-goerge-gershwin-louis-armstrong-a-dalsi
27. 09. | 19.00 | Koncert s Los Milonguitas – argentinské 
tango – zveme na komentovaný koncert argentinského tanga, 
na jehož konci vás čeká taneční vystoupení | více informací na  
https://concert.tango-dj.cz/ | vstupné 350 Kč
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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, od 25. 9. 
do 27. 9. 2018 z technických důvodů zavřeno

  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 90 Kč; školní výpravy 
à 10 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objed-
návku předem): 200 Kč v češtině; 500 Kč v cizím jazyce

EXPOZICE
V expozici Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův kla-
vír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je 
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna.

VÝSTAVA
Hříšné radosti Antonína Dvořáka   Výstava představí skladate-
le Antonína Dvořáka v neznámém světle – jako člověka s běžnými 
vášněmi a hříšnými radostmi | do 1. 4. 2019

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 | více informací na:  
www.musictheatre.cz
13. 09. | 17.00 | David Beveridge – Oratorium svatá Lud-
mila: Vznik, podstata a osudy jednoho z největších děl 
Antonína Dvořáka – o jednom z Dvořákových nejrozsáhlejších 
děl (kromě oper) na text Jaroslava Vrchlického bude na přednášce 
hovořit muzikolog David Beveridge | vstupné 30 Kč

19. 09. | 16.00 | Komentovaná prohlídka k výstavě Hříšné 
radosti Antonína Dvořáka – přijďte se dozvědět více o neřes-
tech našeho velikána! | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea

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 
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muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum ve svém 
domě U Halánků. Národní technické muzeum bylo založeno ro-
ku 1908 jako Technické muzeum Království českého z iniciativy 
technické inteligence, především profesorů české vysoké ško-
ly 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 do-
pravy a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem 
dopravy na území České republiky. Návštěvník může obdivovat 
nejstarší automobil provozovaný na našem území i nejstarší 
automobil u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka 
Tatra 80, letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar 
v roce 1911 uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je 
rychlíková lokomotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první 
světovou válkou.
Fotografický ateliér   V expozici je představen za pomoci 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 po-
hybu se nachází funkční maketa experimentálního uspořádání 
18 fotoaparátů pro sériovou fotografii, jak ji používal v Kalifornii 
E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.

134  muzea



Měření času   Expozice zachycuje technický a technologický vývoj 
hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné pří-
stroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené 
za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při 
dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetickou 
stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem jsou 
funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do ko-
vových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický 
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audio-
vizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je re-
zervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž 
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické 
postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. 
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty 
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky 
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu 
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v domácnosti   Expozice atraktivním způsobem vy-
světluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných 
„pomocníků v  domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, 
úklid, praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, 
od poloviny 19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponá-
ty patří ty ze sbírek Českého průmyslového muzea, které byly 
Vojtěchem Náprstkem prezentovány již v 60. letech 19. století 
v domě U Halánků. Např. se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený 
do Čech, americký Wheleer-Wilson. Mezi novějšími předměty 
nalezneme zdařilé designové výrobky firmy ETA, např. žehličku 
ETA 211 z 60. let 20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky 
úspěšné české firmy Tescoma.
Televizní studio   Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM 
prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 
až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodaj-
ství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se 
vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se 
zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí 
práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika 
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství   Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu do-
kládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik 
a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly 
k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vyná-
lezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husní-
ka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového 
tisku.  Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský 
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným 
exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme 
řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl   Na expozici Hornictví navazuje Uhelný 
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní sou-
bor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. 
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné pro-
středí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po zakoupení 

časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m a prohlídka 
trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem na webo-
vých 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   
Národní technické muzeum ve spolupráci s Regionálním mu-
zeem 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 kan-
celářemi | 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 sportovce 
všech cyklistických disciplín. Ve výstavě bude prezentováno na 60 
kol, jak oblíbené, ale nedostatkové, běžné modely, tak závodní 
speciály včetně kol, na nichž naši reprezentanti získali několik 
medailí na olympijských hrách. K vidění budou i kola Favorit 
vyráběná v současnosti | do 30. 9.
90 let Harley-Davidson Clubu Praha   Výstava NTM představí 
dějiny nejstaršího bez přestávky fungujícího Harley-Davidson 
klubu na světě, který letos slaví 90. výročí založení. V dopravní 
hale muzea bude k vidění také šestnáct motocyklů této značky 
včetně stroje Petra Hapky | do 28. 10.

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendo-
vých akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nej-
širší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou 
koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou 
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy Kid-
s‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší žáky 
s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budoucnost 
využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expo-
zice Národního technického muzea žákům základních škol. Pro 
střední školy jsou připraveny specializované odborné workshopy 
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a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším dětem z ma-
teřských škol. Komentované prohlídky a programy můžete nově 
objednat k velkým výstavním projektům. V NTM také úspěš-
ně funguje Technický kroužek. Více informací a rezervace 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 
muzeum ve spolupráci s Národním dopravcem Českými draha-
mi a se Železnicemi Slovenské republiky ke 100. výroční vzniku 
československého státu a který v létě objede české země a Slo-
vensko, bude ve dnech 28. 8. – 19. 9. 2018 vystaven v areálu NTM 
na Masarykově nádraží. Ve vlaku se nachází salonní vozy, které 
sloužily československým prezidentům.

AKCE
08. 09. | V rámci Dnů evropského dědictví a Dožínek na Let-
né vstup do NTM zdarma a pestrý program pro návštěvníky.
28. 09. | V  Den české státnosti vstup do  NTM za  snížené 
vstupné 50 Kč

MUZEUM HL. M. PRAHY
Ředitelství
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 012 911
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
tel.: +420 224 816 772–3
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

  otevřeno: denně kromě po 9.00–18.00; poslední středa v měsíci 
do 20.00; 3. – 5. 9. je hlavní budova muzea z technických důvodů 
uzavřena; 28. 9. otevřeno 9.00–18.00

AKCE
08. 09. | Dny evropského dědictví (EHD) – vstup do hlav-
ní budovy muzea na Florenci, do Podskalské celnice na Výtoni 
a do Zámeckého areálu Ctěnice je zdarma.

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.
Vycházka s komentářem:
20. 09. | 16.30 | Svatodušní bouře – místa bojů
Doprovodné programy pro školy (2. stupeň ZŠ a  SŠ) – 
objednávejte se prostřednictvím rezervačního systém, více:  
lektori4@muzeumprahy.cz
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 praktic-
ky každým obléháním a každou válkou. Původní nevelká ves 
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o několika málo číslech popisných, ležící na důležitých obchod-
ních cestách, se v 18. a 19. století postupně rozrůstala | do 4. 11.
Strašnice …střípky ze života pražské periférie…Trmalova 
vila – rozšíření výstavy o Strašnicích připravilo Muzeum hl. m.  
Prahy spolu s Městskou části Prahy 10 a Kotěrovým centrem ar-
chitektury, o. p. s., v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 | do 30. 9.
Doprovodné programy pro školy (2. stupeň ZŠ a SŠ) objed-
návejte na: lektori6@muzeumprahy.cz
#GVP50   V roce 2018 slaví gymnázium Na Vítězné pláni v Praze 
50 let své existence. U příležitosti tohoto výročí pořádá v prosto-
rách Muzea hl. m. Prahy výstavu v přednáškovém sále | do 15. 9.

VENKOVNÍ PANELOVÁ VÝSTAVA
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 | 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 ŠKOLY
Programy v  expozicích; Tematické programy; Divadlo 
ve  výchově; Multikulturní programy; Archeologické 
programy – objednávejte se předem pomocí rezervačního 
systému u  konkrétních programů umístěných na  webových 
stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz. Informace na:  
lektori1@muzeumprahy.cz

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
25. – 27. 09. | Škola mladých archeologů

WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY
26. 09. | 09.00–14.00 | Street art pro školy – přednášky 
s projekcí, vede fotografka Jitka Kopejtková

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU – cyklus odborných přednášek, 
informace na: lektori2@muzeumprahy.cz
13. 09. | 16.30 | Slavní pražští rodáci – novináři, reportéři, 
fotografové
20. 09. | 16.30 | Praha neobjevená III – pražské zvony a ho-
diny
27. 09. | 16.30 | Pražské čtvrti – výletní místa za pražskými 
branami

PŘEDNÁŠKA
26. 09. | 17.30 | Street art – v přednáškovém sále 1. patro, 
vede fotografka Jitka Kopejtková

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; 28. 9. otevřeno 9.00–20.00

EXPOZICE
Praha Karla IV. – středověké město – úvod expozice je za-
měřen na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. 
století, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Druhá 
část pak přibližuje život středověkých obyvatel města. Dominan-
tou je videomapping modelu Karlova náměstí. Další vizualizace 
připomínají důležitost řeky, brodů a  mostů a  způsoby řízení 
pražského souměstí.
13. 09. | 17.30 | Komentovaná prohlídka expozice pro 
veřejnost

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému  
na www.muzeumprahy.cz, více: lektori5@muzeumprahy.cz.

Praha Karla IV. – program v dětské herně (5–9 let)
Praha Karla IV. – střed Evropy (10–19 let) 
Praha Karla IV. – středověké město (10–19 let)

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 28. 10.
Lektorské programy a workshopy pro školy a veřejnost – 
více na: lektori@muzeumprahy.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
06. 09. | 17.30 | Komentovaná prohlídka pro veřejnost
18. 09. | 16.30 | Komentovaná prohlídka konzervátorských 
dílen muzea, Pod Viaduktem 2595, Praha 5
08. 09. | 10.00 a 14.00 | Workshop – výroba kachlů

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

  otevřeno: denně kromě po 10.00–18.00; 28. 9. otevřeno 
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.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se na www.muzeumprahy.cz, více na:  
lektori4@muzeumprahy.cz.

Jak „ploul“ strejda František, Zaniklé Podskalí, Plnou 
parou vpřed!

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 září 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 září 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 výsta-
vy ve Studijním 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 pra-
covní 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.

18. 09. | 17.30 | Od Müllerovy vily starými Střešovicemi 
k Vojenské nemocnici

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; 
28. 9. otevřeno 10.00–18.00

AKCE
02. 09. | 10.00–17.00 | Dožínky – dožínková slavnost se i ten-
tokrát ponese v duchu oslav dokončení prací na poli. Připraveny 
jsou řemeslné dílny pro malé i velké, občerstvení i dožínkový prů-
vod za doprovodu folklorního souboru Rokytí Rokycany společně 
s Malou lidovou muzikou Rokytka.
02. 09. | 10.00–17.00 | Ctěnické drátování – další ročník 
Ctěnického drátování přinese v rámci oslav dožínek celostátní 
setkání Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků, před-
staví výsledky soutěže na téma „Zahrada“ a nabídne také tvůrčí 
řemeslné dílny.
15. 09. | 10.00–17.00 | Jablkobraní – jablka na  mnoho 
způsobů – mošty a pečené i nepečené jablečné speciality. Pro 
děti je od 14 hod. v zámeckém parku připraven hravý program 
se zahradníkem plný soutěží, písniček, říkadel a pohádkových 
scének. V zámeckém parku je také připraveno moštování z jablek 
z místního sadu.

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 
rekvizit | do 2. 9.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování ře-
meslníků od středověku po současnost   Expozice Řemesla 
v pořádku seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružo-
vání, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních 
památek na světě.
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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

  upozornění: 17. 9. – 31. 12. je zvonice z technických důvodů 
uzavřena.

EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města

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;  
28. 9. otevřeno 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.

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.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
  objednávejte se předem na tel.: 286 001 362 nebo na e-mailu: 
edukacectenice@muzeumprahy.cz.

Komentované prohlídky – út–pá
Řemesla v pořádku – pro 2. st. ZŠ, SŠ
Interaktivní programy – út–pá
Tovaryšova cesta na zkušenou – pro 3. – 6. třída ZŠ

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
11. 09. | 14.00 | Zdenka Procházková a Petr Janeček | v sále 
Kočárovna

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

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

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

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 

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

FRANZ KAFKA MUSEUM
Cihelná 2b, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 257 535 373 
e-mail: office@kafkamuseum.cz
www.kafkamuseum.cz 

  otevřeno denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč/os.

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

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

foto © Franz Kafka Museum 2017

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

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 veřej-
nost. 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 na-
šich 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 zvuko-
vých 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.
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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
Loučíme se s adresou Celetná 10

Po deseti letech existence se Choco–Story muzeum v září rozloučí 
s prostory v Celetné 10 a stěhuje se v ulici o 80 metrů dál. Ještě máte 
ale čas užít si současnou komorní atmosféru a dozvědět se například 
spoustu informací o pěstování kakaa a třeba to, jak se Evropané 
seznámili s čokoládou. Na své si přijdou i Vaše chuťové pohárky, 
součástí vstupu je totiž neomezená konzumace čokolády.
Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů 
a dobových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokoládová 
fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné zajímavosti.
Jestliže chcete maximálně využít nabídky muzea, přikupte si 
ke vstupence workshop s výrobou vlastní čokolády.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby belgických pralinek probíhá každých 30 minut 
a je součástí vstupného. Uvidíte, jak se pralinky vyrábí a samo-
zřejmě ochutnáte hotové výrobky.
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.

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

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

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

EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově 
známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), je 
umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru 
Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, olejoma-
leb, kreseb, pastelů, fotografií a  osobních předmětů podává 
souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě 
jeho Slovanské epopeje.

foto © Mucha Trust 2017

Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887–
1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor 
litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, 
legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charak-
teristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents 
décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků. Další dekorativní 
předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrí-
nách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později 
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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 jedineč-
ným výhledem na Vltavu a Karlův most nabízí tradiční české speciality, 
domácí uzeniny, pečená masa, špízy na jehle ale i oblíbená jídla meziná-
rodní 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

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   Museum Kampa představuje výstavu, 
která je poctou významné osobnosti slovenské i české kulturní 
scény. Peter Vajda, zakladatel významné sbírky slovenského umě-
ní 60. – 80. let 20. století, podobně jako Meda Mládková, svými 
mecenášskými a sběratelskými aktivitami podporoval umělce, 
kteří během socialistického režimu nemohli na Slovensku svo-
bodně žít, tvořit a vystavovat | do 30. 9.
Pablo Picasso: Vášeň a vina   Museum Kampa připravuje výstavu 
ikony světového umění Pabla Picassa (1881 – 1973). Cyklus La Suite 
Vollard o 100 výjevech ze života umělce a jeho zápasu o tvorbu je za-
půjčeno z Musea Reina Sophia v Madridu. Dílo vznikalo ve třicátých 
letech, mezi lety 1930 – 1936 a lze pokládat za svého druhu deník 
autora. Picasso předkládá divákům své přesvědčení, že milování 
a tvorba jsou skutky, ve kterých umělec přestává být člověkem 
a chová se jako bůh. Do idylických scén mezi umělcem a modelkou 
náhle vstupuje Minotauros, násilník a destruktor. Hlavním hrdinou 
cyklu je sám Picasso, to on je stále nespokojený tvůrce i náruživý 
Minotaur. Kontrast mezi klidem v dílně a šílenstvím milostné vášně 
vrcholí v přípravné skice k obrazu Guernica, varováním před hrůzou, 
která zachvátila Evropu | od 15. 9. do 15. 1. 2019
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.

DALŠÍ PROGRAMY
01. 09. | 15.00 | Rodinná dílna ve výstavě Cecila Beatona | 
100 Kč / dítě + 1 dospělí zdarma, každý další za 50 Kč
04. 09. | 18.30 | Tvůrčí večer ve výstavě Rudolfa Němce 
pro dospělé – společnou tvorbou zasadíme autora tvořícího 
na konci minulého století do kontextů současné streetartové 
tvorby, součástí programu je i zkrácená komentovaná prohlídka 
| cena vstupenky + 50 Kč
08. 09. | Speciální program připravený u příležitosti oslavy 
narozenin zakladatelky Musea Kampa Medy Mládkové | 
program podrobně na FB a webových stránkách
Komentované prohlídky   V českém, anglickém, německém 
nebo francouzském jazyce. Rezervace na výše uvedených kon-
taktech, u pokladny nebo v kanceláři muzea.
Workshopy a animační programy   Tyto programy na objed-
návku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi 
i skupiny dospělých. Vedle široké nabídky animačních programů 
a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám nabízíme nové 
programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám.
Další informace na www.museumkampa.cz/programy

WERICHOVA VILA
U Sovových mlýnů 501/7, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 251 511 669
www.werichovavila.cz

  otevřeno denně 10.00–18.00

Informace o programech na www.werichovavila.cz
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Nejen stálá expozice ve sklepení a prvních patrech vily 
věnovaná Janu Werichovi, jeho době, tvorbě a současní-
kům, Osvobozenému divadlu, či Vladimíru Holanovi nebo 
přízemní relaxační klubová zóna, ale i podkroví Werichovy vily lá-
ká návštěvníky svým různorodým kulturním programem. Pečlivě 
připravovaný program pro všechny stupně školního vzdělávání, 
divadelní představení, přednášky, koncerty, semináře a taneční 
vystoupení, workshopy a komentované prohlídky dotvářejí oso-
bitost této unikátní stavby v srdci Kampy.

AKCE
02. 09. | 21.30 | Mallory – rež. H. Třeštíková – letní kino
04. a 11. 09. | 20.00 | Margaritě – Ljuba Krbová září ve špa-
nělském monodramatu Carlose Be
06., 07. a 09. 09. | 20.30 | Jonáš a tingl tangl – divadelní 
spolek Kašpar na zahradě Werichovky!
08. 09. | 20.30 | Za Werichem na Kampu – letní kino
13. 09. | 20.00 | Stand up – Miloš Čermák, Luděk Staněk a hosté
15. a 16. 09 | 16.00 | Mikulášovy prázdniny – děti, vezměte 
svoje rodiče na divadlo na zahradu Werichovy vily
16. 09. | Hledání Vivian Maier – rež. J. Maloof, Ch. Siskel – 
letní kino
20. 09. – 12. 10. | Lístek do Nového světa – výstava připo-
mene mimořádné představitele československého kulturního 
života, kteří byli nuceni na počátku druhé světové války opustit 
republiku.

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.

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
08. 09. | Speciální program připravený u příležitosti oslavy 
narozenin zakladatelky Musea Kampa Medy Mládkové.
| 10.00–18.00 | Otevřený ateliér pro děti
| 17.00 | Hravá komentovaná prohlídka pro rodiče s dětmi 
– program podrobně na FB a webových stránkách
22. 09. | 10.00–18.00 | Otevřené dílny v rámci Sklářských 
trhů
22. 09. | 11.00 a 15.00 | Hravá komentovaná prohlídka 
pro rodiče s dětmi v Museu skla – v rámci sklářských trhů: 
komentovaná prohlídka je zdarma s platnou vstupenkou

DALŠÍ PROGRAMY
08. 09. | Speciální program připravený u příležitosti oslavy 
narozenin zakladatelky Musea Kampa Medy Mládkové – 
program podrobně na FB a webových stránkách
12. 09. | 11.00 | Komentovaná prohlídka stálé ex-
pozice a  aktuální výstavy s  lektorem Musea skla 
| cena vstupenky + 40 Kč. Rezervace nutná na  e-mailu: 
programy@museumportheimka.cz
18. 09. | 17.00 | Komentovaná prohlídka stálé ex-
pozice a  aktuální výstavy s  lektorem Musea skla 
| cena vstupenky + 40 Kč. Rezervace nutná na  emailu: 
programy@museumportheimka.cz
22. 09. | 10.00–18.00 | Sklářské trhy
22. 09. | 13.00 a 16.00 | Komentovaná prohlídka stálé ex-
pozice a aktuální výstavy s lektorem Musea skla | v rámci 
sklářských trhů: komentovaná prohlídka je zdarma s platnou 
vstupenkou

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 
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také předmětů a přístrojů spojených s přípravou a servírováním 
kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafiky jsou prvorepub-
likové reklamní tiskoviny a faktury jednotlivých firem. Výstavu 
doplňují odborné texty v českém a anglickém jazyce a krátký 
film věnovaný fenoménu kávy.

GALERIE SCARABEUS

Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.

MUZEUM KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920
Valdštejnská 150/4, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
mobil: +420 723 960 308
e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com
facebook:@MuzeumKouzlostarychcasu
www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00; 28. 9. 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 250 Kč, senioři, studenti a děti 190 Kč,  
rodinné 550 Kč, skupinové (6–10 osob) 150 Kč

EXPOZICE
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardián-
ských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850–1920. 
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část rozsáhlé 
sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších společen-
ských vrstev, které dokumentují výjimečnost a um ručních prací 
předešlých generací. Vystavené exponáty jsou volně koncipovány 
do obrazů, aby návštěvník mohl vstoupit do děje a vnímat atmo-
sféru příběhů, které vyprávějí. Ojedinělá sbírka, která vznikala 
desítky let, obsahuje několik set kusů kompletních oděvů, prádla, 
textilu, ale i stříbrných předmětů viktoriánského a edwardiánské-
ho období, pocházejících z celého světa. Část sbírek tvoří porcelán 
z českých a německých porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
Viktoriánská svatba   Elegance svatebních obřadů na konci 
19. století. Výstava ze soukromé sbírky | do 30. 9.

AKCE
01. – 02., 08. – 09., 15. – 16., 22. – 23. a 29. – 30. 09. 
| 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 tělesnou 
zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater); předprodej vstupenek 
se uzavírá 4 dny před termínem; vstup pro děti od 6 let, každé dítě 
s vlastní vstupenkou

MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ

Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skle-
něnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný 
výhled do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice za-
chovává chronologické členění historického vývoje pražského 
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, 
přes vltavské vodárny renesančního období a  vodárenské 
snahy konce 19. století, až po současné zásobování hl. m. 
Prahy vodou. Je zde vystaven originál čerpacího stroje kla-
tovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického 
období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dal-
ších exponátů. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií 
unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu 
a množství historických fotografií. Velmi cenné jsou sbírky 
druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších 
historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována 
unikátní sbírka vodoměrů.

ÚPRAVNA VODY PODOLÍ

Čerpací stanice surové vltavské vody – odstraňování nečistot 
ze surové vody na hrubých a jemných česlích.
Čiřiče – seznámení s funkcí, významem a technologickým po-
stupem úpravy surové vody. 
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyk-
lého stanoviště
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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
07. 09. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
08. 09. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad 
08. 09. | 18.00 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou
13. 09. | Strašidelná Čertovka (čas bude upřesněn)
14. 09. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
15. 09. | 10.00 | S hastrmanem za vodníky
15. 09. | 19.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
19. 09. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
21. 09. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
22. 09. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
22. 09. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
27. 09. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
28. 09. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
28. 09. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb erotika v praž-
ských pověstech

29. 09. | 10.00 | Parníkem s vodníkem
29. 09. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM 
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM
Valdštejnská 18, 110 00 Praha 1 - Malá Strana
tel.: +420 257 533 455
e-mail: pedagog@npmk.cz
www.npmk.cz

  vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 
100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS, ICIS, ITIC zdarma

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

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

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

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
Nová škola v nové republice – Školství v meziválečném 
Československu   Výstava přibližuje školství meziválečné Čes-
koslovenské republiky v celé jeho šíři, včetně rozvoje slovenského 
a podkarpatoruského školství. Opominuto není ani měnící se posta-
vení učitele a jeho vztah k novému státnímu útvaru. Vyzdvižena je 
i jedinečnost reformních snah a pedagogické trendy, které jsou do-
dnes aktuální. Stranou nezůstává ani každodenní život ve školách. 
Součástí je menší výstava Tady první republika, která shrnuje 
základní vývoj meziválečného československého státu | do 31. 12.

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO
Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 966 411, 415
e-mail: pedknihovna@npmk.cz
www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz

  knihovna je přístupná pro veřejnost po–pá 9.00–18.00
  fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání 
a školství.

Rok 1968 a československé školství a knihovnictví   Multi-
mediální výstava o dopadech událostí roku 1968 a normalizace 
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na oblast československého školství přiblížená pomocí zakázaných 
učebnic a odborných publikací z fondu Pedagogické knihovny 
J.  A.  Komenského, výběrem zakázaných autorů s  oficiálním 
zdůvodněním jejich zařazení mezi autory literatury závadného 
politicko-ideového a protistátního charakteru a dalších veřejnosti 
běžně nedostupných informací | do 31.12.
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 nabídku 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   Unikátní 
virtuální výstava děl Václava Hollara ze sbírky PNP na http://e-
-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz je prodloužena.
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   U příležitosti 100. výročí založení Československa 
pořádá Památník národního písemnictví ve spolupráci s Fran-
couzským institutem v  Praze výstavní projekt Naše Francie. 
Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích. Výstava 

přibližuje silné vztahy Francie a prvorepublikového Českosloven-
ska prostřednictvím literatury a ilustrací | do 31. 10.
Karel Hlaváček – Prostibolo duše   Památník národního pí-
semnictví ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 pořádá k 120. 
výročí úmrtí Karla Hlaváčka výstavu Karel Hlaváček – Prostibolo 
duše. Výstava bude zahájena dvouvernisáží spolu s výstavou stu-
dentů SŠ Náhorní, kteří budou prezentovat svá díla inspirovaná 
Hlaváčkovou tvorbou. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout 
osobní předměty Karla Hlaváčka, ukázky rukopisů, a zejména 
reprodukce Hlaváčkova výtvarného fondu z umělecké sbírky 
Památníku národního písemnictví | Libeňský zámek | do 21. 9.
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 | do 30. 9.

AKCE
Nejkrásnější české knihy roku na festivalu malých nakla-
datelů v Táboře – nejkrásnější české knihy roku 2017 budou 
vystaveny na festivalu malých nakladatelů Tabook v Táboře | 
od 27. 9. do 30. 9.

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; státní svátek 28. 9. zavřeno
  prohlídky jsou doprovázeny odborným výkladem, prodej vstupenek 
končí 60 min. před ukončením provozní doby; 

  vstupné do muzea 100 Kč/os., školní skupiny 50 Kč/os., délka prohlíd-
ky cca 30 min.; výklad v českém, anglickém, německém, španělském, 
ruském, švédském a italském jazyce.

  prohlídka pivovaru pouze na objednávku, o víkendech je prohlídka 
podmíněna konzumací v restauraci.

  vstupné do pivovaru: 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. Pivovar-
ské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která sloužila svému 
účelu od doby renesance do roku 1940. Je zde dochovaný stříškový 
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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 pro-
hlédnout filtr na pivo, sprchový chladič, dřevěné sudy značkované 
vypalovacími železy i nástroje na jejich opracování, plnička lahví, 
váha na slad, hustoměry a další pivovarské a sladovnické náčiní.

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

POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby
Bělohorská 150, 160 00 Praha 6
mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286
e-mail: info@popmuseum.cz
www.popmuseum.cz

  spojení: metra A – Malostranská; tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
  otevřeno od 5. 9. st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00 nebo po tele-
fonické domluvě

  vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka 
(všemi smysly) 100 Kč/h

 
EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, 
karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin českoslo-
venské populární hudby, specializované časopisy, knihy.

VÝSTAVA
Luboš Andršt „70“   Rock, jazz a blues v rukách pana kytaristy 
| do 6. 10.

06. 09. | Program k výstavě | vstup volný
| 19.30 | Prohlídka výstavy s projekcí
| 20.00 | Koncert skupiny Energit – Luboš Andršt – kytary, 
Jan Holeček – zpěv, Hammond organ, Vladimír „Guma“ Kulhánek 
– baskytara, Jiří „Zelí“ Zelenka – bicí

HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVA
Československé beatové festivaly konce 60. let v dobových 
fotografiích a plakátech | do konce září

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

  otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
  vstupné: základní a doprovodné akce PM 50 Kč; snížené 10 Kč
  knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9.00–16.00
  muzejní prodejna: otevřena út–ne 9.00–17.00

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

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

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

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

HISTORICKÁ BUDOVA 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA 
V PRAZE
ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
mobil: +420 778 543 901
www.upm.cz

  otevřeno: út 10.00–20.00; st – ne 10.00–18.00

VÝSTAVY
Koudelka Návraty   Výstava českého fotografa Josefa Koudelky 
se koná u příležitosti autorových osmdesátých narozenin a před-
staví průřez jeho celoživotní tvorbou. Základ expozice tvoří 350 fo-
tografií, 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 | do 12. 9.
Hana Podolská, legenda české módy   Výstava připomene nej-
známější a nejoblíbenější módní salon v meziválečné české společ-
nosti – salon Hany Podolské. Vysoká kvalita krejčovské práce, luxusní 
látky, znalost nejnovějších pařížských módních trendů, přizpůsobe-
ných českému výtvarnému cítění, ale i podnikavost, obchodní duch 
a příjemná společenská povaha majitelky přispěly k tomu, že se salon 
Podolská stal nejoblíbenějším a nejznámějším módním závodem 
meziválečné české společnosti. Jeho klientelu tvořily herečky a další 
celebrity, dámy z vyšší společnosti, především Hana Benešová, ale 
příležitostně i ženy z nižší střední vrstvy české společnosti.
Krásná jizba 1927-1948 / Design pro demokracii   Krásná jiz-
ba, patřila k nejvýznamnějším českým institucím v oblasti bytové 
kultury a designu první poloviny 20. století. Stala se platformou 

uplatnění zásad funkcionalismu a prosazování požadavků na kva-
litu průmyslové výroby užitných předmětů. Výstava představí ar-
tefakty designu z různých materiálů – skleněné nápojové soubory 
a další užitkové sklo, keramiku, kovové stolní předměty, svítidla 
firem Prokop, Anýž a řadu dalších doplňků interiéru. Bohatě bude 
zastoupen bytový textil, v menší míře se představí nábytek, na-
instalovaný do dvou ukázek interiéru 30. let a jednoho interiéru 
následující dekády | od 13. 9.

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

  expozice je otevřena během víkendů 15. – 16. 9., 22. – 23. 9., 29. – 30. 9., 
od 10.00–18.00; vstup Železná 9, prohlídku s průvodcem vždy poslední 
středu v měsíci je nutné domluvit e-mailem: organiz@ruk.cuni.cz

EXPOZICE
Stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší středoevrop-
ské univerzity je umístěna v gotických sklepeních historické 
budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje 
historii Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až po sou-
časnost, včetně významných osobností, které jsou s ní spojeny. 
Výstava také nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé 
jsou pro veřejnost zpřístupněny zcela poprvé. K vidění je také Helena Johnová, Kávová souprava, 1928, KERAS Bechyně
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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.

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 letounů, 
výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památ-
ky, 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 českoslo-
venského zahraničního odboje, kteří se podíleli na atentátu 
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

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

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

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

  vstup zdarma

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

AKCE
01. 09. | Tankový den – návštěvníky čeká bohatý doprovod-
ný program, zejména dynamické ukázky těžké bojové techniky 
v lešanské aréně | vstup zdarma
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ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

  otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9.00–18.00

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
1) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská 
synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, 
Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna)
2) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Sta-
ronová synagoga)
3) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách na-
leznete na www.jewishmuseum.cz.

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA
U Staré školy 3, 110 00 Praha 1 (zadní trakt Španělské synagogy)

VÝSTAVA
„Můj šálek Kafky…“   Kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy. 
Výstava grafika a  ilustrátora Jiřího Slívy (uspořádaná k  jeho 
71. narozeninám) představuje řadu kreseb, barevných litografií, 
leptů, pastelů a několik olejomaleb na jeho oblíbená témata Franz 
Kafka, Sigmund Freud, Golem, židovské zvyky a symboly, biblické 
motivy, jakož i další práce inspirované díly židovských spisovatelů.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (dílna v přízemí)

09. 09. | 14.00 | Lvíček Arje a židovská symbolika – nedělní 
dílna pro rodiče s dětmi. Proč má Davidova hvězda šest cípů? 
Proč jsou na židovských náhrobcích symboly zvířat? To a ještě 
více se děti dozvědí během nedělní dílny se lvíčkem Arjem, který 
představí nejznámější židovské symboly, prohlídka: Starý židovský 
hřbitov | dílna OVK – dvůr, vstupné 50 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

POŘADY
06. 09. | 19.00 | Ave Musica/ Širim Širi / Písně mi zpívej / 
Židovská renesanční a barokní hudba – koncert brněnského 
souboru Ave Musica. Koncerty v Maiselově synagoze se konají 
s podporou Hlavního města Prahy. Vstupenky na koncert možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket 
Art a na webových stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní 
program koncertu | vstupné 230/150 Kč

29. 09. | Dětský den – akce se soutěžním programem pro děti 
a mládež | vstup zdarma

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

Výstava nazvaná Doteky státnosti, připravená s dalšími spolu-
pořadateli se uskutečnila v rámci projektu Založeno 1918. Jde 
o dosud nevídaný muzejní počin, jenž veřejnost seznamuje s uni-
kátními předměty dokumentujícími výjimečné okamžiky našich 
novodobých dějin. Osu celé výstavy tvoří příběhy vystavovaných 
předmětů, jejímž cílem je ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada 
státních symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále 
se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit 
život. Součástí výstavy je i klenotnice, v níž budou vystavena 
nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let 
a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům na-
šich 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 umělecká díla, pracovní stůl a jídelní servis T. G. Masa-
ryka, první československé 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 
Třetí 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 čet-
né předměty dokumentují historii hradní jednotky od jejího zalo-
žení 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.
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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 9.00–17.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice umístěné v historických báňských objektech při-
bližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších 
rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu 
i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu 
po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními 
těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a  havířským 
folklorem.

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

AKCE
15. 09. | Den evropského dědictví – Významný den – zvý-
hodněné vstupné, doprovodný program spojený s prezentací 
největších skvostů industriálního dědictví na Příbramsku.
22. – 23. 09. | 10.00–16.00 | Podzimní dny s permoníky  
– zábavný program pro děti inspirovaný legendami havířů 
o skřítcích permonících. Vystoupení začínají každou celou ho-
dinu, rezervace nutná.
28. 09. | Den věží a rozhleden – návštěvníci mají možnost vy-
stoupat na těžní věže Ševčinského a Vojtěšského dolu v Příbrami, 
Březových Horách a na vyhlídkovou věž Památníku Vojna Lešetice 
za symbolické vstupné 1 Kč.

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 9.00–17.00
  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 

12. 09. | 19.00 | Tohle je má píseň: Tóny z Terezína doznívají 
ještě dnes – ve 40. letech je mladý židovský hudebník Rafael 
Ullmann poslán do nacistického koncentračního tábora. Knihu 
australského autora Richarda Yaxleyho. Vybrané úryvky z knihy 
přednese Jan Kačer | vstup volný
20. 09. | 18.00 | Židé v gulagu – dodnes je málo známo, že 
k největším sovětským represím vůči Čechoslovákům došlo v ob-
dobí 2. světové války. Publikaci představí autorská dvojice histori-
ků Adam Hradilek a Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních 
režimů. Kniha vyšla za podpory NFOH | vstup volný

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

13. 09. | 18.00 | Obraz Židů a Izraele v době rostoucí ira-
cionality čili ideologizace myšlení – jakým způsobem jsou 
Židé a Stát Izrael nahlíženi v současném světě? O tom promluví 
ve své přednášce v rámci cyklu Izrael 70 politolog a nakladatel 
Alexandr Tomský | vstup volný
17. 09. | 18.00 | Shromaždiště židovského obyvatelstva 
na  území protektorátu – deportace Židů z  českých zemí 
1939–1945 v areálu Pinkasovy synagogy kurátorka výstavy Jana 
Šplíchalová a Tomáš Fedorovič z Památníku Terezín | vstup volný
26. 09. | 16.00 | Pocta Dagmar Lieblové – vernisáž výstavy 
prací žáků základních a středních škol, kteří se zúčastnili projektu 
Vím, co se stalo: pocta Dagmar Lieblové. Večer i výstava soutěž-
ních příspěvků budou věnovány památce dlouholeté předsed-
kyně Terezínské iniciativy Dagmar Lieblové (1929-2018), která 
v rámci projektu uskutečnila své poslední besedy se školami | 
vstup volný.

MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
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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.

AKCE
15. 09. | Den evropského dědictví. Významný den – zvý-
hodněné vstupné.

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

Posvícenské vinobraní

nucených prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně 
komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového 
hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch 
Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

AKCE
15. 09. | Den evropského dědictví. Významný den – zvý-
hodněné vstupné.

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 9.00–17.00 
  vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektu-
ry, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do po-
čátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním 
Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospo-
daření na vesnici.

AKCE
15. 09. | Den evropského dědictví. Významný den – zvý-
hodněné vstupné.

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 9.00–17.00 
  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.

AKCE
15. 09. | Den evropského dědictví. Významný den – zvý-
hodněné vstupné.

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: so–ne 9.00–17.00
  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 

152  muzea



VÝSTAVA
Čajové pytlíky a ubrousky   | do 8. 9.

AKCE
08. 09. | Posvícenské vinobraní – stloukání másla, Bakchus, 
výběr vín, soutěž v pojídání posvícenských koláčů a hroznů vína, 
Bublinkování s Mirečkem a Leontýnkou, tvořivé dílny pro děti, 
hudební vystoupení Olympic Revival. Večerní zábava. Program 
vhodný pro všechny věkové kategorie. V případě špatného po-
časí se program přesouvá do nových prostor sálu na návsi. Více 
na www.maslovice.cz | 

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 út – ne 9.00–16.00

– vyhlídková věž Rumpál a černá kuchyně – stálá expozice 
Němí svědci minulosti

VÝSTAVY
Strakonice a srpen 1968 – černá kuchyně strakonického hradu 
| od 22. 8 do 31. 10.
Tobrucké krysy – venkovní panelová výstava na  II. nádvoří 
strakonického hradu | od 7. 9. do 31. 10.

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 út – ne 9.00–16.00

 
– 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
22. 09. | 10.00–16.00 | Jak se dělá řemeslo – řemeslná akce 
spojená s pečením chleba

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
07. 09. | 20.00 | divadelní představení Válka s Mloky
29. 09. | 14.00 | Svátek barevného listí
– vernisáž výstavy Karel Čapek fotografuje T. G. Masaryka
– zahradní koncert, tradiční občerstvení



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 přiblíženy hodnoty 
značky ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost a Výzvy, symbo-
lizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů firmy začíná 
Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích milníků 
automobilového vývoje. Okruh Preciznost představuje vozy v růz-
ných stádiích renovace – od nálezového stavu až po „klenot“. Proces 
výroby současných vozů lze vidět v panoramatickém kině.

VÝSTAVY
Vítězství plná prachu: 1908   Světové rychlostní rekordy, desítky 
zlatých věnců ze závodních okruhů i jízd spolehlivosti a renomé znač-
ky 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 hos-
podaření mladoboleslavské firmy? Na to odpovídá výstava Vítězství 
plná prachu připomínající rok 1908. Rok, kdy společnost Laurin & 
Klement potvrdila, že patří na automobilový Olymp | do 12. 10.
David Černý: Český betlém   Ojedinělá výstava bronzových 
plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy 
českých dějin a kultury. Svou formou detailního zpracování jed-
notlivých postav plastiky připomínají tradiční betlém. Soubor 
byl vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg, Německo) u příležitosti 
výstavy EXP0 2000. Český umělec David Černý je znám především 
jako tvůrce figurativních soch pro veřejný prostor. Mezi jeho díla 
patří Růžový tank, Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod. 
Po předchozí domluvě na tel. 326 831 134 jsou možné komen-
tované prohlídky pro ZŠ a SŠ v rámci hodin dějepisu.

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ 
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Mu-
zea a  prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO 

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

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.

Vyhlazovací středisko Malý Trostinec – dějiny a památka   
Historická (dokumentární) výstava – výstavní prostory IV. dvora 
Malé pevnosti, cela č. 41 | do 26. 9.
Prof. Miloš Michálek – Vzkazy (grafika)   Výtvarná výstava 
– předsálí kina Muzea ghetta | do 12. 10.
Velká válka očima malířů   Historicko – výtvarná výstava | 
předsálí kina Malé pevnosti | od 13. 9. do 28. 11.
13. 09. | 14.00 | Vernisáž výstavy

AKCE
02. 09. | Tryzna Kever Avot – vzpomínková akce k uctění ži-
dovských obětí nacistické genocidy v českých zemích
 – krematorium na Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře
 – začátek 11.00 v krematoriu na Židovském hřbitově
 – pořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Pražská židovská 
obec
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PŘIPRAVUJEME
02. 10. | „Bicisté“ České filharmonie
04. 10. | Někdo to rád hot – 55
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.

AKCE
08. 09. | Dny Evropského kulturního dědictví 2018

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.

s průvodcem. Dále zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA 
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního závodu 
ve Vrchlabí a Kvasinách. Pořádáme speciální prohlídky pro škol-
ní 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
18. 09. | 16.00–17.30 | Dětské odpoledne – srdečně zveme 
všechny děti školního i předškolního věku na zábavně-naučné 
odpoledne do  ŠKODA Muzea, tentokrát inspirované aktuální 
výstavou „Vítězství plná prachu: 1908“. Účast rodičů je vítaná, 
ale není nutná | vstupné 50 Kč. Rezervace na tel. 326 8 32038.

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 L&K Forum, vstupné 220 Kč
20. 09. | 19.00 | David Koller band – David Koller s kapelou 
zahraje největší hity své sólové kariéry | Sál L&K Forum, vstupenky 
v předprodeji 400 Kč, na místě 450 Kč. Koncert ke stání.
24. 09. | 18.30 | Přednáška Jana Mühlfeita „Odemykání 
dětského potenciálu“ – přednáška známého kouče a men-
tora Jana Mühlfeita a Kateřiny Novotné osvětlí posluchačům 
stěžejní body v pochopení silných stránek nejen u dětí, ale 
i  studentů a dospělých. Sál L&K Forum, délka cca 1,5–2 h, 
vstupné 180 Kč

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY 
Z HISTORIE AUTOMOBILKY“
25. 09. | 17.30 | Automobily první republiky (Jan Tuček) – 
po letní pauze zahájí druhou část cyklu přednáška respektovaného 
publicisty Jana Tučka, věnovaná automobilům první republiky 
(1918–1938) | Sál L&K Forum, vstup zdarma

Soutěž o 5x2 kombinované vstupenky 
do ŠKODA Muzeum a Rodného 
domu Ferdinanda Porscheho

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka V jakém roce se narodil známý 
automobilový konstruktér 
Ferdinand Porsche?
a) 1865     b) 1880     c) 1875

Své odpovědi posílejte do 10. září 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.
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volnočasové 
aktivity
PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233, 170 21 Praha 7
tel.: +420 220 999 001–3
e-mail: planetarium@planetarium.cz
www.planetarium.cz

  změna programu vyhrazena
  otevírací doba 1. – 30. 9. po 8.30–12.00; út – pá 8.30 – 20.00;  
so 10.30 – 20.00; ne 10.30 – 18.30; 20. 9. zavřeno

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
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.
11. 09. | 18.00 | Vynálezy Julese Verna v kontextu doby – 
jaký byl stav vědy a techniky za života Julese Verna a jak ovlivnil 
jeho vynálezy a předpovědi? Co z toho se splnilo a kdy se naopak 
poznání a technika vyvíjela zcela jiným směrem? Přednáší Ondřej 
Neff.
14. 09. | MORAVA 360 – premiéra nového pořadu – mezi 
Pálavou a Macochou, mezi Podyjím a Bílými Karpaty, mezi nebem 
a podzemím. Tam všude se rozkládá náš neuvěřitelný kraj ozdo-
bený nádhernou přírodou, výjimečnými památkami a úrodnými 
vinicemi. A lidé se zde dožívají pozoruhodně vysokého věku. Ve-
dou se spory o tom, jestli to způsobuje dobrá voda, anebo víno. 
Každopádně je to místo, které stojí za návštěvu.
26. 09. | 19.00 | Nebeské symfonie – jedinečné a neopako-
vatelné představení stejnojmenné knihy fotografií nočního nebe 
a úkazů z celého světa fotografa Petra Horálka včetně fulldomo-
vé projekce vybraných pasáží ve spojení s podmanivou hudbou 
skladatele Miloše Rábla ze skupiny Bacily a zajímavými příběhy. 
Speciálním hostem a kmotrem při křestu knihy bude zpěvák 
Václav Neckář, interpret slavné písně Planetárium.
26. 09. | 17.30 | Kosmoschůzka – kosmonautické aktuality, 
Hrátky s Newtonem – počítačová simulace a základy nebeské 
mechaniky – Miloslav Špecián, Indické sondy Chandrayaan-1 
a Chandrayaan-2 – Tomáš Olšan

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU 1. – 30. 9.
  projekční systém SkySkan Definiti 8K

út kromě 11. 09. | 18.30 | Měsíční sonáta
st kromě 26. 09. | 18.30 | Noční obloha 8K
čt kromě 13. a 20. 09. | 18.30 | Záhada temné hmoty
pá | 18.30 | Měsíční sonáta
so | 11.00 | Polaris – nová pohádka pro děti

so | 15.00 | Polaris – nová pohádka pro děti
so | 17.00 | Měsíční sonáta
so | 18.30 | Noční obloha 8K
ne | 11.00 | Polaris – nová pohádka pro děti
ne | 15.00 | Polaris – nová pohádka pro děti
ne | 17.00 | Hvězdy mayských bohů

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

ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Strahovská 205, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 320 540
e-mail: informace@observatory.cz
www.observatory.cz

  otevírací doba po–pá 14.00–18.00 a 20.00–22.00; so–ne 
11.00–18.00 a 20.00–22.00; 28. 9. 11.00–18.00 a 20.00–22.00

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, ne a 28. 09. | 14.30 | Na výlet do vesmíru – pro 
děti do 8 do 11 let

POŘADY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

každou so, ne a 28. 09. | 16.00 | Čas hvězd a Mandragor – 
pořad o astronomii v době rudolfínské, kdy Praha byla centrem 
tehdejšího vědeckého světa.
každý den | 21.00 | Pán Prstenců – pořad o Saturnu, nejkrás-
nější planetě sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho 
pozorováním dalekohledy hvězdárny.

AKADEMIE VESMÍRNÝCH CESTOVATELŮ
Štefánikova hvězdárna v Praze pořádá astronomický kroužek 
pro zvídavé žáky 6. až 8. tříd. V průběhu 90minutových 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 toulky 
vesmírem. Zájemci o astronomii v uvedeném věku, kteří by chtěli 
kroužek navštěvovat, získají bližší informace na tel. 257 320 540, 
kde také přijímáme přihlášky dětí do kroužku.
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HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel: +420 283 910 644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

  otevírací doba: po 13.30–15.30 a 18.00–21.00; st 20.00–22.00; čt 
13.30–15.30 a 20.00–22.00; ne 14.00–16.00

PŘEDNÁŠKY
  astronomické, přírodovědné a cestopisné

17. 09. | 18.30 | Podzimní obloha – Ing. Václav Přibáň – sou-
hvězdí, zajímavé úkazy a objekty

POŘADY
  filmové večery s pozorováním oblohy

03., 10. a 24. 09. | 18.30 | Hledání harmonie světa, Ne-
polapitelný čas

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
  za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce, příp. Venuše

23. 09. | 10.15 | Měsíc u krejčího

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

Měsíc: od 13. – 26. 9. nejlépe kolem 17. 9., kdy je Měsíc v první 
čtvrti, úplněk nastává 25. 9.
Planety: na večerní obloze budou zářit Mars a Saturn. Na po-
čátku měsíce spatříme Jupiter.
Zajímavé objekty: zejména za bezměsíčných nocí, kdy světlo 
neruší pozorování – např. dvojhvězda Albireo ze souhvězdí La-
butě, gama v souhvězdí Delfína nebo Mizar a Alcor ve Velké 
medvědici. Na hvězdokupy se můžeme podívat do souhvězdí 
Herkula a Štítu, kde najdeme zástupce obou typů hvězdokup – 
hvězdokupu kulovou s označením M 13 a hvězdokupu otevřenou 
s označením M 11. Dalším zajímavým objektem je prstencová 
mlhovina v souhvězdí Lyry. Vzdálené galaxie můžeme vyhledat 
ve Velké medvědici nebo v souhvězdí Andromedy.
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 9.00–19.00, skleník Fata 
Morgana út–ne a státní svátky 9.00–18.00, vinotéka sv. Kláry po–
čt13.00–21.00, pá – 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 
– letošní léto patří africkému umění a kultuře. Těšit se můžete 
na výstavu afrických soch. Po pěti letech se sochy zimbabwských 
sochařů vrátily na velkou výstavu do pražské botanické zahrady 
v Troji. Sochy jsou vystaveny na spodní hraně expozice Stráň na 
rozhraní původních areálů zahrady Sever a Jih. Výstava je prodejní.

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM
08. 09. | 14.00 a 16.00 | Vinice sv. Kláry – Martin Beránek, 
Vlaď ka Egertová – povídání o vinici sv. Kláry | sraz u pokladny 
v ul. Nádvorní

VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
08. – 30. 09. | 09.00–17.00 | Výstavní sál – seznamte se 
s historií Troji, Podhoří a botanické zahrady na fotografiích ve 
výstavním sále. Výstava se koná ve spolupráci s Nadací Quido 
Schwanka.

VINOBRANÍ SV. KLÁRY
15. – 16. 09. | 11.00–19.00 | Vinice sv. Kláry – na vinici 
sv. Kláry se opět uskuteční oblíbené vinobraní. Přední vinaři na-
bídnou to nejlepší ze svých sklípků, dojde i na burčák a rozhodně 
nebude chybět ani víno z vinice sv. Kláry. Zveme vás k posezení, 
k poslechu hudebních vystoupení i k tanci na terasu viničního 
domku, kde jsme pro vás opět připravili bohatý doprovodný pro-
gram. Pro zájemce bude také možnost navštívit expozici výroby 
vína s průvodcem. Na tuto akci platí zvláštní vstupné.
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DÝŇOVÝ PODZIM
22. 09. – 21. 10. | 09.00–19.00 | Venkovní expozice – pod-
zim je nejbarevnější období roku. Příroda má svoji škálu barev, 
kterou nedokáže namíchat žádný malíř, ale botanická zahrada 
vám její paletu přiblíží na oblíbené výstavě dýní.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 3/120, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 296 112 230
e-mail: pr@zoopraha.cz
www.zoopraha.cz

  otevřeno denně 9.00–21.00 
  vstupné: dospělí 200 Kč; děti 3–15 let; studenti, senioři, držitelé ZTP 
150 Kč; rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč

  spojení: bus 112 ze stanice metra C – Nádraží Holešovice; bus 236 ze 
stanice Zámky; přívoz z Prahy 6 – Podbaby

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech 
a státních svátcích
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte 
zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná 
poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat!
Seznámení se sklípkany – každou neděli od 16. 9., speciální 
komentování zaměřené na životní cyklus a zajímavosti o sklíp-
kanech
Hudební procházky – každou neděli v 13.00 v Gočárových 
domech
02. 09. | Pražské dechové kvinteto (A. Rejcha, W. A. Mozart)
09. 09. | Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller,G. Gerschwin)
16. 09. | Antonín Rejcha kvintet (J. Haydn, L. van Beethoven, 
D. Milhaud)
23. 09. | Parnas kvartet (W. A. Mozart, Anonym)

AKCE
03. 09. | Prvňáčci jdou do zoo – vstup za 1 Kč pro žáky prvních 
tříd základních škol
08. 09. | Slavnostní otevření výstavy Sklípkani – slavnostní 
otevření výstavy za účasti autorů v Galerii Gočárovy domy
08. – 09. 09. | Pavoučí víkend – workshop zaměřený na pletení 
sítí, vázání různých uzlů a výrobu lapačů snů. Těšit se můžete i na 
výtvarnou dílnu či vědomostní kvíz o zajímavé ceny.
15. 09. | Den Jižní Ameriky – den zaměřený na Jižní Ameriku. 
Hudební a taneční vystoupení, výuka latinskoamerických tanců, 
ochutnávka speciálních pokrmů, výroba šperků a další.

22. 09. | Mezinárodní den goril – kurátor chovu primátů, Vít 
Lukáš představí naši skupinu goril a ochranářské aktivity Zoo 
Praha v Kamerunu
28. 09. | Výroční slavnost 2018 – oslava 87. výročí založení 
Zoo Praha

VÝSTAVY
Achatiny | Galerie Gočár | do 2. 9.
Sklípkani | Galerie Gočár | od 8. 9.
Koně Převalského | Jurta

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PRAHA – VELKÁ 
CHUCHLE
Radotínská 69, 159 00 Praha 5
www. velka-chuchle.cz

  vstupné: 150 Kč, děti do 15 let vstup zdarma

AKCE
02. 09. | 40. Velká cena Prahy CK Martin tour, 73. st Leger
09. 09. | Dostihový den elektrizace železnic Praha
16. 09. | Zářijový handicap
22. 09. | Evropský pohár žokejů 2018
30. 09. | Podzimní handicap

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

  otevřeno denně 9.00–18.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do 25. 11. | denně 9.00–18.00 | Pat a Mat – hravá výstava pl-
ná zábavy. Těšit se můžete na animační dílnu s PRAXINOSKOPEM, 
originální scény a loutky z oblíbeného večerníčku, hernu, foto-
koutek „na návštěvě u Pata a Mata“ a mnoho dalšího. Seznámíte 
se s historií natáčení večerníčkového seriálu i s dějinami anima-
ce jako takové. Navštívit můžete také zámecké kino, které bude 
promítat film PAT a MAT i film o tom, jak se takový film natáčí.
do 25. 11. | denně 9.00–18.00 | Jak si hráli naši prarodiče 
– výstava her a hraček k výročí 100 let československé státnosti. Uni-
kátní výstava s důrazem na hračky z minulého století, které přiblíží 
vlastenecké nadšení období po vzniku Československé republiky.
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AKCE PRO VŠECHNY
03. 09. | 09.30–17.00 | Zábavné kutění s Patem a Matem – 
první školní den si nenechte ujít zábavné kutění s PATEM a MATEM 
na zámeckém nádvoří. Oblíbení popletové si pro děti připraví své 
typické disciplíny a vaši pomoc jistě ocení.
15. 09. | 18.00–21.00 | Tajemná noc – stezka zámkem s po-
hádkovými postavami. Chvalský zámek ožije jako v pohádce: po-
tkáte se s princeznami, rytíři, zámeckým služebnictvem, vílami 
i skřítky. Podle mapy budete sami procházet zámkem a hledat 
řešení úkolů a záhad tajemných zámeckých obyvatel.
16. 09. | 19.00–20.30 | Tomáš Kočko & Orchestr – koncert na 
zámeckém nádvoří. Přední představitelé tuzemské world music 
a dvojnásobní držitelé ceny Anděl zahrají na Chvalském zámku 
svižnou muziku inspirovanou moravskou lidovou hudbou.

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

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

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

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

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

  (pro školy)¹ takto označená představení jsou pro určená pro školy 
  vstupné pro školy: 90 Kč + pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodně-
ných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají 
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

29. 09. | 14.00 | Škola kouzel | vstupné: 169 Kč

ZRCADLOVÝ LABYRINT
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
mobil: +420 731 176 659
e-mail: info@zrcadlovylabyrint.cz
www.zrcadlovylabyrint.cz

  vstupné: děti do 15 let 79 Kč, dospělí 99 Kč, rodinné vstupné 299 Kč, 
skupiny a školy 60 Kč

  otevřeno celoročně, so a ne 11.00–17.00
  dále otevřeno v tyto státní svátky a školní prázdniny 11.00–17.00 
(28. září 2018; 28. – 30. října 2018; 22. prosince 2018 – 2. ledna 
2019; 1. února 2019; 11. – 17. února 2019; 18. – 24. února 2019; 
25. února – 3. března 2019; 18. – 22. dubna 2019; 1. května 2019; 
8. května 2019; o letních prázdninách (1. července – 31. srpna) 
máme otevřeno každý den 11.00–17.00)

Originální a strhující zábava pro celou rodinu!
Velké unikátní zrcadlové bludiště
Síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly
Antigravitační místnost
Levitující stolek
Jedinečné optické klamy a iluze
… a navíc se naučíte i kouzlit!
V zrcadlovém bludišti jste už možná někdy byli, ale v kouzelnic-
kém bludišti určitě ne… Náš velký unikátní zrcadlový labyrint 
vás okouzlí a hlavně pobaví téměř 70 velkoplošnými zrcadly! 
Důmyslný labyrint nekonečných chodeb s nikam nevedoucími 
uličkami a slepými zákoutími je perfektní zážitek pro všechny 
bez rozdílu věku. V našem zrcadlovém bludišti máte navíc časově 
neomezenou možnost si opakovaně během návštěvy zrcadlový 
labyrint procházet. V síni smíchu vás veselá různě prohnutá zr-
cadla promění v trpaslíka s malinkýma nožičkama, hubeňourka 
s dlouhýma rukama nebo jinou komickou figurku. O originální 
legraci a zábavu zkrátka není nouze. U nás není jako jinde zaká-
záno fotit, ale naopak! Udělejte si vtipnou fotku nebo video, jak 
sedíte na stropě v antigravitační místnosti, levitujete stoleček 
nad vaší hlavou nebo se vyfoťte v nekonečném prostoru tunelů 
zrcadlového bludiště, který vás magicky rozmnoží. Dále se mů-
žete těšit na úžasné interaktivní optické klamy a iluze, které vás 
zaručeně dostanou. V zrcadlovém labyrintu také poodkryjete 
jinak přísně střeženou roušku kouzelnických tajemství a naučíte 
se i sami kouzlit! Velké zrcadlové bludiště je nově otevřeno v pří-
zemí Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy, takže 
návštěvu zrcadlového labyrintu můžete ideálně spojit s kouzel-
nickým představením. 

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.
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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
08. a 09. 09. | VyšeHrátky – VyšeHrátky již 15 let prodlužují dětem 
prázdniny. Hlavní program festivalu sestavený z pohádek a odpo-
ledních koncertů letos doplní divadelní bojovka Vítejte v Českoslo-
vensku! | více o programu a vstupenkách na www.vysehratky.cz
15. 09. | 10.00–22.00 | Festival První republika – vezměte 
děti, rodiče, prarodiče, kamarády, známé i neznámé nebo třeba 
domácí mazlíčky a pomozte nám uspořádat skvělou narozenino-
vou oslavu! V parku na Vyšehradě na vás čeká nejen nádherný vý-
hled, ale i spousta zábavy k oslavě 100. výročí založení republiky. 
Dopolední a odpolední program se ponese v historickém duchu, 
nebudou chybět staré automobily, polní nemocnice, tanečníci, 
divadelníci a hudebníci, ale také fotokoutek s dobovými kostý-
my nebo dílny pro nejmenší. Večerní část bude patřit koncertům 
kapel, scénickému čtení nebo prvorepublikové tančírně. Po celý 
den bude pro zájemce připravena vědomostní soutěž s otázkami 
z historie a se slosováním o ceny | vstup pro všechny bez rozdílu 
věku zdarma | P. S. 100 let republiky – buď Vyšehr(a)d!. Fes-
tival pořádá NKP Vyšehrad a 1. lékařská fakulta UK za spolupráce 
České televize.
23. 09. | 15.00 | O svatém Václavu – výtvarná dílna Staré 
pověsti české. Kníže Václav je nejoblíbenější český svatý a patron 
naší země. Děti se na dílně mohou převléci za svatého Václava 
a vyrobit si jeho roucho, plášť, korunu, helmu či prapor. Výtvarná 
dílna vhodná pro děti od 4 let. Dílnu vede Kristýna Fialová | vstup 
dítě 60 Kč / dospělý 40 Kč
29. a 30. 09. | Vegefest, festival soběstatečnosti – 8. ročník 
vegetariánského festivalu, který po sedmi letech existence do-
končil proměnu z festivalu zaměřeného zejména na stravování na 
festival věnovaný udržitelnému a soběstačnému životnímu stylu. 
Přednášky, workshopy z oblastí permakultury, přírodní stavitel-
ství, zdravé stravování, domácí výroby, zero waste, alternativní 
zdroje energií, lokální ekonomika, komunity, osobní rozvoj ad. 
Doplněno zdravým vegetariánským i veganským občerstvením 
a volně plynoucím doprovodným programem okolo ohně v teepee 
| více na www.vegetarianskyfestival.cz

PARK U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
do 30. 09. | Festival SCULPTURE LINE – další ročník sochař-
ského festivalu vám opět představí sochy a výtvarné objekty 
předních domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým nebem“. 
Na Vyšehradě je letos instalace díla autora Antonína Kašpara 
Trůn. Trůn zobrazuje místo, které má v sobě každý z nás. Jakýsi 

pomyslný piedestal, na který si můžeme dosadit své představy, 
touhy, přání, tajné myšlenky nebo třeba i něco, co bychom rádi 
řekli nahlas nebo vykřičeli do světa, jen nevíme jak. Proč kříž? 
Autor ve své sochařské tvorbě často používá tento znak. Jak sám 
říká, v jeho pojetí se nejedná pouze o náboženský symbol, ale 
chápe ho také jako jakýsi základní bod, který vznikl protnutím 
dvou čar, jako zobrazení výrazů Jing a Jang, Já – Ty, Ona – On, 
Ona – Ono atd. Tato socha vznikla v roce 2016. V roce 2018 na ní 
autor umístil 3 reliéfní nápisy, tři tázací věty. Tím dále posunul 
možnosti souvislostí a výkladů symboliky tohoto díla. Chápání 
těchto souvislostí ponechává sochař na vnímavosti a individualitě 
každého z nás | více informací na www.sculptureline.cz

LETNÍ SCÉNA
09. 09. | 17.00 a 20.00 | Prodaná nevěsta – úpičtí ochotníci 
nastudovali ve své 195. sezóně Prodanou nevěstu. Byla zvolena 
verze, kterou vymyslel v osmdesátých létech geniální kvartet 
královéhradeckých tvůrců z Divadla DRAK – Josef Krofta, Miloslav 
Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek – verze, která sólové party 
převádí do sborové formy se zachováním veškeré poetiky, legra-
ce, lsti i lásky, s velkým prostorem pro napínavou jevištní práci! 
Úpické pěvecké nastudování vedla pedagožka a zpěvačka Iveta 
Aman, hudbu aranžoval pedagog a kapelník Zdeněk Möglich, režii 
převzal Vladimír Hetflejš. Prodaná nevěsta je dárek ochotníků 
100. výročí samostatného československého státu | vstupenky na 
ticketmaster.cz, v případě velmi špatného počasí bude předsta-
vení přesunuto do Městské knihovny, v případě nejistého počasí 
infolinka v den akce 602 493 827.

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU 
NA OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se 
pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavěj-
ší místa. Více informací na www.praha-vysehrad.cz. Objednávejte 
na: info@praha-vysehrad.cz , telefonním čísle 241 410 348 nebo 
přímo v našem Infocentru Špička

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  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

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho 
tajemná místa.
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. tř. ZŠ
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. tř. ZŠ

  objednávat můžete na: strnadova@praha-vysehrad.cz
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NOVÝ PROGRAM PRO ŽÁKY 3. – 5. TŘÍDY ZŠ
Ať žije republika!   Píše se rok 1918, končí světová válka a upro-
střed Evropy vzniká Československá republika. Kdo by měl být 
jejím prezidentem? Kde bude hlavní město? A jakou zvolit hym-
nu?. Společně s námi budete u vzniku nového demokratického 
státu! Provázet nás bude T. G. Masaryk, Tomáš Baťa, českoslovenští 
legionáři i naši prapradědečkové, kteří tenkrát byli ještě dětmi. 
Podíváme se, jak se žilo v době, kdy se rodičům vykalo. V době, kdy 
vám z rozhlasu přál hezké prázdniny sám tatíček Masaryk. Vzdě-
lávací vypravěčská inscenace, která propojuje příběhy známých 
i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednic-
tvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat 
dobové souvislosti a uceluje kontext. Školy již mohou objednávat 
podzimní termíny.

VZDĚLÁVÁNÍ

AVVY – ATELIÉR VÝTVARNÉ VÝUKY
Art Education Center
FZŠ Táborská 45, 140 00 Praha 4
tel.: +420 724 037 031
email: info@avvyatelier.cz
www.avvyatelier.cz

Předáváme, co v příručkách nenajdete...
Výtvarné kurzy a dílny pro děti, mládež, dospělé, seniory.
Příprava na střední a vysoké umělecké školy.
Individuální vedení podle zvoleného oboru a pokročilosti.
Výuka je vedena zkušenými lektory, absolventy vysokých umě-
leckých škol.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU!

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA
po, út, st | 17.00–20.00 | únor – červen, září – leden
Základy kresby / malby – zátiší, kompozice, prostor, perspektiva
Portrét / kresba / malba – práce podle předlohy a živého 
modelu
Figurální kresba / malba – akt – práce podle modelu až po 
životní velikost
Olejomalba, Akryl, Akvarel – specifika malířských technik 
Základy grafických technik – suchá jehla, linoryt
Sochařství, Modelování – prostorové objekty, busta, figura, 
volná tvorba

Dětský atelier 8–12 let (+ rodiče s dětmi) 
2denní interaktivní dílny s renomovanými umělci: út, st | 
17.00–20.00 | Individuální kurzy

VÍKENDOVÉ, POBYTOVÉ A PRÁZDNINOVÉ KURZY:
Pražské motivy: „Praha jako malovaná“ – akvarelem, akry-
lem, olejem (1denní víkendové)
Krajinomalba v plenéru: Vysočina, Jižní Čechy (víkendy pá–ne)
Malování u moře – vaše tvůrčí dovolená: Chorvatsko, Řec-
ké ostrovy – červen, září, říjen – (příjem přihlášek do naplnění 
rezervací)

VÝTVARNÉ DÍLNY
Kouzlo akvarelu: žánrová zátiší (víkendy so–ne)
Klasické řemeslné techniky: sgrafito, freska, mozaika, orna-
ment (víkendy so–ne)
BLIŽŠÍ INFORMACE, PŘIHLÁŠKY, AKTUÁLNÍ TERMÍNY NA 
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: www.avvyatelier.cz

WORKSHOPY ŠVANDOVA DIVADLA
Štefanikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 318 666 (pokladna)
e-mail: vrbova@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz/o-divadle/workshopy

Během našich workshopů poznáte divadlo blíž, než je pro diváky 
běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte mož-
nost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci 
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
07., 14. a 21. 09. | 16.00–19.00 | Workshop rétoriky „Projev 
se!“ – naučíte se lépe pracovat se svým hlasem a učiníte tak svůj 
hlasový a řečový projev vědomější, rozmanitější a posluchačsky 
poutavý a zajímavější. Workshop bude zaměřen především na 
první stupeň veřejného projevu – hlas a práci s hlasem.
11., 18. a 25. 09. | 16.00–19.00 | Workshop improvizace 
„Ukaž své pravé já!“ – poznejte spolu s námi metody a postupy 
improvizace a jejich využití k rozvoji sociálních a hereckých do-
vedností, osvědčená cvičení z oblasti improvizační ligy, využití 
improvizačních metod při tvorbě divadelní inscenace.
12., 19. a 26. 09. | 16.00–19.00 | Acting Workshop for En-
glish Speakers „On stage!“ – One of our acting members will 
teach you the very basics of acting preparation, stage movement 
and speech. We will help you to bring up your creative self and 
approach the feeling of an actor in dramatic character.
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Máte rádi Prahu tak 
jako my?
Chcete se učit a dozvídat 
stále něco nového? Přihlašte 
se do našich kurzů! Tentokrát 
se můžete těšit na Prahu za 
první republiky, díla slavných 
sochařů nebo pátrání po 
předcích.

Praguecitytourism.cz
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Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC SRPEN 2018

Odpověď na fotohádanku a tajenku křížovky nám zašlete do 10. září 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)  rozhledna Bára, vrch Hůra, 

Rabštejnská Lhota
b)  rozhledna Doubravka XIV., Praha 14
c)  rozhledna Špulka, kopec Březák, 

Benešovsko

Celkem došlo 265 odpovědí, z toho 162 žen, 103 mužů.

Nejvíce odpovědí přišlo:
Středočeský kraj: 18,87%
Hl. město Praha: 17,74%
Liberecký kraj: 13,58%
Jihomoravský kraj: 8,30%
Královehradecký kraj: 7,92%
Ostatní kraje: 33,59%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha 1
soutěžilo: 100 čtenářů; 94 správně; 6 špatně
výherci: Ladislav Červinek, Most; Taťána Zvolská, Praha 6; 
Zuzana Bílková, Praha 17

Křížovka
tajenka:…se nachází na tvrzi v Tuchorazi
soutěžilo: 73 čtenářů; 59 správně; 14 špatně
výherci: Blanka Zitzewitz, Praha; Lenka Rajlová, Nymburk; 
Ladislav Velehradský, Český Brod

Soutěž o 4x rodinnou vstupenku do Kafkova muzea
otázka: Ve kterém roce byla poprvé vydána Kafkova povídka 
Proměna (v Lipsku)?
odpověď: c) 1915
soutěžilo: 92 čtenářů; 90 správně; 2 špatně
výherci: Eva Malíková, Praha 10; Adam Holý, Beroun;  
Joanna Glaz, Praha 11; Gabriela Jahnátková, Beroun

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.
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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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