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Milí čtenáři, 

jarní slunce už pomalu, ale jistě, 
začíná rozehřívat ztuhlé klouby 
a vnáší radost a optimismus 

do našich myslí. Kulturní život se však začíná 
přesouvat spíše do nočních hodin. Asi nemá 
rád světlo… Čeká nás totiž několik probdělých 
nocí – Noc literatury, Noc kostelů a Muzejní noc 
(mimopražská v květnu, pražská v červnu), takže 
začněte trénovat… Ovšem i denní doba přeje 
kultuře a zde je několik tipů.
Jistě jste již zaregistrovali, že letošní rok se nese ve 
znamení výročí narození našeho největšího Čecha 
Karla IV. Jeho osobnost bude probírána a oslavo-
vána ze všech stran, jen na Pražském hradě se 
můžete na několika výstavách seznámit podrobně 
s jeho životem. Jen doufám, že se náš osvícený 
panovník z té slávy neorosí…
V květnu proběhne akce pro milovníky literatury 
ve všech podobách, veletrh Svět knihy, tradičně 
již na pražském Výstavišti od 12. do 15. května, 
čestným hostem budou tentokrát severské země.
A samozřejmě na 1. máje nemůže chybět políbení 
pod rozkvetlým stromem. Pokud chcete vymě-
nit třešeň za exotičtější strom, tak vás pozvu do 
Zoologické zahrady na polibek pod rozkvetlou 
sakurou. Určitě to bude výjimečný zážitek.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 zdopisy čtenářů
Vážená redakce,

reaguji na dopis od paní Ing. Antonové a Vaši odpověď.
Nemyslím si, že změny jsou jen k horšímu, přesto se v něčem 
s paní Antonovou shodnu.
Datum a hodina jsou nyní poprvé hned vedle sebe a je to 
tak velmi přehledné. Ale den v týdnu mi tam také chybí. Asi 
většina lidí má jednou nebo dvakrát v  týdnu nějaký sport 
nebo kurz a pamatovat si data např. všech úterků a čtvrtků 
je těžké a pořád obracet dozadu a hledat kalendář, na který 
odkazujete, opravdu zdržuje. Kdyby ten kalendář aspoň byl 
na poslední nebo první straně, ale pořád listovat mě nebaví 
a určitě nejsem sama.
Nevím, od kdy je barevné odlišení divadel, koncertů, klubů 
atd. značkou vpravo, možná už delší dobu, každopádně je to 
šikovné a usnadňuje to hledání.
Chtěla jsem se připojit i k žádosti o popis fotografií, ale všimla 
jsem si, že v dubnovém Přehledu jste u některých fotek popis 
doplnili. To jsem ráda. Hrad a Staroměstské náměstí pozná 
snad každý, ale spoustu objektů ne a je to škoda. Takto máme 
třeba i inspiraci, kam zajít na procházku.
Asi všichni se shodneme, že je škoda, že v Přehledu nejsou 
uvedena všechna divadla, ale s  tím nic nenaděláme. Radši 
si předem plánuji, kam jít, než hledat na konkrétní den, co 
se kde děje, nebo se dívat na stránky jednotlivých divadel. 
Ale pokud divadla nemají zájem inzerovat touto cestou, ne-
změníme to.

S pozdravem
Ing. Hana Podhůrská

Dobrý den, paní Podhůrská, 

předně mi dovolte poděkovat Vám za zájem o Pražský přehled. 
Jste první, komu mohu zatím neoficiálně oznámit, že po slo-
žitých jednáních se snad podaří redakci některá, především 
divadla, oslovit ke spolupráci. S měsíčním kalendáriem máte 
pravdu, pokusíme se to vyřešit ke větší spokojenosti čtenářů. 

Přeji vše dobré a srdečně zdravím.

Dobrý den,

chci Vám poděkovat za váš Přehled, který je pro mne již něko-
lik let nepostradatelným průvodcem pražskou kulturou. Oce-
ňuji jeho neustálé vylepšování a především zvětšení písma, 
čímž jste mi udělali velikou radost. A určitě většině starších 
čtenářů. Nepatřím sice ještě mezi seniory, ale také už na čtení 
potřebuji brýle a z toho důvodu se mi malá písmenka čtou už 

velmi těžko. To víte, občas se mi také podaří ztratit brýle a než 
je najdu, tak si ty malá a téměř nečitelná písmenka opravdu 
nepřečtu, ale to už teď neplatí o Pražském přehledu. Nedávno 
jsem jela v metru a začetla se do Přehledu a až po deseti 
minutách mi došlo, že vlastně nemám brýle. To mi udělalo 
takovou radost, že jsem se rozhodla Vám napsat a poděkovat 
za to, jak na nás, ne už nejmladší, myslíte.

Mnohokráte děkuji a srdečně zdravím
Zdena Hrabětová, Praha

Milá paní Hrabětová,

Vaše bezprostřední reakce mě velmi potěšila neb vím, že již 
dlouhou dobu mnoho čtenářů volalo po změně a nám se koneč-
ně podařilo ji realizovat. Přeji Vám, ať brýle ztrácíte co nejméně 
a v našem měsíčníku si počtete co nejvíce.

Přeji krásné jarní dny a pevné zdraví.

Vážení členové redakce,

již desítky let pravidelně měsíc co měsíc kupuji Pražský 
přehled kulturních pořadů a dalo by se tedy říct, že jsem již 
určitým pamětníkem tohoto zajímavého měsíčníku. V po-
slední době jsem si povšiml, že došlo k  velkým a doslova 
převratným změnám v  grafice i obsahu. Chci vám za tyto 
změny poděkovat, protože již několik let jsem měl pocit, že 
časopis poněkud stagnuje a bylo už opravdu na čase, aby se 
přizpůsobil dnešní době a to se vám opravdu povedlo. Nové 
pojetí Pražského přehledu je mnohem přehlednější a měsíčník 
je navíc obohacen o krásné fotografie a zajímavé informace 
v kalendáriu.

Gratuluji k tak skvělé práci celé redakci!
Pavel Souček

Vážený pane Součku,

Váš dopis je pro celou naši redakci takové milé pohlazení a po-
vzbuzení do další práce. Reakce na změny v Přehledu nejsou 
vždy tak jednoznačné jako ta Vaše a jsme za ni opravdu rádi. 
Děkujeme.

Děkuji všem čtenářům za jejich podnětné názory a připomínky.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

4  dopisy čtenářů
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  JERONÝM PRAŽSKÝ, NÁSLEDOVNÍK 
HUSŮV (600 let)

Necelý rok po upálení mistra Jana Husa byla v Kostnici při-
pravena hranice pro dalšího Čecha. Poslední rok Jeronýmova 
života se nesl v duchu boje o nejlepšího přítele, útěku, zatče-
ní, „zrady“ svých původních myšlenek, soudního procesu 
a akonec smrti upálením.

Čtyřnásobný mistr svobodných umění (Sorbonna, Heidelberg, 
Kolín n. Rýnem a Praha) se v dubnu 1415 ohlásil kostnickému 
koncilu k  veřejnému slyšení, aby pomohl svému příteli Janu 
Husovi. Varován před zatčením se pokusil o útěk do vlasti, ale 

23. 5. 1415 byl dostižen u hranic království, zatčen a dopraven 
zpět do kostnického žaláře. Často byl vyslýchán a mučen, aby 
se zřekl kacířských myšlenek. Před vidinou smrti v září 1415 
odmítl učení Viklefovo a Husovo a měl být propuštěn. V únoru 
1416 byl však opět obviněn z hlásání kacířského učení a dalších 
přestupků proti církvi. Žádal veřejné slyšení, které bylo stanoveno 
na 23. května 1416. Ve své obhajovací řeči během pěti dnů dle 
svědectví Itala Braccioliniho vystupoval přesvědčivě, moudře 
a vtipně. Jeroným vysvětloval své životní, filozofické i teologické 
postuláty, zastával se učení Husova a poukazoval na jeho ne-
spravedlivé odsouzení. To nemohlo dobře dopadnout. Po dalších 
dvou dnech vynesl koncil rozsudek – Jeroným byl shledán vinným 
a 30. května 1416 byl upálen na stejném místě jako Hus. 

Babok

  BETLÉMSKÁ KAPLE – MAJÁK ČESKÉ 
REFORMACE (625 let)

Málokterá národní církevní památka se může chlubit tím, že 
vznikla v pražské chudinské čtvrti, v místě neřesti a později 
se stala pramenem reformních myšlenek. 

Kapli založili pražští měšťané Jan Kříž a Hanuš z Mühlheimu. Do 
zakládací listiny z 24. května 1391 včlenili požadavek, aby sloužila 
pro kázání a zněl tu pouze český jazyk. Jan Kříž navíc věnoval kapli 

zahradu se studní, která byla po 
celou dobu využívána. Úmyslně 
byla kaple velmi prostou, přesto 
na svou dobu poměrně rozsáhlou 
stavbou. Dokončena byla roku 
1394 a zasvěcena památce novo-
rozenců zavražděných v Betlémě 
na příkaz krále Heroda.
Stala se střediskem českého 
reformačního hnutí s  hlavní 
„hvězdou“ Janem Husem. Až 
3 000 dychtivých posluchačů 
najednou (včetně tehdejší krá-

lovny Žofie) si mohlo v letech 1402–1413 osobně vyslechnout 
jeho kázání a výklad převratných myšlenek na obrodu církve. 
Kromě Husa na kazatelně vystupoval také Jakoubek ze Stříbra 
(1415–1419) nebo Tomáš Müntzer (1521). Po krátkém vlastnictví 

jednotou bratrskou připadla po třicetileté válce kaple jezuitům 
a v roce 1786 došlo k jejímu stržení a přestavbě na obytný dům. 
V letech 1950–1954 proběhla citlivá rekonstrukce do původní 
podoby s pečlivým vypracováním všech detailů. 

-pata-

Betlémská kaple v pamětech Jeníka z Bratřic

www.kampocesku.cz jeroným pražský, betlémská kaple  5
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KVĚTEN 1311 (705 let)

Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil 

Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi. Opavské 

knížectví předal Boleslavovi, vévodovi vratislavskému, zástavou 

za věno 8 tisíc hřiven stříbra, které mělo být vyplaceno jeho man-

želce Markétě, sestře královny Elišky Přemyslovny. 

1. 5. 1951 (65 let) 
Rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa zahájila vysílání 
pro Československo a stala se významnou silou antikomunistické-
ho odporu. Prvním ředitelem českého oddělení se v letech 1951–
1961 stal významný novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. 

1. 5.1891 (125 let)
Narodil se český architekt Emil Šulc († 3. ledna 1957), který se 
svými projekty specializoval především na Prahu. Vybudoval 
například kavárnu v Havlíčkově ulici na Novém Městě pražském 
nebo vyprojektoval v roce 1932 novobarokní vilu, jež stojí v praž-
ských Střešovicích, a v následujícím roce činžovní vilu v Libni. 

4. 5. 1201 (815 let)
Jak se můžeme dočíst ve Veleslavínovi, tak prý toho dne okolo 
poledne bylo na mnoha místech v Čechách hrozné zemětře-
sení, které pobořilo velké množství domů. K večeru prý dokonce 
pršel sníh. Z toho je vidět, že ani naši předkové to s rozmary 
přírody neměli lehké.

5. 5. 1901 (115 let)
V Praze se narodil spisovatel Václav Řezáč, vlastním jménem 
Václav Voňavka, autor psychologických románů, literatury pro 
děti a filmových scénářů. Působil též jako redaktor Lidových 
novin a v letech 1949–56 byl ředitelem nakladatelství Česko-
slovenský spisovatel. Zemřel 22. 6. 1956.

7. 5. 1901 (115 let)

Narodil se Géza Včelička, český levicový novinář, reportér, 

spisovatel, cestovatel a tramp. Vyučený číšník působil od roku 

1930 jako redaktor a pak i šéfredaktor časopisu Tramp. Mezi jeho 

nejznámější romány patří Kavárna na hlavní třídě a Policejní 

hodina. Zemřel 30. prosince 1966.

12. 5. – 4. 6. 1946 (70 let)
V Praze proběhl 1. ročník mezinárodního hudebního festi-
valu Pražské jaro pod záštitou tehdejšího prezidenta republiky 
Edvarda Beneše při příležitosti 50. výročí založení České filhar-
monie. Od roku 1952 je zahajován cyklem symfonických básní 
Má vlast Bedřicha Smetany.

 z KALENDÁRIUM

  KRÁL ČESKÉ SCI-FI (90 let)

Spisovatel, publicista a lékař Ludvík Souček se narodil 
17. května 1926. Mimořádně nadaný stylista s fenomenální 
pamětí se stal jedním z našich nejvýznamnějších a nejpopu-
lárnějších spisovatelů scientologické literatury 20. století.

Vystudovaný zubní lékař po praxi na stomatologické klinice 
v Praze vstoupil do armády a poté působil krátce v Severní 
Koreji jako vojenský lékař. Po návratu až do roku 1964 pracoval 
v Ústřední vojenské nemocnici. Byl zaměstnancem Minister-
stva národní obrany, armádní redakce České televize a posléze 
až do svého předčasného odchodu do invalidního důchodu 
v roce 1976 pracoval v nakladatelství Albatros. Psaní bylo jeho 
posedlostí, je autorem nejen sci-fi románů, ale i literatury pro 
mládež a scénářů k detektivním seriálům, publikoval mono-

grafie o slavných fotografech (sám byl nadšeným fotografem) 
nebo psal povídky pro časopis Vpřed. Mezi jeho nejznámější 
díla patří nedokončená trilogie Tušení stínů, Tušení souvislostí 
a Tušení světla, kniha o záhadných úmrtích slavných osobností 
Otazníky na hroby nebo román Případ Jantarové komnaty. 
Je považován za zakladatele hnutí, posléze organizace Čes-
koslovenský fandom, kde krátce před svou smrtí apeloval na 
příznivce sci-fi k zakládání klubů. Ludvík Souček si vydobyl 
přízvisko „český Däniken“, jehož slavný román Vzpomínky 
na budoucnost v  roce 1969 přeložil. Ale na rozdíl od svého 
proslulejšího kolegy hledal vysvětlení na Zemi, ne v kosmu. 
Zemřel po sérii infarktů 27. prosince 1978.

Alice Braborcová

6  kalendárium, ludvík souček



fot
o ©

 O
be

c O
bř

íst
ví;

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s 

13. 5. 1911 (105 let)
Jan Kašpar podnikl svůj let z Pardubic do Prahy, jenž je považován 
za symbolický začátek českého letectví. Vzdálenost 121 km 
překonal za 92 minut ve výšce asi 800 m. Letoun, kterým tento let 
uskutečnil, daroval Kašpar v roce 1913 tehdejšímu Technickému 
muzeu (dnešní Národní technické muzeum), kde je vystaven 
dodnes. 

15. 5. 1891 (125 let) 
Poprvé se otevřely brány jubilejní zemské výstavy v Praze, 
na výstavišti v Královské oboře. Ta se konala na paměť 100. výročí 
zemské výstavy ze září 1791 uspořádané při korunovaci císaře 
Leopolda II. Původně se měla konat už v roce 1883 jako oslava 
50. výročí založení Průmyslové jednoty. 

17. 5. 1991 (25 let)
Horolezec Leopold Sulovský (62) jako první Čech vystoupal 
na nejvyšší horu světa Mount Everest. Na vrchol se dostal prvo-
výstupem přes Nortonův kuloár v severní stěně. Za tento výkon 
byl oceněn titulem Horolezec roku a dodnes se jedná o nejhod-
notnější český výstup na Everest.

20. – 21. 5. 1281 (730 let)
První skutečný sněm české šlechty se sešel v dominikánském 
klášteře sv. Klimenta v Praze. Čeští předáci se na něm zavázali 
odevzdat zcizená „zboží“ do rukou zemského správce Oty Bra-
niborského. Zároveň byl vyvíjen tlak na zemského správce, aby 
umožnil Václavův návrat do Čech.

21. 5. 1881 (135 let)
Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frey si jako první oby-
vatel Prahy nechal zavést telefonní linku ze svého bytu 
do kanceláří cukrovaru. Frey se ale stal až druhým uživatelem 
telefonu v Čechách. O měsíc ho prý předstihl majitel ledvického 
dolu Richard Hartmann, který si nechal zřídit telefonické spojení 
s nádražím v Duchcově.

30. 5. 1721 (295 let)
Jan Nepomucký byl v Římě prohlášen za blahoslaveného, jeho 
ostatky byly od této chvíle veřejně vystaveny ve svatovítské ka-
tedrále v Praze. Zde byl již v roce 1719 otevřen jeho hrob a nale-
zen (údajně) neporušený jazyk. Po celé zemi se sloužily doslova 
statisíce mší (během 5 let se jich uskutečnilo přes 350 tisíc).

30. 5. 1866 (150 let)
V Prozatímním divadle v Praze měla premiéru komická opera 
Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Bedřich Smetana ji složil 
v letech 1863–1866, opera má tři dějství a libreto k ní napsal Ka-
rel Sabina. Prozatímní divadlo byl předchůdce dnešního Národní-
ho divadla a jeho budova se nakonec stala součástí Zlaté kapličky.

  PRVNÍ ČESKÝ KOLESOVÝ PARNÍK (175 let)

V Praze-Karlíně byl 23. května 1841 spuštěn na Vltavu první 
český kolesový parník Bohemia. 

Byla to loď 37,51 m dlouhá a 8,64 m široká a dosahovala nejvyšší 
rychlosti 17 km/hod. Její kapacita byla stanovena na 140 pasažérů 
plus 10 členů posádky. Špici její přídě zdobila postříbřená socha 

českého lva. Bohemia byla určena k osobní dopravě mezi Obří-
stvím a Drážďany a vody Vltavy a Labe brázdila až do roku 1856, 
kdy byl její provoz ukončen. Její parní stroj je však stále funkční 
a dodnes pohání saský parník Diesbar.

Jana Stránská

  VYNÁLEZ HLUBOTISKU (175 let)

Před 175 lety se narodil Karel Václav Klíč (30. 5. 1841 Hos-
tinné – 16. 11. 1926 Vídeň), všestranný český malíř, grafik 
a vynálezce.

Při rytí dřevorytů pro časopisy často přemýšlel, zda by se dala 
rytecká práce usnadnit pomocí fotografie. Výsledkem jeho in-

tenzivního bádání na poli 
reprodukce polotónových 
obrazů na papír byl v roce 
1878 vynález heliogra-
vury – grafické techniky 
tisku z hloubky, nahrazující 
ruční rytí fotochemickým 
procesem. V roce 1890 
svou metodu zdokonalil 
na rotační stírací hlubotisk, 
čímž vytvořil podmínky pro 
uplatnění nové polygrafické 
techniky pro tisk ilustrova-

ných časopisů, obalů a uměleckých děl v masovém rozsahu.
-js-

Loď Bohemia 26. května 1841

www.kampocesku.cz kalendárium, kolesový parník, k. v. klíč  7
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  ROK 2016 JE ROKEM KARLA IV. 

V letošním roce si připomínáme jedno významné výročí. Před 
700 lety se totiž narodil český král a císař Svaté říše římské 
– Karel IV. Ambiciózní panovník evropského významu, vy-
nikající diplomat, kterému se nejen v zemích Koruny české, 
ale také v čele Svaté říše římské dařilo udržovat mocenskou 
rovnováhu, byl pragmatický vládce a zároveň vizionář, jehož 
zakladatelské dílo přetrvalo staletí. 

Narození syna znamenalo pro královskou rodinu vždy důležitou 
událost. Nebylo tomu jinak ani 14. května roku 1316, kdy se v Pra-
ze Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil chlapec, 

pokřtěný tradičním jménem nejpřednějšího zemského patrona 
– Václav. Výrazně jej ovlivnila výchova na francouzském dvoře. Při 
téměř sedmiletém pobytu ve Francii, kde také přijal jméno svého 
kmotra francouzského krále – Karel, se mu náhle otevřela cesta 
k rozsáhlému vzdělání. Významné politické i osobní kontakty na 

sebe nenechaly dlouho čekat. Přítelem se mu stal třeba Pierre 
Roger de Rosières – budoucí papež Kliment VI. I s jeho podporou 
se mohl Karel IV. později ucházet o říšský trůn. Také první Karlova 
manželka, Blanka z Valois, jej spojovala s francouzskými králi.
Na podzim roku 1333 se Karel po dlouhých letech vrátil do Čech. 
Měl za sebou pobyt v Lucembursku i vojenské zkušenosti v seve-
roitalských signoriích. Důležitosti Českého království si byl dobře 
vědom a spoléhal na něj více než na rodové Lucemburské hrabství. 

Mocenskou oporu i finanční zázemí hledal především v zemích 
Koruny české, nejprve jako markrabě moravský a později z pozice 
českého krále i císaře Svaté říše římské. 

Rezidenčním městem se mu stala Praha. Pozornost soustředil 
nejprve na úpravy Pražského hradu, ale časem ji rozšířil na oba 
břehy vltavské kotliny. Zvětšení a ohrazení dnešní Malé Strany, 
včetně Petřína, tzv. Hladovou zdí bylo jen drobným doplněním 
nejvýznamnější fundace, kterou Karel výrazně změnil Prahu. 
Založení Nového Města pražského v roce 1348, usazení mnoha 
řádů, výstavba svatyní, podpora rychlého osídlení řemeslníky, 
to vše vzbuzuje obdiv i dnes.

5. dubna 1355 docílil Karel IV. jedné významné mety. Byl koruno-
ván ve věčném městě císařem. Formálně tím bylo potvrzeno jeho 
postavení, které jej opravňovalo stát v čele Svaté říše římské a řešit 
problémy tehdejší Evropy. I v této roli se osvědčil.
V letošním roce bude jistě mnoho příležitostí seznámit se blíže 
s osobností Karla IV. Využijte je!

PhDr. Jaroslava Nováková, Prague City Tourism 

  VÝSTAVY
Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna
15. 5. – 25. 9. Císař Karel IV. 1316–2016 
Bavorsko-česká zemská výstava k 700. výročí narození. 
Valdštejnská 3, Praha 1 (www.ngprague.cz) 
Pražský hrad – Císařská konírna 
15. 5. – 28. 9. Žezlo a koruna 
Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1 (www.kulturanahrade.cz)
Více na www.prague.eu 
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 zrozhovor
  S PATRIKEM HARTLEM,
uměleckým šéfem pražského divadla  
Studio DVA

Narodil se 10. 9. 1976 v Olomouci, vystudoval filmovou a te-
levizní režii na pražské FAMU. Věnuje se divadelní, filmové 
a televizní režii. Mezi jeho vlastní divadelní hry, které se staly 
divácky velmi úspěšnými, patří například Hovory o štěstí 
mezi čtyřma očima, Vysavač či Hvězda. Ve filmu pak komedie 
Taková normální rodinka.

Co rozhodlo o tom, že dnes děláte to, co děláte?
Jim Morrison. Než založil kapelu The Doors, studoval v Los Angeles 
filmovou režii. Když mi bylo šestnáct, chtěl jsem žít jako on. A tak 
jsem se taky přihlásil na filmovou režii.

Co Vás přivedlo do divadla Studio DVA, kde působíte jako 
umělecký šéf a režisér?
Miluju herce. V divadle s nimi můžu trávit spoustu času. Jednou 
jsem točil filmové cvičení s Janou Krausovou a ta mě seznámila 
s producentem Michalem Hrubým. A ten mi nabídl, abych reží-
roval komedii Otevřené manželství s Janou a Karlem Rodenem. 
Měl jsem štěstí. Ta komedie byla prvním velkým úspěchem Studia 
DVA. A nepřetržitě ji hrajeme už čtrnáct let.

V současné době připravujete představení „4 sestry“. Co 
byste použil jako hlavní motto v pozvánce pro diváky?
Je to holčičí letní punková komedie, u které se rozhodně nebude 
možné nudit. Tím jsem si jistý, protože herečky jsou úžasné.

Proč jste si vybral ryze ženské téma?
Holky mě vždycky víc bavily a přitahovaly, než kluci. Láká mě 
probírat s herečkami holčičí problémy a dělat si z nich srandu.

Na koho se v této hře mohou diváci těšit?
Na Ivanu Chýlkovou, Janu Strykovou, Anku Šiškovou, Bereniku 
Kohoutovou a Romana Štabrňáka.

Do jaké míry odpovídá herecké obsazení Vašim předsta-
vám?
Stoprocentně. Těmto herečkám jsem psal role na tělo. Tak to 
dělám vždycky. 

Jaké části diváckého spektra je hra určena?
Nejvíc by mě bavilo, kdyby na ni chodily davy žen. 

Do jaké míry kladete důraz na výpravu a kostýmy v této 
inscenaci?
Scéna bude tentokrát moderně hravá. Těším se. A vůbec nejvíc se 
těším na vtipnou sérii převleků Ivany Chýlkové. A přirozeně taky 
na situaci, ve které se budou holky společně na jevišti sprchovat.

Kdy a kde bude premiéra?
Premiéra je naplánována v rámci Metropolitního léta hereckých 
osobností na Letní scénu Vyšehrad na 11. července. Připraveno je 
na 22 představení. A na 6. června je přímo do divadla připravena 
tzv. letní ochutnávka pro ty, kteří by se nemohli dočkat prázdni-
nové premiéry. Vstupenky na všechny reprízy jsou již v prodeji.

Děkujeme za rozhovor.
Lucie Sládková

foto © Lenka Hatašová, divadlo Studio DVA

Tvůrčí tým hry 4 sestry: zleva Alžběta Steinerová (ředitelka), Patrik Hartl, 
Michal Hrubý (producent), Jana Stryková, Roman Štabrňák, Berenika 
Kohoutová, Ivana Chýlková a Anna Šišková 
foto © Václav Beran, divadlo Studio DVA

Patrik Hartl a Eva Holubová při zkoušení hry Hvězda, foto © Karolína 
Holubová, divadlo Studio DVA

www.kampocesku.cz rozhovor  9
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  STARÁ DOBRÁ KAPELA ANEB NEZRALÉ 
MALINY SE VRACEJÍ

Lidová písnička „Když jsem já šel tou Putimskou branou“, 
napsaná v 19. století pravděpodobně studentem katolic-
kého bohosloví v milevském klášteře, nás přivádí do Písku. 
Podobně nás sem zavede i děj divadelní hry Jiřího Hubače 
Stará dobrá kapela o setkání abiturientů zdejšího gymnázia 
po padesáti letech. 

Pro mnoho diváků 
bude dnešní režijní 
počin Petra Hrušky 
na jevišti Divadla Pa-
lace, mimo jiné, také 
zdařilým připomenu-
tím úspěšného tele-
vizního filmu režiséra 
Františka Filipa z roku 
1980 – Nezralé mali-
ny. Opět se repetent 
Beďar, nespokojený 
s rolí nepotřebného 
penzisty rozhodne 
uspořádat sraz spolu-

žáků z gymnázia po padesáti letech. Opět má být vrcholem setkání 
abiturientů vystoupení jeho někdejší studentské kapely. Tomu ale 
brání láskou zničené přátelství Šáni (Václav Postránecký) a Pinďase 
(Svatopluk Skopal) ke spolužačce. Stále více se drolící Beďarův plán 
nezachrání ani poslední člen kapely, věčný pábitel Áda (Václav Hel-
šus), ani příjezd spolužačky Anduly (Naďa Konvalinková). 

Soudě z reakcí publika při premiéře 4. dubna, pochopení ro-
mantické tragikomedie o stáří, snech, přátelství a lásce, mistrně 
ztvárněné v Nezralých malinách Milošem Nedbalem, Ladislavem 
Peškem, Františkem Filipovským, Otou Sklenčkou a Jiřinou Šejba-
lovou, se podařilo i dnes a napříč generacemi. 

-lgs-

  RATOLEST FEST – NEJLEPŠÍ DEN  
PRO RODINU U ŘEKY 

V sobotu 28. května od 9.00 do 19.00 se bude konat na ná-
plavkách Rašínova a Hořejšího nábřeží sportovní a zábavná 
akce pro rodiny s dětmi pod názvem Ratolest Fest. Pro děti 
od 0 do 14 let je připraven bohatý program ve formě nabídky 
a ukázky činnosti mnoha sportovních oddílů. Dále na vás čeká 
nepřeberné množství různých aktivit: dakarské speciály KM 
Racing k prolézání, zásah hasičského člunu Florián, honba za 
titulem „Fest Ratolest“, zoopark s překvapením, umělecké dílny 
od kresby až po řemeslnou výrobu, autodráha i okruhy pro RC 
modely, zóna pro malé dobrodruhy, skvělé festivalové menu, 
parník do Zoo a přívoz Pražské paroplavební společnosti, soutěže, 
závody a desítky aktivit na příjemném místě pro rodinnou sobotu.

„Nabízíme dětem spoustu zážitků, které jsou pro rodiče možnost-
mi zjistit (často možná překvapivě), jaký sport jejich potomky 
baví. Jsem moc rád, že se nám už třetí rok stále daří navyšovat 
počty sportovních i uměleckých disciplín v areálu. Letošní no-
vinkou bude třeba dětská parkurová dráha s poníky, stanoviště 
řeckořímského zápasu, atletiky nebo aikida“, doporučuje za Ra-
tolest Fest Matěj Špiroch.
„Snad každá pražská rodina týden co týden už od středy přemýšlí: 
Kam o víkendu s dětmi? Ratolest Fest děláme, abychom na tuto 
otázku dali jasnou odpověď. Na dvou náplavkách nabídneme 
rodinám pestrý celodenní program i spoustu podnětů pro volný 
čas o prázdninách či školním roce. Osobně se těším třeba na ragby 
pro nejmenší v podání RC Tatra Smíchov, na divadelní program na 
lodi Tajemství nebo na vodní program v režii jachtařů, kajakářů 
a veslařů“, láká Luděk Valchář z pořádající Ratolest Fest s.r.o. 
Ratolest Fest dává prostor i osvětě. Zatímco u hasičů se děti do-
zvědí, co dělat v krizových situacích, na přívětivém zubařském 
stanovišti zjistí, jak na čištění, aby se nemusely bát vrtačky. Děti, 
co ztratí rodiče z dohledu, ohlídají hodní lidé na stanovišti Dět-
ského krizového centra, které podporuje Ratolest Fest i z prodeje 
festivalových triček.
Vstup na akci je zdarma.

–red–
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 zknižní tipy
  BÁBOVKY 
Radka Třeštíková

Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu. 
Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže a jaká je ve 

skutečnosti ta příšerná 
manželka, o které jí on 
vypráví? Nebo proč má 
sestra manželky tak 
špatný vztah se svojí 
dcerou? Jak se cítí ta 
patnáctiletá holka, na 
kterou si rodiče nikdy 
neudělají čas? A kam se 
vlastně poděly ty peníze? 
Kdo je vzal, kdo je ztratil, 
kdo je utratil, kdo je našel 
a kdo je bude muset vrá-
tit? Nechte se strhnout 
upřímnou zpovědí hlav-

ních hrdinek, kde nechybí ironie, humor, bolest, napětí, nenávist 
ani láska. Kde se emotivní příběhy vzájemně prolínají, jeden vede 
ke druhému, k celé řadě zajímavých rozuzlení a potom nerušeně 
pokračují dál, někdy šťastně, někdy ne, takový už je život. 
cena: 299 Kč
www.motto.cz 

 MALÝ LESNÍ PRŮVODCE 
Magdalena Wagnerová

Cesty se ztrácejí bůhvíkde, každou chvíli se odkudsi ozve nějaký 
neznámý zvuk, pořád tu něco hrozivě praská, výhrůžně šustí, 
a když padne soumrak, 
vzduch prosytí večerní rosa 
a les zahalí temný, modro-
zelený stín. Vever zaklapne 
jednu ze svých mnoha uče-
ných knih, kterou měl prá-
vě rozečtenou, opustí svoje 
sídlo mezi dvěma starými 
duby a opatrně se spustí po 
žebříku dolů, aby se pokusil 
na Černém palouku někoho 
přesvědčit, že není obyčej-
ná veverka. Pokud nikoho 
nepotká, alespoň obhlédne 
svoje království. Vítejte v Modrozeleném lese! Kniha je doplněná 
krásnými ilustracemi Pavla Sivka.
cena: 198 Kč
www.jasknihy.cz

  EVROPA, RUSKO, TERORISTÉ A BĚŽENCI 
Karel Hvížďala

Rozhovory z větší části s univerzitními profesory či učiteli, kteří 
většinou žijí mimo ČR, mapují eskalující krize roku 2015, které 
rámují dva masakry v Paříži: 7. ledna byla vyvražděna část redakce 
Charlie Hebdo a v noci z 13. na 
14. listopadu tam bylo zabito 130 
lidí. EU těžko zabránila finanční-
mu kolapsu Řecka, Británie zača-
la vyhrožovat vystoupením z EU, 
po Maďarsku i Polsko ochromilo 
ústavní soud, zestátnilo veřej-
noprávní média a všechny státy 
střední Evropy se odmítly podílet 
na příjmu uprchlíků, kterých do 
EU přišlo asi jeden a půl milio-
nu. V zahraničí musela EU spolu 
s NATO zasahovat v Iráku a Sýrii, pokoušela se vyjednat příměří 
na Ukrajině. Na Rusko, které bylo oslabeno pádem ceny ropy, byly 
kvůli porušení celistvosti Ukrajiny uvaleny sankce atd. Ke všem 
teroristickým útokům se přihlásil tzv. Islámský stát. K eskalaci 
napětí v roce 2015 přispělo i sestřelení ruského bombardéru Su-24 
dne 24. listopadu Turky. Zdá se, že tento rok a další léta by mohly 
být pro naši existenci velmi důležité, protože spoléhat na to, že 
všechny problémy za nás vyřeší Spojené státy, už nelze.
cena: 299 Kč
www.kniha.cz

  PRAHA U PIVA
Karel Altman

Kniha líčí historii pražských lidových hostinců, hospod, šenků 
a pivnic zhruba od poloviny 19. do poloviny 20. století a navazuje 
na autorovu úspěšnou monografii Zlatá doba štamgastů praž-
ských hospod (2003). Zabývá se historií a kulturním významem 
piva jakožto nejrozšířenějšího 
nápoje v  rozsáhlém spektru 
hostinských zařízení hlavního 
města. Zvláštní pozornost je 
věnována legendárním praž-
ským pivovarským pivnicím. 
Důkladnému zkoumání je 
podrobena také pivní kultura 
kmenových hostů (štamgastů) 
jednotlivých lidových hostinců, 
hospod, šenků a pivnic. Práce 
je výsledkem autorova mnoha-
letého bádání založeného na analýze dobových pramenů, je však 
psána populárně-naučným stylem přístupným širokým vrstvám 
čtenářů. Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.
cena: 398 Kč
www.ivysehrad.cz 
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Pražská vlastivěda
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5  
150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714  
vlastiveda@prague.eu 
 
Napište nám na vlastiveda@prague.eu 
a měsíční program vycházek Vám budeme 
pravidelně zasílat na Vaši e–mailovou 
adresu. 
www.prazskevychazky.cz

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH 
VYCHÁZEK V KVĚTNU 2016  

1. 5. / ne
KOSTEL SV. DUCHA. Komentovaná prohlídka kos-
tela s výkladem o zajímavé historii místa a zaniklé-
ho benediktinského kláštera. Začátek akce v 11:00 
před vchodem do kostela (z ulice E. Krásnohorské, 
Praha 1). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybírán příspěvek na restaurování varhan 30 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

OLŠANSKÉ HŘBITOVY II. Pojďte se s námi 
vydat na místa posledního odpočinku slavných 
českých osobností. Pokračování dubnové vy-

cházky další samostatnou částí! POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 u hlavní brány na Olšanské hřbito-
vy v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka 
tram. č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

3. 5. / út
KATOVSKÉ ŘEMESLO. Vydáme se po stopách 
„nejbezectnějších z bezectných“, jak často katy 
nazývala společnost, která ovšem nutně potře-
bovala jejich služby. Na trase od Řásnovky na 
Staroměstské náměstí si připomeneme bydliště 
katů a jiných „nedotknutelných“, včetně míst, kde 
vykonávali své strašné řemeslo. V roce 2016 
uplynulo navíc již 230 let od zrušení pranýřů 
na veřejných pražských prostranstvích. Začátek 
akce v 16:00 na Haštalském nám. před kostelem 
sv. Haštala. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková 

4. 5. / st
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU. V letošním roce 
si připomínáme výročí narození Karla IV., které 
bývá někdy situované právě do tohoto, kdysi 
nádherného gotického paláce na Staroměstském 
náměstí. Prohlédneme si sklepení domu, kapli 
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v přízemí a gotické prvky zachované v dalších 
přístupných prostorách objektu, který jinak slouží 
jako výstavní prostor GHMP. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme za-
koupit vstupenky v předprodeji vycházek! Začátek 
akce v 16:30 před domem U Kamenného zvonu 
(Staroměstské náměstí 13). Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
domu 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 

5. 5. / čt
WINTERNITZOVA VILA. Prohlídka soukromé 
Winternitzovy vily se zahradou nás zavede do 
světa Adolfa Loose, jednoho ze zakladate-
lů moderní architektury. Zachovalo se typické 
trojrozměrné rozdělení prostoru, tzv. Raumplan. 
Vila byla citlivě uvedena do téměř původního 
stavu včetně zajímavého schodiště do hlavního 
prostoru, dřevěného obložení, původních parket, 
veselých barev v poschodí ložnic a dětských 
pokojů. Zastavíme se na typické terase s neob-
vyklým výhledem na Prahu. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek! Začátek akce v 15:45 
na zastávce autobusu č. 137 „Malvazinky“. Cena 
100/70 Kč. PhDr. Lenka Mandová

6. 5. / pá
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v německém jazyce. 
Během komentované prohlídky si prohlédneme 
historické interiéry vybavené cenným dobovým 
nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primá-
tor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, sestoupíme do jedinečných podzemních 
prostor, kdysi užívaných jako středověké vě-
zení, a spatříme také zblízka figury apoštolů 
staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 
návštěvou radniční věže, která nám nabídne 
nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 
Kč. (průvodce PIS – PCT)

7. 5. / so
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA 
SKALCE. Prohlídka církevní stavby od vý-
znamného barokního umělce Kiliána Ignáce 
Dienzenhofera s rokokovým interiérem a dře-

věným modelem bronzové sochy Jana 
Nepomuckého od Jana Brokoffa na hlavním 
oltáři. Začátek akce v 10:00 na rohu Karlova 
náměstí a Vyšehradské ulice. Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
30 Kč. Alexandra Škrlandová

8. 5. / ne
TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY I. Trojské údolí je 
působivé nejen svou polohou a přírodními krása-
mi, ale také mnohými architektonickými skvosty. 
Trasa vycházky povede od Trojského zámku, 
kolem starého mlýna, přes bývalou dělnickou 
kolonii Rybáře, kolem starých viničních usedlostí 
a vil v historizujícím i funkcionalistickém slohu. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do zahra-
dy zámku Troja (proti konečné stanici autobusu 
č. 112 „Zoo“). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

9. 5. / po
MEZI (SMÍCHOVSKOU) BULOVKOU A STARÝMI 
KOŠÍŘEMI. Při procházce projdeme okolo starých 
usedlostí, které vznikaly nad údolím Motolského 
potoka, a podíváme se, co se z nich do dnešních 
dnů zachovalo. Od Bulovky, přes Šalamounku, 
Popelku dojdeme do místa posledních zbytků 
staré vesničky Košíře. Začátek akce v 17:00 na 
stanici autobusu č. 137 „Urbanova“ (ve směru 
k Waltrovce). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

12. 5. / čt
JUBILEJNÍ VÝSTAVA 1891. – PŘEDNÁŠKA. U pří-
ležitosti 125. výročí konání Jubilejní zemské výstavy 
Vás zveme na přednášku, na které se dozvíte, co 
předcházelo jejím přípravám a která významná 
jména se podílela na zrození areálu dnešního 
Výstaviště. Povídat si budeme také o tom, kdo 
všechno zde vystavoval, jak rozmanitý byl sor-
timent zboží nebo jaké atrakce si organizátoři 
připravili pro návštěvníky, přijíždějící prakticky 
z celé monarchie. POZOR! – omezená kapacita 
sálu na 30 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále 
PIS – PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

13. 5. / pá
HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými 
sady si povíme, jak vypadalo území Královských 
Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podní-
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til mohutný rozmach vinohradů. Dovíte se, kdo 
zakoupil vinice a nechal si vystavět honosnou 
vilu nad Botičem, a komu všemu vila sloužila za 
dobu jejího trvání. Prohlédneme si i další drobné 
stavby v parku – Grottu, Pavilon s historickým 
kuželníkem i Viniční altán. Procházku zakončíme 
ve vinném sklípku, kde můžete ochutnat víno 
z Viničních Hor. Začátek akce v 17:00 u hlavní 
brány (z Rybalkovy ulice). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

14. 5. / so
KLÁŠTER NA SLOVANECH A KOSTELÍK 
SV. KOSMY A DAMIÁNA. Na vycházce si při-
pomeneme bohatou historii kláštera s gotickými 
freskami, refektářem, Císařskou kaplí a kostelem 
Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských pa-
tronů. Následně navštívíme kostelík sv. Kosmy 
a Damiána Na Slovanech, který je dnes při-
způsoben byzantskému obřadu. Začátek ak-
ce ve 14:00 před vstupem do objektu (z ulice 
Vyšehradská 49, Nové Město). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné 
do kláštera 50 Kč. Alexandra Škrlandová

MARTINICKÝ PALÁC. Ukázka renesančního 
šlechtického sídla spojená s výkladem o historii 
rodu Martiniců. Dnes je palác populární i mezi 
filmaři, v poslední době se zde natáčel seriál 
Borgia. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do 
paláce (Hradčanské náměstí 8/67). Cena 100/70 
Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné sní-
žené vstupné do objektu 50 Kč. JUDr. Stanislav 
Antonín Marchal CSc.

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup ve-
dle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč.  
Bc. Antonín Baloun

15. 5. / ne
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce 
pro děti. Podrobné informace naleznete na kon-
ci programu!
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www.praguecitytourism.cz

Váš partner v Praze

Nabízíme:
– kompletní informační servis
– průvodcovské služby
– vstupenky a Prague Card
– Pražské vycházky
– informační centra:  

Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1 
Rytířská 31 
Václavské náměstí

– a mnoho dalšího na www.prague.eu



NORDIC WALKING: Z BRANÍKU NA 
ZBRASLAV. Profesionální instruktor této tzv. 
aerobní aktivity v instruktáži před samotnou 
vycházkou vysvětlí a předvede základ správ-
ného provozování „Nordic Walking“. Upozorní 
na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný 
pro všechny věkové kategorie. Součástí naše-
ho turistického pochodu proti proudu Vltavy, 
bude nejen objevování celé řady přírodních 
lokalit, ale i pohled na historický areál býva-
lých branických ledáren, který byl řadu let za-
halený houštím zeleně. Naše cesta následně 
povede střídavě po náplavce podél řeky a po 
cyklostezce mezi golfovými hřišti. Modřany 
se připomenou siluetou osamoceného komí-
na a zanedlouho objevíme také přírodní pa-
mátku ,,Modřanské laguny“, která se nachází 
u soutoku Vltavy s Berounkou. Naučná stezka 
„Počítáme s vodou“ vedoucí po břehu Vltavy 
nás bude provázet až na Zbraslav. Délka tra-
sy cca 8 km!!! Zapůjčení holí na místě po do-
bu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč 
pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupe-
nou v předprodeji! POZOR! – omezený počet 
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 u zastávky na 
znamení tramvaje č. 3, 17, 21 „Pobřežní cesta“ 
(ve směru z centra). Cena 100/70 Kč. Marie 
Hátleová

STÁTNÍ OPERA. Celková prohlídka budovy, 
která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hu-
debních scén Evropy. Jedna z posledních mož-
ností prohlédnout si budovu před chystanou 
rekonstrukcí! POZOR! – omezený počet účast-
níků na 35 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 před 
vstupem do historické budovy (Wilsonova 4, 
Praha 2, Nové Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. 
Pavla Bartásková

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (am-
bity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, kle-
notnice). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za 
výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. 
Marcela Smrčinová

16. 5. / po
OLŠANSKÉ HŘBITOVY II. Pojďte se s námi 
vydat na místa posledního odpočinku slavných 
českých osobností. Pokračování dubnové vy-
cházky další samostatnou částí! POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 15:30 u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v uli-
ci Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. č. 5, 
10, 11, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 100/70 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

17. 5. / út
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III. S prů-
vodcem tentokrát poznáme další pražské pa-
sáže na rozhraní Starého a Nového Města. 
Ukážeme si Ráthovu pasáž, nejstarší v Praze, 
a dále průchozí Slovanský dům. Poté se pa-
sáží pod Českou národní bankou vrátíme zpět 
na ulici Na Příkopě a následně se vypravíme 
poznávat průchody v uličkách Starého Města. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 16:30 na Ovocném 
trhu před vchodem do Pánské pasáže. Cena 
100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

RODINA KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA. Během 
přednášky si tentokrát budeme povídat o nej-
bližších rodinných příslušnících tohoto významné-
ho panovníka. Neopomeneme zmínit jeho rodiče 
i prarodiče, sourozence nebo vlastní potomstvo. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

19. 5. / čt
OD KAROLINA KE KLEMENTINU. Univerzita 
Karlova byla slavnostně založena listinou ze 
dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo organizováno 
ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje 
pro 12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až 
roku 1366. Pojďte s námi po stopách univerzit-
ních kolejí od Karolina po pražské Klementinum. 
Začátek akce v 16:00 před vstupem do Karolina 
z Ovocného trhu. Cena 100/70 Kč (%). Marie 
Hátleová 
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20. 5. / pá
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup ve-
dle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

21. 5. / so
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlav-
ního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 
13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 
Kč. (průvodci PIS – PCT)

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH III. Při 
vycházce se podíváme, kde stával hotel Praha, 
prohlédneme si vily architektů Antonína Engla 
a Richarda Klenky i vilu krále komiků Vlasty 
Buriana. Samozřejmě nás čekají viniční usedlosti 
Kotlářka, Strakovka a další. Začátek akce ve 
14:00 na zastávce autobusu č. 131 „Hanspaulka“ 
(odjíždí od metra A „Hradčanská“ a „Bořislavka“). 
Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 

KAMPOU ZA VALDŠTEJNEM. Od koste-
la sv. Jana Na prádle se vydáme na Kampu 
a odtud zamíříme k Valdštejnskému paláci s je-
ho nádhernou zahradou. Dozvíte se, proč se 
kostel sv. Jana jmenuje Na prádle, odkud má 
jméno Všehrdova ulice, jak vznikl ostrov Kampa, 
proč se tu léčil Dobrovský nebo kde se ženil 
malíř Škréta. Vyprávět si budeme také o tom, 
co všechno musel Valdštejn zbořit, aby si mohl 
postavit palác a kam všude se dal vymalovat. 
Ukážeme si, co byla sala terrena a co grotta 
a povíme si, kam se poděly sochy Adriaena de 
Vriese. Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Jana 
Křtitele Na prádle, roh ulice Říční a Všehrdova, 
Malá Strana. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 

Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup ve-
dle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

22. 5. / ne
PRŮHONICKÝ PARK. Památka UNESCO, kde 
na jaře postupně rozkvete okolo 8000 rodo-
dendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva 
Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od 
zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, 
na hlavní vyhlídku, k opravenému glorietu a luč-
ními partiemi zpět k zámku. Délka trasy cca 
3 km. Začátek akce ve 14:10 u pokladny hlavního 
vstupu do Průhonického parku (nejbližší zastávka 
aut. č. 363, 385 „Průhonice“ – autobusy jedou 
od stanice metra C „Opatov“). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do parku 
80/50 Kč. Pavla Lešovská

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KOBYLISKÁ 
STŘELNICE. V souvislosti s výročím konce 
II. světové války si připomeneme historii býva-
lé vojenské střelnice z konce 19. století, která 
se v době Heydrichiády změnila v popravčí 
místo. Areál byl znovu otevřen po nedávné 
rekonstrukci. Dále se vydáme Ďáblickým há-
jem ke Hvězdárně hl. m. Prahy a vycházku 
zakončíme u ďáblického hřbitova, jehož kap-
le a ohradní zeď jsou vynikajícími památkami 
české kubistické architektury. Začátek akce ve 
14:00 na stanici tramvaje č. 10 „Kyselova“ ( jede 
od metra C „Kobylisy“). Cena 100/70 Kč (%). 
Eva Sokolová

23. 5. / po
RODINA KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA. Během 
přednášky si tentokrát budeme povídat o nej-
bližších rodinných příslušnících tohoto významné-
ho panovníka. Neopomeneme zmínit jeho rodiče 
i prarodiče, sourozence nebo vlastní potomstvo. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

24. 5. / út
ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. 
Komentovaná prohlídka s lektorkou NG. Alfons 
Mucha (1860–1939), světově proslulý český mo-
derní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži 
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na přelomu 19. a 20. století díky své originální 
secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života 
ale spatřoval v jiném díle, které považoval za 
mnohem závažnější, v souboru dvaceti monu-
mentálních obrazů Slovanské epopeje, na němž 
pracoval v letech 1912–1926. POZOR! – omeze-
ný počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního pa-
láce (zastávka tram. č. 12, 17 „Veletržní palác“). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné snížené vstupné na výstavu 90 Kč. 
Monika Sybolová

25. 5. / st
KOSTEL SV. APOLINÁŘE. Komentovaná 
prohlídka původně gotického kostela, vybu-
dovaného na návrší Větrov na pokyn Karla 
IV. v rámci budovaní Nového Města pražského. 
Kostel byl následně zbarokizován a regotizo-
ván. Začátek akce v 15:00 u vchodu do kostela 
z ulice Apolinářská, Nové Město pražské. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno 
vstupné do kostela 50/30 Kč. PhDr. Jaroslava 
Nováková

28. 5. / so
BAROKNÍ PRAHA ANEB REFORMY OSVÍCENÉ 
PANOVNICE. Akce pro děti z cyklu „Děti, po-
znejte Prahu!!! II.“. Více informací na konci pro-
gramu nebo na www.prazskevychazky.cz

BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO 
BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. 
Na vycházce se seznámíme s unikátním kom-
plexem funkcionalistických vil z let 1932–1936, na 
jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních 
architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, 
O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si 
také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich 
životní osudy. Začátek akce ve 14:00 na za-
stávce aut. č. 131 „U Matěje“ ( jede od metra 
A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 100/70 
Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup ve-

dle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč.  
(průvodce PIS – PCT)

29. 5. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vy-
braných prostor Národního divadla nás za-
vede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. V 9:30 prohlídka v angličti-
ně. V 10:00 prohlídka určená dětem. Začátek 
prohlídek v českém jazyce v 8:30, 10:30 
a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 
Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. 
(průvodci PIS – PCT)

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. 
Markéty, románské krypty a budovy prela-
tury. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kos-
telem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 
„Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné vstupné do ob-
jektu 50 Kč. Marie Vymazalová 

MALOSTRANSKÉ PALÁCE. Vycházka připo-
mene významné malostranské paláce v exteri-
éru. Povídat si budeme nejen o jejich minulosti 
a slavných majitelích, ale i o kráse umělec-
ké výzdoby. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková 

30. 5. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém 
Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i ro-
mantické dvorečky, které nejsou příliš známé, 
ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. 
Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 16:15 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, 
Praha 1). Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová 

31. 5. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém 
Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i ro-
mantické dvorečky, které nejsou příliš známé, 
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ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. 
Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 16:15 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, 
Praha 1). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V KVĚTNU 2016

15. 5. / ne
KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. 
Zábavné povídání o přemyslovských pověs-
tech, románských stavbách i historii slavného 
Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědo-
mostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
Vycházka v exteriérech Vyšehradu. POZOR! 
Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 před Táborskou brá-
nou (první brána směrem od stanice metra C 
„Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS 
– PCT)

28. 5. / so
BAROKNÍ PRAHA ANEB REFORMY 
OSVÍCENÉ PANOVNICE. Akce pro děti z cyk-
lu „Děti, poznejte Prahu!!! II.“. Pojďte s námi 
procházkou po Malé Straně! Ukážeme si typic-
ké barokní domy i šlechtické paláce. Vyprávět 
si budeme něco o době panovnice Marie 
Terezie a povíme si také, od kdy se pražské 
domy značí popisnými číslicemi. Na závěr se 
podíváme do barokní zahrady, ukryté před 
zraky kolemjdoucích!! Vhodné pro děti od šesti 
let (v doprovodu dospělé osoby). Venkovní vy-
cházka po Malé Straně. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 
14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském 
náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do zahrady 65/45 Kč. (prů-
vodci PIS – PCT)

29. 5. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vy-
braných prostor Národního divadla. Na děti 
čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo 
vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali 
pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své 

vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny 
dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibu-
lu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. (průvodci PIS – PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 
účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo 
neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se 
vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné 
do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstup-
né je poskytováno dětem do 15 let, studentům 
do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s prů-
kazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS – 
PCT a průvodcům PIS – PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě 
zrušení akce pořadatelem (Pražská informační 
služba – Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla 
vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spo-
jení 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 tu-
ristických informačních centrech PIS – PCT 
a v recepci PIS – PCT (Arbesovo nám. 4,   
pouze Po–Čt). V rámci předprodeje se prodávají 
vstupenky také on-line na http://eshop.prague.eu

PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
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.

Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den 
v TIC v 18:00 předchozího dne a v případě víken-
dových akcí v pátek v 18:00, v e-shopu končí den  
před konáním akce. Nadále zůstává možnost do-
koupit si vstupenky na místě konání akce, pokud 
není uvedeno v programu jinak.

VYPRODANÉ AKCE jsou avizovány  
na www.prazskevychazky.cz
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Další informace naleznete  
na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e–mailové adrese: 
vlastiveda@prague.eu

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  
facebook.com/praguecitytourism

NAJDETE NÁS NA ARBESOVĚ NÁMĚSTÍ 70/4 
PRAHA 5 / 150 00
v těchto dnech: 
úterý 13:00–16:00, středa 9:00–12:00
čtvrtek 9:00–12:00
tel.: 221 714 161, 221 714 714

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na květen bude zahájen 
v pondělí 25. dubna 2016 v 9:03 v eshopu 
a v Turistických informačních centrech  
PIS – PCT (viz níže) v Praze. Předprodej 
na měsíc červen bude zahájen ve středu 
25. května 2016.
OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PIS – 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 9:00–19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00

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

NOVINKY

NA VĚŽ STAROMĚSTSKÉ RADNICE  
BEZ FRONT
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism připravila pro návštěvníky Staroměstské 
radnice novou službu!
Od 1. května 2016 si budou moci zájemci o vy-
hlídku z radniční věže zakoupit kromě klasické 
vstupenky i vstupenku elektronickou. Tzv. mVstu-
penka 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 in-
formačních cedulí ve Staroměstské radnici nebo 
na stránce prague.mobiletickets.cz.
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Mobilní vstupenka je k dispozici pouze pro indi-
viduální návštěvníky v maximálním počtu 5 osob!

ROK KARLA IV. 
Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
vstoupili jste spolu s námi do roku Karla IV., 
v jehož průběhu si připomínáme 700. výročí 
narození tohoto významného českého i evrop-
ského panovníka. 
My jsme si pro Vás na každý měsíc roku 2016 
připravili zajímavé akce, které Vám přiblíží vý-
znamná místa související v Praze s osobností, 
životními osudy a činností tohoto panovníka.
Těšíme se na Vaši účast v roce 2016!
www.prazskevychazky.cz
Podívejte se na naše stránky k výročí Karla IV., 
které jsou neustále doplňovány a aktualizovány 
www.karlovapraha.cz

VÍNO V PRAZE
V druhé polovině května vydá Pražská infor-
mační služba – Prague City Tourism novou 
tematickou brožuru „Víno v Praze“, mapující 
vinnou kulturu v metropoli. Bude obsahovat za-
jímavé články (historie vína v Praze, vinné od-

růdy, čtení vinět) a anotace vybraných vinných 
podniků (vinárny, restaurace, bary). Texty budou 
doplněny množstvím fotografií a nebude chybět 
vinná mapa Prahy. PIS – PCT tím navazuje na 
úspěšnou tematickou brožuru „Pivo v Praze“, 
která vyšla začátkem roku 2016 v aktualizova-
ném vydání.

CYKLOHRÁČEK
Výletní vlak Cyklohráček posílen o čtvrtý vůz 
plný balónků vyráží opět každý víkend na trasu 
Praha – Slaný!!!
Ve Slaném se můžete zúčastnit komentova-
ných vycházek historickými zákoutími nebo 
v sobotu 28. května 2016 navštívit městské 
slavnosti. V sobotu 28. května bude také opět 
prodloužená jízda do Zlonic s možností ná-
vštěvy expozice železničního muzea s ukázkou 
kolejových vozidel, zabezpečovacího zařízení 
i s jízdami krátkou průmyslovou železnicí. Více na  
www.cyklohracek.cz
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 změstské části
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KOMUNIKACE

        

  INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3 
Milešovská 1 | Praha 3 | www.praha3.cz

  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 dispo-
zici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního 
dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za pochopení. 

 05. 05. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro seniory – posky-
tuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, 
sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajiš-
ťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednání 
a pomoc v tíživých životních situacích.
 05. 05. | 18.00 | Filmová projekce – Příběh Marie* – fran-
couzský film. Marie Heurtin je čtrnáctiletá hluchoslepá dívka, která 
je díky svému postižení zcela izolovaná od okolního světa. Její okolí 
ji považuje za slabomyslnou a to až do té doby, dokud se nedostane 
do ústavu Larnay u Poitiers, ve kterém se jeptišky starají o hluché 
dívky. Marie se ujme mladá jeptiška sestra Marguerite, která udělá 
vše, co je v jejích silách, aby Marii vytáhla z její vnitřní izolace a našla 
cestu jak s ní komunikovat a jak ji naučit žít. 
 09. 05. | 17.00 | Čína ve 20. století – přednáška Mgr. Jana 
Duška
 10. 05. | 10.00 | Vlastivědná procházka * – Žižkovské do-
minanty a památky. Trasa procházky povede přes Mahlerovy 
sady, Televizní věž, Židovský hřbitov, Koncertní síň Atrium, Kostel 
sv. Rocha, nejstarší část Olšanských hřbitovů, hotel Olšanka, kostel 
sv. Prokopa, Žižkovskou radnici, nezapomeneme na sochu K. H. 
Borovského na Havlíčkově náměstí. | místo srazu: Mahlerovy sady 
(z ulice Ondříčkova). Vlastivědnou procházku povede průvodce z PIS.
 10. 05. | 18.00 | Autorské čtení – Bára Šťastná – novi-
nářka, autorka knih „Šťastný život“ a „Jak jsem sebrala 
odvahu“. Žije na Žižkově a v Informačním centru byla prvním 
hostem autorského čtení. Před více než dvěma lety nám Bára 
četla z knihy „Šťastný život“, nyní nám představí svoji druhou 
úspěšnou knihu „Jak jsem sebrala odvahu“.
 11. 05. | 17.00 | Indie – přednáška paní Jarmily Hlavničkové. 
 12. 05. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro seniory – posky-
tuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, 
sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajiš-
ťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednání 
a pomoc v tíživých životních situacích.

 16. 05. | 17.00 | Duchovní systémy Asie – přednáška Mgr. 
Jana Duška
 18. 05. | 10.00 | Vlastivědná procházka * – Žižkovské do-
minanty a památky. Trasa procházky povede přes Mahlerovy 
sady, Televizní věž, Židovský hřbitov, Koncertní síň Atrium, Kostel 
sv. Rocha, nejstarší část Olšanských hřbitovů, hotel Olšanka, kostel 
sv. Prokopa, Žižkovskou radnici, nezapomeneme na sochu K. H. 
Borovského na Havlíčkově náměstí. | místo srazu: Mahlerovy sady 
(z ulice Ondříčkova). Vlastivědnou procházku povede průvodce 
z PIS.
 18. 05. | 17.00 | Zdravá výživa – přednáška v rámci preven-
tivního programu „Zdraví na Trojce“
 19. 05. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro seniory – posky-
tuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, 
sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajiš-
ťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednání 
a pomoc v tíživých životních situacích.
 19. 05. | 18.00 | Filmová projekce – Zkáza krásou * – Lída 
Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem 
i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala nej-
větší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit 
i nejobávanější muže své doby. Vztah s ministrem říšské propa-
gandy Josephem Goebbelsem z ní však obratem učinil národní-
ho nepřítele a symbol kolaborantství. Dokumentaristka Helena 
Třeštíková se s Baarovou setkala v jejím zahraničním exilu. Na 
sklonku hereččina života natočila otevřenou zpověď kdysi milova-
né a následně zatracované hvězdy na pozadí unikátních materiálů 
z několika evropských filmových archivů i ukázek slavných rolí 
Lídy Baarové. Příběh sebedestruktivní love story s proporcemi 
antické tragédie je fatálně spjat s evropskými dějinami a ukazuje 
mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu kariéry ležel svět 
u nohou. O to monumentálnější byl pak její pád do zapomnění 
a samoty.
 25. 05. | 17.00 | Civilizační choroby – přednáška v rámci 
preventivního programu „Zdraví na Trojce“. Civilizační choroby 
jsou skupiny onemocnění, která se vymezují spíše než popisem, 
svým výčtem. Jedná se o nemoci spojené s životním stylem, a to 
především moderní doby a větších měst. Náš organismus je čím 
dál víc ohrožován nepříznivými vlivy z okolí. Zhoršuje se životní 
prostředí i kvalita ovzduší, máme nedostatek pohybu, jíme ve 
spěchu, málo relaxujeme a k tomu všemu si někteří z nás dáme 
kávu, cigaretu nebo sklenku vína. V těle se nám pak nahromadí 
radikály, které urychlují rozvoj mnoha nemocí včetně rakoviny.
 26. 05. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro seniory – posky-
tuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, 
sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajiš-
ťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednání 
a pomoc v tíživých životních situacích.
 31. 05. | 10.00 | Žižkovské kočárkování* – Žižkovské do-
minanty a památky. Trasa procházky povede přes Mahlerovy 
sady, Televizní věž, Židovský hřbitov, Koncertní síň Atrium, Kostel 
sv. Rocha, nejstarší část Olšanských hřbitovů, hotel Olšanka, kostel 
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sv. Prokopa, Žižkovskou radnici, nezapomeneme na sochu K. H. 
Borovského na Havlíčkově náměstí. | místo srazu: Mahlerovy sady 
(z ulice Ondříčkova). Vlastivědnou procházku povede průvodce 
z PIS.
Možnost změny programu v měsíci květnu! Z důvodu pláno-
vané rekonstrukce. Prosím, sledujte nás na www.praha3.cz

  PROGRAM MČ PRAHA 3:
 10. 05. | 14.00 | Taneční odpoledne s Žižkovankou, hotel 
Olšanka 
 12. 05. | 09.00 | Pohár Františka Josefa I. – fotbalový turnaj, 
stadion Viktorie Žižkov
 16. 05. | 19.30 | Koncert k povýšení Žižkova na město – 
kostel Sv. Prokopa 
 21. 05. | 14.00 | Den Karla IV. – nám. Jiřího z Poděbrad
 29. 05. | 10.00–16.00 | Dětský den na Pražačce

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KULTURY

  KC VOZOVNA
Za Žižkovskou vozovnou 18 | Praha 3

  Herna je otevřena po–so 10.00–19.00 kromě časů programu pro 
dospělé.

 03. 05. | 9.00 | Ústav úžasu a Jakub Folvarčný: Vlk a hlad – 
divadlo pro děti všeho předškolního věku + 1.stupeň ZŠ | vstupné 
60 Kč/ dítě; doprovod zdarma
 04. 05. | 16.00 | Fresh Senior: Zlatá šedesátá – Jiří Štědroň, 
herec, zpěvák, textař a podnikatel, syn klavíristy a muzikologa 
Bohumíra Štědroně a bratranec hudebního skladatele Miloše 
Štědroně, který se opět vrátil ke své herecké profesi | vstup zdarma
 05. 05. | 16.00 | Perníková chaloupka + Romance o Kar-
lu IV. – divadlo pro děti předškolního věku + 1.stupeň ZŠ | vstup 
zdarma
 06. 05. | 10.00 | Rodičovský klub Vozovna – čtení a povídání 
pro děti a rodiče, ve spolupráci s Městskou knihovnou | vstup 
zdarma
 07. 05. | 10.00 | Ústav úžasu a Jakub Folvarčný: Cirkus 
prdítko – divadlo pro děti všeho předškolního věku + 1.stupeň 
ZŠ | vstupné 60 Kč/ dítě; doprovod zdarma
 10. 05. | 16.00 | Loutky bez hranic: Tři medvědi a drzá 
Máša – divadlo pro děti všeho předškolního věku + 1.stupeň 
ZŠ | vstupné 60 Kč/ dítě; doprovod zdarma
 10. 05. | 18.00 | Karel IV. jako literát – večer s dílem Karla IV. 
a Nerudovou romancí i písněmi z filmu Noc na Karlštejně v podání 
studentů oddělení rockové opery Mezinárodní konzervatoře Praha 

a jejich pedagogů Pavly Forest, Petra Opavy a režiséra Romana 
Štolpy | vstup zdarma
 11. 05. | 16.00 | Fresh Senior: Tvůrčí dílny s Miladou Gabri-
elovou – originální dekorace která se dá zapíchnout ke květinám 
nebo s ní lze označit zahradní pěšinku. Můžete vytvořit značku, 
lákadlo na kolibříky nebo náhradní květ. Postup práce nebude 
složitý a povede se to každému. | vstup zdarma
 12. 05. | 20.00 | Koncert Bizzar Band + Herky | vstupné 
studenti 80 Kč / senioři 40 Kč
 13. 05. | 10.00 | Zuzana Pomykalová: Záhada prázdné zvo-
nice – autorské čtení pro děti a rodiče; ve spolupráci s Městskou 
knihovnou | vstup zdarma
 14. 05. | 10.00 | Ústav úžasu a Jakub Folvarčný: Karlova 
a Jaromírova pohádka – divadlo pro děti všeho předškolního 
věku + 1.stupeň ZŠ | vstupné 60 Kč/ dítě; doprovod zdarma
 16. 05. | 17.00 | Z historie Prahy 3 – Žižkov v době vlády 
Karla IV. (Území dnešního Žižkova s přesahem do území 
dnešních Vinohrad) – přednáška. Největší důraz bude kladen 
na nejdůležitější aktivitu území dnešního Žižkova, což bylo za 
vlády Karla IV., jednoho z nejvýznamnějších panovníků středověké 
Evropy, pěstování vinné révy. Přednáška bude zaměřena na nej-
významnější vinice, zajímavosti z oblasti středověkého vinařství 
a nebude vynechána ani zmínka o podílu vinařství na zemském 
hospodářství Zemí Koruny české v době vrcholného středověku. | 
vstup zdarma
 17. 05. | 9.00 | Ústav úžasu a Jakub Folvarčný: Tajná po-
hádka – divadlo pro děti všeho předškolního věku + 1.stupeň 
ZŠ | vstupné 60 Kč/ dítě; doprovod zdarma 
 18. 05. | 16.00 | Fresh Senior: Dekameron aneb Milostný 
deník portugalské jeptišky Marianny. Láska mladé jeptišky 
Marianny k francouzskému vojákovi, tak jak ji popsala ve svých 
dopisech, které později knižně vyšly s velkým úspěchem ve 
Francii a do češtiny ji přeložil profesor Vladimír Mikeš. Součástí 
pořadu jsou milostné písně autorů ze sedmi evropských zemí, 
které zhudebnil Daniel Dobiáš a interpretuje je společně s Táňou 
Fischerovou. | vstup zdarma
 18. 05. | 17.00 | Vyhlášení vítězů literární soutěže k pro-
jektu Literáti z naší čtvrti | vstup zdarma
 19. 05. | 16.00 | Šípková Růženka + Romance o Karlu IV. – di-
vadlo pro děti všeho předškolního věku + 1.stupeň ZŠ | vstup zdarma
 19. 05. | 18.00 | Hudební informační středisko – komen-
tovaný poslechový večer s hostem: Pavel Opočenský, sochař 
a výtvarník | vstupné studenti 80 Kč / senioři 40 Kč 
 20. 05. | 10.00 | Rodičovský klub Vozovna – čtení a povídání 
pro děti a rodiče, ve spolupráci s Městskou knihovnou | vstup zdarma 
 21. 05. | 14.00–17.00 | Výtvarné dílny pro všechny | cena 
40 Kč/výrobek
 23. 05. | 17.00 | Asijské dny – Info Dráček: přednáška 
o Vietnamu | vstup zdarma
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 24. 05. | 16.00–18.00 | Ústav úžasu a Jakub Folvarčný – di-
vadelní workshop pro děti | vstupné 60 Kč/ dítě; doprovod zdarma
 25.05. | 16.00 | Filmový klubíček Ondřeje Suchého. V krát-
kých filmech 5. Filmového klubíčku Ondřeje Suchého (Na počátku 
byla loutka, Setkání, Zajatec lesa) účinkují: Jaroslav, Jiří a Ondřej 
Suchých, Jitka Molavcová , Vladimír Svitáček, Miloš Kopecký, Jiří 
Sovák, Jana Werichová, Václav Kopta,  Jolana Smyčková, Milan 
Drobný aj. | vstup zdarma
 26. 05. | 18.00 | Literární večer: Literáti o Karlu IV. Víte, 
jaké to je mít čtyři manželky a k tomu být český král Karel IV.? 
Scénické čtení humorné divadelní hry Ludvíka Kundery o něž-
ných manželských hádkách mezi králem a královnami. V roli 
Karla IV. František Skřípek a jeho manželek Michaela Dolinová, 
Alice Šnirychová, Jaroslava Leufenová a Renata Drössler. Hudební 
doprovod na kytaru, lyru a flétnu představí studenti Mezinárodní 
konzervatoře Praha | vstup zdarma
 26. 05. | 20.00 | koncert Cermaque Circus a Iamme Candle-
wick – Cermaque Circus je seskupení okolo básníka a písničkáře 
Jakuba Čermáka (aka Cermaque).  Iamme Candlewick je cha-
rizmatická pražská písničkářka, zpěvačka, cestovatelka a jedna 
z postav stojících za iniciativou BuskerVille. | vstupné studenti 
80 Kč / senioři 40 Kč 
 27. 05. | 16.00–18.00 | Tančíme v kruhu – ukázka kruhových 
tanců OS Remedium | vstup zdarma
 28. 05. | 14.00–17.00 | Výtvarné dílny pro všechny | cena 
40 Kč/výrobek
 30. 05. | 10.00 | Zuzana Pomykalová: Záhada prázdné zvo-
nice – autorské čtení pro děti a rodiče; ve spolupráci s Městskou 
knihovnou | vstup zdarma
 31. 05. | 16.00 | Divadlo Krab: Otázky netopýra Ušíka – di-
vadlo pro děti předškolního věku + 1.stupeň ZŠ) | vstupné 60 Kč/ 
dítě; doprovod zdarma

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 –UHŘÍNĚVES

  DIVADLO U22
Praha 22 – Uhříněves, K Sokolovně 201, pokladna tel. 222 767 900, 
725 936 914 

  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 17–19.30 h, út 15–19.30 h a vždy 
1 hodinu před představením.

  Změna programu vyhrazena.

 02. 05. | 19.30 | Úhlavní přátelé – svěží francouzská kome-
die o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství. aneb co 

způsobí neopa-
trné zacházení 
s mobilem při 
cestě autem na 
návštěvu nejlep-
ších přátel. Hrají: 
Tereza Kostková, 
Miroslav Vlady-
ka, Nela Boudo-
vá, Radek Holub. 

Vstupné 390 Kč (balkon 350 Kč).
 07. 05. | 10.30 | Honza a lesní skřítek – bylo či nebylo? Byl 
jednou jeden les, tedy spíše smetiště, v němž vládl Král Lesa, 
tedy spíše Smetiště… A taky byl jeden Honza, kterého putování 
za Vílou Vod, Matkou Zemí, Králem Větru a Králem Ohně zcela 
proměnilo. A nesmíme zapomenout na malého lesního skřítka, 
to by byl malér. Pohádkový příběh divadla Cylindr s písničkami 
pro ty nejmenší, pro děti od 3 let. – Vstupné 100 Kč (rodinné 
vstupné 3 a více, sleva 20%).
 14. 05. | 10.30 | O strašidelném nádraží – děti se spolu s námi 
ocitnou na jednom malém nádraží v městečku jménem Planá. Na 
tomto úplně obyčejném vlakovém nádraží, které spravuje přednosta 
stanice Bedřich Růžička, se dějí naprosto záhadné věci, začalo zde 
totiž strašit. A tak se Plané začalo říkat, Strašidelná Planá, a lidé 
se nádraží začali vyhýbat. Podaří se přednostovi stanice společně 
s dětmi strašidlo vyhnat? Pohádka je určená všem dětem od 4 let. 
Vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%).
 18. 05. | 19.30 | Chlap na zabití – francouzská komedie nabitá 
slovním a situačním humorem o tom, jak se profesionální zabiják 
stane obětí sebevraha. Když se setká nekompromisní nájemný 
zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebe-
vraždu, může to na první pohled vypadat, jako snadná práce. Opak 
je však pravdou. Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Michal Slaný, 
Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Milan Šimáček. Vstupné 390 Kč.
 25. 05. | 19.30 | Věra Špinarová s kapelou Adam Pavlík 
band – Věra Špinarová je jedna z nejlepších českých zpěvaček. 
Disponuje nezaměnitelným altem, proto se ji občas přezdívá česká 
Janis Joplin či Tina Turner. Vstupné 590 Kč (balkon 490 Kč).
 28. 05. | 10.30 | Červená Karkulka – hravá loutkově–čino-
herní pohádka divadla MaMa s živou hudbou a zpěvy na motivy 
klasického příběhu bratří Grimmů... Pomůže holčička s červeným 
čepečkem krtkovi, který ztratil brýle? A najde nakonec správnou 
cestu za svou babičkou? Vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, 
sleva 20%).

  UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Nové nám. 1251 | Praha 22

  Otevřeno: po a st 8.30–12.00 a 13.00–17.00, út a čt 8.30–12.00 
a 13.00–16.00, pá 8.30–14.00.

  Vstupné dobrovolné. 

Výstava: Jiří Vála – Olejomalby | od 9. 5. do 27. 5. |

Úhlavní přátelé, foto © Petr Našic
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3. – 5. Cirk-Uff ožije v Trutnově. Akrobati, žongléři, 
klauni i herci rozvíří již pošesté atmosféru při Meziná-
rodním festivalu nového cirkusu.  
www.cirkuff.cz

12. – 18. ožije Novoměstský hrnec smíchu 2016 
v Novém Městě nad Metují. 38. ročník festivalu filmo-
vé a televizní komedie, který je soutěžní přehlídkou 
hraných a anim. snímků s bohatým dopr. programem.  
www.mestskyklub.cz/hrnecsmichu/index.html

15. – 19. Mezinárodní folklórní festival Pod Zviči-
nou se odehrává v Lázních Bělohrad. Jde o 3. nejstar-
ší festival v Čechách, kde můžete obdivovat lidovou 
kulturu, pestrobarevné kroje, tuzemské i zahraniční 
lidové písně. www.lazne-belohrad.cz

17. – 26. Mezinárodní festival „Divadlo evrop-
ských regionů a Open Air program“ s největší di-
vadelní přehlídkou v ČR se koná na několika místech 
v Hradci Králové. Je připraveno mnoho divadelních 
inscenací, včetně Open Air programu – divadlo ode-
hrávající se na cca 20 scénách pod širým nebem.  
www.openairprogram.cz  
www.klicperovodivadlo.cz

17. 6. – 29. 8. Letní prodloužené víkendy v Jičíně 
zvou na prodloužené otevírací doby památek 
v historickém centru, výlety do Jičína, do letního 
kina v zámeckém parku, pohádky ve dvorku K-Klubu, 
Festival na Valdické bráně atd. www.jicin.cz

26. 6. – 6. 7. Poláčkovo léto v Rychnově nad 
Kněžnou je 23. ročníkem divadelního festivalu po-
řádaného na netradičních místech města na počest 
slavného rodáka Karla Poláčka.  
www.kulturark.cz/polackovo-leto

Kultura v Královéhradeckém kraji 
v červnu 2016

www.hkregion.cz 
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 zpředprodeje 
vstupenek

  TICKET ART
Váš partner ve světě kultury a zábavy

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

DOPORUČUJEME:
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!   Kultovní filmová legenda ožije na jevišti 
Kongresového centra Praha a přinese spoustu scénických kouzel, 
magických triků a hlavně všechny hity ze slavné předlohy Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. „Hajný je lesa pán“, „Dumky, žalky“, 
„Šupy dupy dup“ anebo „Pramen zdraví z Posázaví“ znovu zazní 
v romantickém příběhu, kde vládnou duchové a láska – od dubna 
2016 Kongresové centrum Praha.
MIRO ŽBIRKA – ROAD TO ABBEY ROAD   Miro Žbirka se opět 
vydává do slavné Abbey Road! Tentokrát ovšem ne do Londýna, 
kde nahrál své poslední album MIRO, ale do velkých hal v České 
a Slovenské republice v rámci turné Road to Abbey Road. Na 
koncertním turné zazní nejznámější hity Miro Žbirky, písničky 
z nové desky MIRO a v neposlední řadě největší pecky skupiny 
The Beatles – 16. 9. Praha, 18. 9. Ostrava.
GREGORIAN   Gregorian jsou bezpochyby jedním z nejúspěš-
nějších hudebních seskupení současnosti. Jedinečné provedení 
kultovních popových a rockových písní, roucha mnichů a dokonalý 
sborový zpěv – to vše dohromady přináší posluchačům a návštěv-
níkům koncertů neopakovatelný zážitek. Zážitek zahrnující všech-
ny hudební žánry, speciálně vybranou a vyváženou kombinaci 
klasického popu a rocku – 11. 5. Praha, 12. 5. Brno.

TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA:
Praha 1: Čedok, Na Příkopě 18, tel. 224 197 632, 224 197 699
Čedok, Václavské nám. 53, tel. 224 224 926
Čedok, vestibul metra A/C – Můstek, tel. 224 224 461
TA Centrála, Politických vězňů 9, tel. 222 897 551, 222 897 552 
– nové prodejní místo v centru Prahy – nyní ke každému nákupu 
dárky zdarma, více na www.ticket–art.cz
Praha 2: ReadyGo, Ječná 5, tel. 251 560 015
Praha 3: Bobs Tour, Koněvova 183, tel. 284 861 974

Praha 4: Čedok, Arkády Pankrác, tel. 241 411 363
Čedok, Centrum Chodov, tel. 272 075 000
Praha 5: Čedok, Galerie Nové Butovice, tel. 234 141 021
Čedok, Metropole Tesco Zličín, tel. 226 082 237
Čedok, Plzeňská 8, tel. 257 941 551
Praha 8: CA Eva Tour, Sokolovská 180, tel. 284 826 625
Čedok, vestibul metra B – Ládví, tel. 286 580 193
Praha 9: Čedok, Centrum ČM, tel. 281 911 330
Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel. 284 053 108
Praha 10: CAL, Práčská 4/40, tel. 251 561 402
Celkem 48 prodejních míst v Praze, 501 po celé ČR (seznam 
na www.ticket–art.cz) včetně celé sítě cestovní kanceláře 
ČEDOK a vybraných provozoven

  TICKETSTREAM – VAŠE BRÁNA DO SVĚTA 
VSTUPENEK

Ticketstream – centrála, Na Příkopě 16, Praha 1 | tel. 224 263 049 | 
info@ticketstream.cz | www.ticketstream.cz

  více než 370 prodejních míst po celé ČR, včetně všech cestovních 
kanceláří Čedok a Firo–tour

  kompletní seznam akcí a prodejních míst na www.ticketstream.cz

PRODEJNÍ MÍSTA V PRAZE:
Praha 1: CK Čedok, Na Příkopě 18; Rytířská 16; vestibul stanice 
metra A – Můstek
Firo–tour, Národní 37/38
Ticketstream – centrála, Na Příkopě 16
Praha 3: Firo–tour (OC Atrium Flora), Vinohradská 2828/151
Praha 4: CK Čedok (Centrum Arkády Pankrác), Na Pankráci 86; 
(OC Chodov), Roztylská 2321/19
Firo–tour (OC Chodov), Roztylská 2321/19; (OC Novodvorská 
Plaza); Novodvorská 1800/136
Praha 5: CK Čedok (Galerie Nové Butovice), Radlická 117; 
(OC Nový Smíchov), Radlická 1
Firo–tour (Galerie Nové Butovice), Radlická 117; (OC Metropole 
Zličín), Řevnická 1
Praha 7: Firo–tour, Milady Horákové 526/77
Praha 8: CK Čedok, vestibul stanice metra C – Ládví
Praha 9: CK Čedok (Tesco Letňany), Veselská 663
Firo–tour (Tesco Letňany), Veselská 663
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 zdivadla
�DIVADELNÍ PREMIÉRY

  Anton Pavlovič Čechov, Bára Hančilová: 
TÉMĚŘ TŘI SESTRY

Divadlo Disk, 2. 5.

Tři sestry před rokem osiřely. Jejich autoritativní otec zemřel a ony 
vstupují do dospělosti – mají celý život před sebou. Touží po tom 
odjet do Moskvy, vrátit se do velkého světa, opustit ubíjející nudu 
maloměsta. Brzy ale zjišťují, že život neproběhne tak, jak si ho 
vysnily. Jejich sny se rozplývají a nahrazuje je realita, často trapná 
a nepříjemná. Ukazuje se, že láska není tak krásná a ideální jako 
v románu a práce nepřináší ani tolik naplnění, jako spíš únavu. 
Všechny postavy touží po něčem, co nemůžou mít a upínáním 
na nemožné, sněním o nereálném, zapomenou žít v okamžiku. 

  Hrají studenti 3. ročníku KČD: K. Trnková, K. Janovičová, J. Ko-
trbatá, B. Kaňoková, M. Lurie, A. Vacula, V. Javořík, V. Švarc

  Režie: T. Töpfer, překlad: L. Suchařípa, dramaturgie: B. Han-
čilová, scéna: L. Mathé, kostýmní výtvarnice: A. Straková, 
hudba: O. Brousek, produkce: K. Pazderová, M. Náhlíková. 

  Umberto Giordano: ANDREA CHÉNIER
Národní divadlo, 5. a 6. 5.

Jeden z klenotů italského verismu, Giordanova opera Andrea 
Chénier byla uvedena v Národním divadle jako žhavá novinka 
v roce 1897, pouhý rok po světové premiéře v milánské Scale a tři 
měsíce po její premiéře v Hamburku, kterou řídil Gustav Mahler. 
Od té doby v Národním divadle nikdy nezazněla. Strhující dra-
matická hudba i vypjatá emotivita a atmosféra příběhu z doby 
Francouzské revoluce ji ovšem řadí mezi vrcholy dobové operní 
tvorby. Giordanova opera je dramatem milostného trojúhelní-
ku, v němž stojí aristokratka Maddalena, sluha Gérard a básník 
Chénier. Zprvu nevinné flirtování se vlivem revolučních událostí 
promění v zoufalou a zběsilou vášeň – pronásledovaná Maddale-
na vyznává v tajných dopisech Chénierovi lásku, Gérard, nyní čelný 
představitel jakobínského režimu, zneužívá své moci k osobním 
zájmům o Maddalenu a snílek Chénier uprostřed revolučního 
teroru stále věří ve svobodu, inspiraci a lásku. Láska uprostřed 
revoluce je však smrtelně nebezpečná věc.

  Autor libreta: Luigi Illica, hudební nastudování: Petr Kofroň, 
dirigent: Petr Kofroň, Jan Chalupecký

  Režie: Michal Dočekal

  Nanohach, Lea Švejdová, Marta Trpišovská: 
DEN A NOC A NOC A DEN

Ponec – divadlo pro tanec, 9. 5.

Dvojdílný celovečerní taneční projekt inspirovaný životem a dílem 
dvou různých umělkyň: české malířky Toyen a britské spisovatelky 
Virginie Wolfové.

  Arnošt Goldflam: HRŮZA V BRNĚ/ARNOŠT 
GOLDFLAM 

Švandovo divadlo, uvádí Buchty a loutky, 12. 5.

„Suprové poliši a betelná stori“.
  Hrají: Marek Bečka, Radek Beran, Zuzana Bruknerová, Vít 
Brukner

  Režie: Vít Brukner a Buchty a loutky

  Federico García Lorca: KRVAVÁ SVATBA
Divadlo pod Palmovkou, 13. 5.

Drama jednoho z největších dramatiků a básníků dvacátého sto-
letí, Španěla Federica Garcíi Lorcy, je strhující hrou o mužském 
a ženském údělu a nemožnosti umlčet v sobě vášeň a milostné 
touhy, přestože hrozí katastrofou. Příběh mladé Nevěsty a jejích 
dvou mužů – nastávajícího manžela a bývalého nápadníka Leo-
narda – je plný divokého temperamentu a v neposlední řadě 
také zvláštní poezie, hudby a fascinující symboliky, která vychází 
z lidové obrazivosti, rituálů a legend. Jaký bude osud Nevěsty, 
když v den, kdy se otevírá země, a sázejí nové stromy, skropí její 
svatební šaty krev obou jejích mužů? Jak se cítí Matka, která 
tuší, že přichází hodina krve? Jak a proč se muž stává mužem 
a žena ženou?

  Hrají: Zuzana Slavíková, Tereza Dočkalová, Marcela Nohýn-
ková, Lenka Langová, Barbora Valentová, Hana Seidlová, 
Ondřej Veselý, Jak Hušek, Stanislav Šárský, Jak Teplý, Ivana 
Wojtylová a další.

  DOPISY 
Divadlo v Celetné, uvádí divadelní spolek Kašpar, 16. 5.

Chystáme se porušit listovní tajemství našich básníků a spisovate-
lů – Němcová, Vrchlický, Podlipská, F. X. Šalda, Svobodová, Wolker, 
Čapek a Orten. Je to skvělá literatura – silné příběhy napěchované 
emocemi a to vše znásobeno mimořádnou literární zdatností 
autorů. Herci se výrazně podíleli na scénáři, půjde o první verzi 
inscenace a až po letošní premiéře asi pochopíme, co za materiál 
máme v rukou.

  Hrají: Eva Elsnerová, Aleš Petráš, Ilona Svobodová, Lukáš 
Jůza, Šárka Vaculíková, Jan Potměšil, Míla Tichý, Štěpán 
Coufal

  Režie: Jakub Špalek

  Fekete Seretlek a Studio DAMÚZA: KÁR 
Palác Akropolis, 16. 5.

Divadlo objektů & koncert na motivy Anny Kareniny. 
Během smuteční večeře, během cinkání skleniček a klidného do-
provodu smuteční kapely, se místo klidného rozloučení začnou 
odehrávat střípky ze života minulé osoby. Ta skrz náhodné pohy-
by číšníka, skrz nenápadné kombinace hudby, slov a předmětů, 
ožívá, tak jako ožívá i představivost hostů. Ti se opojení vínem 
začnou vžívat do minulosti, až se nakonec sami stanou postavami 
příběhu o Anně Karenině.
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aby byli v bezpečné vzdálenosti od sebe samých. Ale podobají 
se spíš dvěma rovnoběžkám, které se protnou, jen skloní-li se 
jedna před druhou. A pak navždy zmizí v nekonečnu. Ve snaze 
zachytit vrtkavou vůli v její prchavé nehybnosti si občas musí 
také vydechnout… 

  Jiří Havelka: EXPERIMENT MYŠÍ RÁJ
Nová scéna, Scéna Národního divadla, 26. 5.

Laboratorní myš – vhodný miláček do domácnosti. A co teprve 
k vědeckým experimentům! Pokusy s omlazením, pokusy s moz-
kem, pokusy genetické. Člověk testuje na zvířeti. Co kdybychom 
se ale testovanou myškou stali my? Jevištní experiment s hercem 
a myší, pokus s jevištní realitou, laboratorní podmínky před vaši-
ma očima. Provozujeme analýzu blahobytu společnosti a přiná-
šíme vědecký důkaz rozkladu společnosti, v níž ti, kteří vstupují 
do ráje, nevyhnutelně zanikají.

  Hrají: Lucie Juřičková, Taťjana Medvecká, Petra Kosková, 
Diana Toniková, Vladislav Bebeš, Lucie Valentová, Jan Bidlas, 
David Prachař, Ondřej Bauer, Michal Bednář

  Režie: Jiří Havelka

  Enda Walsh: DISCO PIGS
Pidivadlo, 28. 5.

Čuník a Čuňka se narodili ve stejném roce, stejný den, stejnou 
hodinu, ba dokonce i stejnou minutu, v téže nemocnici, ve stej-
ném městě, navíc bydleli od narození odděleni jednou stěnou. 
Od malička byli pořád spolu, ostatní jim moc nerozuměli a oni 
příliš nerozumí ostatním. Jejich životním mottem je ubavit se 
k smrti. Občas někoho zmlátit, alkohol, tanec, někoho zmlátit, 
disco, alkohol, jídlo, noc, televize, tanec, alkohol a PALÁC DISCO! 
Intenzivní příběh vyprávěný dvěma speciálními osobnostmi. De-
strukce v tempu disco! Oslava života! Oslava sedmnáctin.

  Hrají: Brnula, Zenklová, Perůtka, Hauptová, Kovář, Mlynárová, 
Vodičková

  Režie: Jiří Š. Hájek, režijní spolupráce, dramaturgie: Bohdana 
Pavlíková, scéna a kostýmy: Hájek–Pavlíková

  CHEMICKÉ DIVADLO: ZLATÉ MĚSTO
Venuše ve Švehlovce, 28. 5.

Praha – město snu. Luxus a bahno, sex a smrt. Autorský projekt 
Barbory Etlíkové , Vojtěcha Bárty a kolektivu Chemického diva-
dla. Velmi volně na motivy literatury fin de siecle a současných 
pražských reálií. 

  Režie V. Bárta

  Aristide Tarnagda: MUSIKA
Divadlo Na zábradlí – Eliadova knihovna, festival Tvůrčí Afrika aneb 
všichni jsme Afričani, 29. 5.

Scénické čtení současné africké hry za přítomnosti autora. 
  Režie J. Šmíd

  Hrají: Pavol Smolárik, Anna Bubníková, Jiří N. Jelínek, Ivo 
Sedláček a Matija Solce

  Režie: Matija Solce

  Jan Werich: LAKOMÁ BARKA 
Divadlo Gong, 19. 5.

Ve vesnici Dejvice žili samí lakomí lidé. Nejlakomější však byla 
Barka, která schovávala slupky od buřtů a šila z nich záclony a pro 
korunu by si nechala koleno vrtat. Barka pracovala jako posluho-
vačka na faře. Když jednou velebný pán navrhnul, že by jednoho 
jejich čuníka mohli dát učiteli, který má doma plno hladových 
krků, nechtěla o tom Barka ani slyšet. Co všechno musela kvůli 
své lakotě vytrpět? Čím vším si musela celá vesnice v zamotaném, 
veselém i poučném příběhu o špatných lidských vlastnostech 
projít? To se dozvíte ve zbrusu novém zpracování pohádkové 
klasiky pro děti i dospělé.

  Henrik Ibsen: HEDA GABLEROVÁ
Divadlo v Dlouhé, 21. 5.

Uzdravující nenávist k současnosti, která ani dítě v matčině lůně 
nešetří. Ibsenova metoda zbavování se jedu vybrousila v Hedě 
téměř dokonalý diamant prázdnoty.

  Hrají: Jan Vondráček, Lucie Trmíková, Jaroslava Pokorná, Klára 
Sedláčková Oltová, Miroslav Hanuš, Robert Milouš, Marie 
Turková

  Překlad František Fröhlich, scéna a kostýmy Jana Preková, 
dramaturgie Štěpán Otčenášek

  Režie a scéna Jan Nebeský 

  David Johnston: BUSTED JESUS COMIX 
Komorní činohra v divadle Troníček, 21. 5.

chcete patřit do společenství „Blyštivých šálků“? Tak to musíte 
hrát v taktu společenské pseudomorálky s tím, že jaký part je 
zadán vám, není podstatné... Hra současného amerického auto-
ra je napsána podle skutečné události, kdy byl devatenáctiletý 
autor obscénního komiksu perzekuován několikerým způsobem 
společností, která jej jako autora „inspirovala“. Směšné až k pláči! 
Česká premiéra! 

  Hrají: I. Machalová, M. Málková, D. Šoltýsová, J. Böhm, P. Ha-
líček, L. Král, výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal

  Režie: Jiří Bábek 

  Timothy and the Things: PLÁN B
Alfred ve dvoře, 22. 5.

Vždy buď realisticky fiktivní. Pokud tedy nemůžeš být fiktivně re-
álný. To je vlastně jedno. Ale vždycky měj plán B., protože všechno 
je o praktické dysfunkčnosti. Nebo dysfunkční praktičnosti. Více 
méně… Dvě postavy na scéně, dva totální protiklady. Dvojice 
eskapistů v zápase jednoho proti druhému proti i uplývající-
mu času, ve stínu komprimovaného časoprostoru či přesněji: 
ve stínu iluze časoprostoru utkané z tuhých vláken vzpomínek 
na budoucnost, která nikdy nenastala. Snaží se k sobě přiblížit, 

v roli Hamleta Patrik Děrgel
režie Daniel Špinar
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  vstupné: na všechna odpolední představení děti od 3 do 12 let 30 Kč, 
všichni ostatní 50 Kč, vstupné na večerní představení 50 Kč

  permanentní vstupenky: 500 Kč na všechna představení pro veřejnost 
pro dvě osoby, 250 Kč na všechna představení pro veřejnost pro 
jednu osobu 

  pořadatel festivalu: Kulturní centrum Horní Počernice, příspěv-
ková organizace, Votuzská 379/11, 193 00, Praha 20 – Horní 
Počernice, tel. 281 920 326, e–mail: divadlo@pocernice.cz, 
www.divadlopocernice.cz

13. 05. | 21.00 | Mnoho povyku pro nic aneb Sir William by 
se divil – uvidíte, co jste ještě neslyšeli a uzříte, co zříti možná ani 
nechcete! Klasiku v neklasickém hávu! Velkého Alžbětince ve světě 
karet! Teatro grando Šejkspíro vás přesvědčí, že pro komedianty 
není nic nemožné a chce vás pobavit tutti bene špektáklem, kde 
nechybí opravdová láska, nefalšovaná zrada, okřídlená fáma 
a přízemní negramotnost policejního sboru. Představení bylo 
nominováno na prestižní přehlídku Jiráskův Hronov 2016 – DS 
Mrsťa Prsťa – Kouřim – hrají: členové DS Mrsťa Prsťa, rež. Martin 
Drahovzal a Mrsťa Prsťa
14. 05. | 17.00 | Zpátky do Afriky – zvířata z pražské ZOO Troja 
dokázala využít osudové náhody, ukořistí zapomenuté klíče klece 
a vydají se na dobrodružnou cestu z Prahy do Afriky – Rodinné 
divadlo Na Radosti – hrají: děti z divadelního souboru RD Na Ra-
dosti, rež. E. Čechová
14. 05. | 21.00 | Brouk v hlavě – divadelní fraška založená 
na  triviálním příběhu neuskutečněné nevěry. Vypráví o  tom, 
co všechno může způsobit zprvu nevinný, ale vzápětí málem 
zkázonosný nápad prověřit manželskou věrnost – DS Klicpera – 
Chlumec nad Cidlinou – hrají: členové DS Klicpera, rež. J. Málek
15. 05. | 17.00 | Zpátky do Afriky – Rodinné divadlo Na Radosti
15. 05. | 21.00 | Limonádový Joe – Limonádový Joe – pistol-
ník, vybavený přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným 
tenorem, muž pijící pouze Kolalokovu lihuprostou limonádu 
a na druhé straně gangster, hledaný ve čtyřech státech neštítící 
se ani těch nejhanebnějších zločinů (zvláště pak na nevinných 
dívkách). Pobaví i dnes diváky „od devíti do devadesáti let“. Takže: 
„Rány, šoky, kuří oka, vše vyléčí Kolaloka!“ – DS Jirásek – Nový 
Bydžov – hrají: členové DS Jirásek, rež. Z. Vašková j. h.
20. 05. | 21.00 | Alenka v říši divů – pohádkový příběh o dí-
vence Alence a jejím světě fantazie známý z knihy L. Carolla – DS 
Počerníčci – hrají: děti z DS Počerníčci, rež. K. Šimicová, J. Sůvová
21. 05. | 17.00 a 21.00 | Alenka v říši divů – DS Počerníčci
22. 05. | 17.00 | Alenka v říši divů – DS Počerníčci
27. 05. | 21.00 | Tři přání – veselá pohádka o kouzelném prs-
týnku, který dokáže plnit tři přání a o dívce, která chce s jeho 
pomocí najít své štěstí – DS Právě začínáme – hrají: členové DS 
Právě začínáme, rež. R. Chlup, E. Bartoňová
28. 05. | 17.00 a 21.00 | Tři přání – DS Právě začínáme
29. 05. | 17.00 | Tři přání – DS Právě začínáme

�DIVADELNÍ FESTIVALY

  PIDIFEST 2016
05. – 08. 05. 2016
5. ročník studentského festivalu

Pidivadlo, Letohradská 44, Praha 7
více na www.pidivadlo.cz, www.vosherecka.cz, www.pidifestival.cz

Pozvání hostitelů festivalu Vyšší odborné školy herecké přijali 
v letošním roce Zlínská vyšší odborná škola umění, která přiveze 
do Prahy dvě své inscenace a Súkromné konzervatorium Nitra, 
které se představí s inscenací Eros a Psyché. Již druhý rok na fes-
tivalu opět spolupracuje Střední a Vyšší odborná škola reklamní 
a umělecké tvorby Michael, která si na festival připravila dva 
workshopy zaměřené na filmovou a fotografickou tvorbu. S ja-
kými inscenacemi se na festivalu představí Vyšší odborná škola 
herecká? O tom rozhodli studenti školy svým hlasováním a jako 
soutěžní byla vybrána inscenace Smrtelné hříchy.“ Divadlo spoju-
je“ je motto letošního festivalu. Spojíme v čase a prostoru Česko, 
Slovensko, divadlo, film, hudbu, tanec, hříchy, ctnosti, současnost, 
minulost, příznivce i odpůrce, ale hlavně se budeme skvěle bavit! 
Přidejte se k nám.

05. 05. | 15.00 | Zahájení PidiFestu 2016
05. 05. | 19.00 | Éros a Psyché
06. 05. | 19.00 | Historka sv. Magdy
07. 05. | 19.00 | Smrtelné hříchy
08. 05. | 13.00 | Slavnostní zakončení PidiFestu

  DIVADLO V PŘÍRODĚ 2016
46. ročník festivalu ochotnických divadel

Počernické ochotnické soubory si i letos pro diváky připravili něko-
lik premiér, ale zahrají i oblíbené kusy z let předchozích a nebudou 
chybět ani hostující soubory. 

  Divadlo v přírodě najdete na adrese: zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 
1408, Praha 20 – Horní Počernice

  spojení: z konečné metra B – Černý Most bus 261 do stanice Krahulčí 
(1 min od divadla), 223 a 296 do stanice Vysokovská (cca 5 min 
od divadla) či 221, 273, 303, 304, 323 a 353 do stanice Vojická (cca 
15 min od divadla)
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  TVÚRČÍ AFRIKA ANEB VŠICHNI JSME 
AFRIČANI
12. ročník (nejen) divadelních setkání
25. – 31. 05. 2016

  pořádá Komba z. s. s podporou Hlavního města Prahy, Státního fondu 
kultury a Francouzského institutu v Praze 

  více informací na www.tvurci–afrika.simplesite.com 

CENTRUM MALAIKA
Tyršova 1, Praha 2

25. 05. | 16.00 | Den Afriky – Pohádky ptáka Afrikána – jak 
vznikly přírodní živly, proč se střídá Den a Noc, co způsobí zlost 
a spousta legrace a dobrodružství s Eliškou, Maximem a Gilsonem 
v režii Z. Mikotové | volný vstup
25. 05. | 19.00 | African party – oslavte s námi Den Afriky! 
Africká hudba, tanec, setkání se zajímavými lidmi a něco malé-
ho k zakousnutí. Jako host vystoupí hudebník a tanečník z Mali 
Abdoul Traoré. Ve spolupráci s Centrem Dialog a ACA. Rezervace 
na silvie@wontanara.cz, www.wontanara.cz | vstupné 50 Kč

FF UK, DIVADELNÍ VĚDA (UČEBNA 408)
nám. J. Palacha 2, Praha 1

26. 05. | 10.00 | Bernard Magnier: Sony Labou Tansi – lo-
ni uplynulo dvacet let od smrti jedné z nejvýraznějších postav 
konžské ho divadla Sonyho Labou Tansi, který významnou měrou 
ovlivnil současné africké dramatiky. Přednáška francouzského 
publicisty a odborníka na africkou li teraturu a divadlo spojená 
s videoukázkami.
26. 05. | 11.15 | Aristide Tarnagda – debata s mladým au-
torem, režisérem a hercem z Burkiny Faso, ředitelem festivalu 
Récréâtrales v Ougadougou | ve francouzštině, tlumočeno do češ-
tiny | volný vstup

SKLEPNÍ PROSTOR H2O
Koněvova 61, Praha 3

27. 05. | 20.00 | Koffi Kwahulé: Nestyda – africká rituální 
hra o dospívání. Divadelní báje v rytmu jazzu. Podobenství 
o hříchu, za nějž je nutné zaplatit. Uvádí Umělecká skupina 
Oldstars, rež. T. Staněk. Rezervace na www.oldstars.cz | vstupné 
150/100 Kč

NÁPRSTKOVO MUZEUM
Betlémské nám. 1, Praha 1

28. 05. | 15.00 | Pozdrav z Burkiny Faso – dobrodružná vý-
prava pro rodiny s dětmi za kulturou Burkiny Faso pod vedením 

  PALM OFF FEST 2016
Mezinárodní setkání divadel ze Slovenska, 
Česka, Moravy a Polska jako symbol 
prolínání různých kultur, jejich proměn 
a spojnic ve středoevropské společnosti 
23. 05. – 06. 06. 2016

Divadlo pod Palmovkou, příspěvková organizace Magistrátu 
hlavního města Prahy, Zenklova 34, Praha 8 | 
obchodni@podpalmovkou.cz | www.podpalmovkou.cz

  představení, informace, hromadné rezervace – obchodní 
oddělení tel./fax 283 011 119, pokladna tel. 283 011 127, 
obchodni@podpalmovkou.cz, www.podpalmovkou.cz

  pokladna tel. 283 011 127, 734 200 097, otevřena po–pá 
11.00–18.00 a vždy hodinu před představením

  rezervace a on–line prodej vstupenek též na www.podpalmovkou.cz; 
předprodej v síti Ticketportal 

23. 05. | 17.30 | Vernisáž A. E. Braun
23. 05. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell – fiktivní pa-
měti Maximiliena Aueho zachycují s  nebývalou otevřeností, 
přesností a historickou věrností osudy jednoho mladého, dobře 
zajištěného, vzdělaného a víceméně „slušného esesáka“, který se 
stal masovým vrahem. Silný a dramatický příběh plný nadšení, 
oddanosti, ukrývané sexuální touhy, přátelství, ale i chladné 
a syrové racionality, citové vyprahlosti či nejrůznějších vnitřních 
běsů odhaluje s děsivou názorností obrovské nebezpečí číhající 
za určitých okolností na kteréhokoliv člověka. Oněmi laskavými 
bohyněmi z názvu jsou totiž míněny lítice, které v řecké mytologii 
pronásledují provinilce… Rež. M. Lang
24. 05. | 17.00 a 21.00 | Galgán – Wrocławski Teatr Wspólcze-
sny – hra o záhadách, síle a zrádnosti lidské paměti podle knih 
nizozemského psychologa Douwe Draaisma | Studio Palmoffka
25. 05. | 19.00 | Nepřítel lidu – Narodowy Stary Teatr, Kraków 
– slavná tragikomedie o střetu poctivosti a ideálů s politikou, 
maloměšťáctvím a  médii v  režii Jana Klaty, jedné z  nejzná-
mějších polských divadelních osobností evropského formátu 
posledních let
25. 05. | 22.00 | Stolek – Karbido – experimentálně divadelně-
-hudební představení, ve kterém hlavní roli hraje akustický stůl 
| Studio Palmoffka
27. 05. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor 
o nástrahách skautingu. Úč. T. Dianiška, T. Dočkalová, J. Hušek, 
B. Kubátová, rež. J. Frič | Studio Palmoffka
29. 05. | 17.00 a 19.30 | Prezidentky – Teatr Polski, Wrocław 
– kontroverzní hra o třech ženách a primitivismu, ze kterého se 
rodí křehkost v režii významného polského divadelního režisér 
a Krystiana Lupy
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/ V. Kopta, J. Carda, M. Pechlát, P. Stach, T. Měcháček, V. Marek 
a další, rež. J. Kališová | premiéra

30. 06. – 09. 07. | 20.30 | Večer tříkrálový aneb Cokoli 
chcete
11. 07. – 19. 07. | 20.30 | Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
21. 07. – 23. 07. | 20.30 | Pocta Shakespearovi
25. 07. – 27. 07. | 20.30 | Hamlet
29. 07. – 06. 08. | 20.30 | Sen noci svatojánské
08. 08. – 11. 08. | 20.30 | Mnoho povyku pro nic
13. 08. – 20. 08. | 20.30 | Mnoho povyku pro nic
22. 08. – 03. 09. | 20.30 | Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

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

02. 08. – 06. 08. | 20.30 | Romeo a Julie
08. 08. – 13. 08. | 20.30 | Romeo a Julie
15. 08. – 20. 08. | 20.30 | Romeo a Julie
22. 08. – 28. 08. | 20.30 | Veselé paničky windsorské
30. 08. – 31. 08. | 20.30 | Othello

� PŘENOSY OPERY

 METROPOLITNÍ OPERA Z NEW YORKU
Přenosy z nejprestižnější operní scény

V Praze v kinech Světozor, Aero, CineStar Anděl, Bio Oko 
Informace o předprodeji najdete na webech jednotlivých kin.
www.metopera.cz

NOVÁ SEZÓNA PŘENOSŮ 2016–17:
08. 10. | 17.45 | TRISTAN UND ISOLDE (TRISTAN A ISOLDA)  
– R. Wagner – Rattle / Treliński | Stemme, Gubanova, Skelton, 
Nikitin, Pape
22. 10. | 18.45 | DON GIOVANNI – W. A. Mozart – Luisi / Gran-
dage | Gerzmava, Byström, Malfi, Villazón, Keenlyside, Plachetka, 
Rose, Kwangchul 

afrikanistky a výtvarnice Jany Jirouškové. Do muzea dorazila zá-
hadná krabice s exotickou známkou. Děti balík rozbalí a najdou 
v něm řadu exotických předmětů. Ke každému předmětu se váže 
krátký příběh a řada fotografií. Pomocí kvízů a her děti poznají 
jednotlivá místa Burkiny Faso, vytvoří si vlastní masku a cestovní 
deník. Na konci výpravy čeká každého malého cestovatele africký 
dáreček | vstupné 20 Kč

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ – ELIADOVA KNIHOVNA
Anenské nám. 5, Praha 1

29. 05. | 19.00 | ARISTIDE TARNAGDA: MUSIKA – scénické 
čtení současné africké hry za přítomnosti autora. Rež. J. Šmíd 
| premiéra

Aneboafro

29. 05. | 20.00 | Aneboafro – vystoupení hudebně-taneční 
skupiny. Divoké a svůdné africké rytmy a tance, které roztančí 
i vás. Součástí večera bude také ochutnávka kulinářských speci-
alit z Afriky. Rezervace na pokladna@nazabradli.cz, 222 868 868, 
www.nazabradli.cz | vstupné 150/100 Kč

DIVADLO ROCK CAFÉ
Národní 20, Praha 1

31. 05. | 19.30 | Leandre Alain Baker: Dny se vlečou, noci 
taky – hra konžského autora je příběhem ze současné Paříže, 
v němž partnerskou krizi účetní Natálie a hudebníka Erika od-
vrátí nečekaná návštěva. Uvádí Divadlo Bez prken, rež. A. Staněk. 
Rezervace na tel. 777 933 738 a Ticketstream, www.rockcafe.cz 
| vstupné 100 Kč

  LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 
2016
28. 06. – 03. 09. 2016

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

  generálním partnerem je investiční skupina PPF

PRAŽSKÝ HRAD – NEJVYŠŠÍ PURKRABSTVÍ
Jiřská 6, Praha 1

28. 06. | 20.30 | VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLI CHCETE 
– hrají: M. Timková, M. Doležalová, N. Boudová, M. Šteindler 
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� STÁTNÍ DIVADLA

  NÁRODNÍ DIVADLO
Národní 2, 110 00 Praha 1 | tel. 224 901 448 |  
info@narodni–divadlo.cz (informace o repertoáru), tel. 224 901 319 
| 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: Státní opera (Wilso-
nova 4, Praha 1); Stavovské divadlo (Železná 24, Praha 1) – otevřeno 
po–ne 10.00–18.00; 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

03. 05. | 19.00 | Sluha dvou pánů – C. Goldoni – činohra – úč. 
M. Donutil, O. Vlček, D. Sitek, K. Hrušínská ad., rež. I. Rajmont
04. 05. | 19.00 | Naši furianti – L. Stroupežnický – činohra – 
úč. J. Štěpnička, J. Tesařová, M. Donutil, K. Holánová, M. Borová, 
A. Švehlík, T. Medvecká, J. Suchý z Tábora, M. Stehlík, O. Pavelka, 
D. Prachař, J. Hartl, M. Preissová, R. Mácha, J. Mílová, M. Stehlík, 
P. Motloch, V. Postránecký a H. Militká, rež. J. A. Pitínský
05. 05. | 19.00 | Andrea Chénier – U. Giordano – opera – rež. 
M. Dočekal | 1. premiéra
06. 05. | 19.00 | Andrea Chénier | 2. premiéra
07. 05. | 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
08. 05. | 17.00 | Libuše – B. Smetana – opera – rež. P. Novotný
09. 05. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé – M. Vač-
kář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, P. Beretová, 
K. Dobrý, M. Zbrožek, J. Pidrmanová, F. Kaňkovský, M. Borová, 
D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
10. 05. | 19.00 | Andrea Chénier
11. 05. | 19.00 | Manon Lescaut
14. 05. | 14.00 | Strakonický dudák – J. K. Tyl – činohra – 
úč. I. Orozovič, K. Dobrý/F. Kaňkovský, T. Medvecká, M. Borová, 
O. Pavelka, A. Pyško, K. Holánová, R. Mácha, J. Tesařová, J. Mílová, 
E. Salzmannová ad., rež. J. A. Pitínský
15. 05. | 11.00 | Opera nás baví – Bohuslav Martinů a Vítězslav 
Novák
15. 05. | 19.00 | Juliette (Snář) – B. Martinů – opera – rež. 
Z. Gilhuus

10. 12. | 18.45 | L’AMOUR DE LOIN (LÁSKA ZDALEKA) – K. Sa-
ariaho – Mälkki / Lepage | Phillips, Mumford, Owens
07. 01. 2017 | 18.45 | NABUCCO – G. Verdi – Levine / Moshinsky 
| Monastyrska, Barton, Thomas, Domingo, Beloselskij 
21. 01. 2017 | 18.45 | ROMÉO ET JULIETTE (ROMEO A JULIE) – 
Ch. Gounod – Noseda / Sher | Damrau, Grigolo, Madore, Petrenko 

Rusalka

25. 02. 2017 | 18.45 | RUSALKA – A. Dvořák – Elder / Zimmer-
man | Opolais, Dalayman, Barton, Jovanovich, Owens 
11. 03. 2017 | 18.45 | LA TRAVIATA – G. Verdi – Luisotti / Decker 
| Jončeva, Fabiano, Hampson 
25. 03. 2017 | 17.45 | IDOMENEO – W. A. Mozart – Levine / 
Ponnelle | van den Heever, Sierra, Coote, Polenzani, Opie 
22. 04. 2017 | 18.45 | EVŽEN ONĚGIN – P. I. Čajkovskij – Ticciati 
/ Warner | Netrebko, Maximova, Dolgov, Hvorostovsky, Kocán 
13. 05. 2017 | 18.15 | DER ROSENKAVALIER (RŮŽOVÝ KA-
VALÍR) – Levine / Carsen | Fleming, Garanča, Morley, Polenzani, 
Brück, Groissböck 
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11. 05. | 19.00 | La Bohème (Bohéma) – G. Puccini – opera 
– rež. O. Havelka
12. 05. | 19.00 | Romeo a  Julie (Roméo et Juliette) – 
Ch. Gounod – opera – rež. S. Daubnerová
13. 05. | 19.00 | Nabucco – G. Verdi – opera – rež. K. Němec
14. 05. | 14.00 a 19.00 | Sněhová královna
15. 05. | 19.00 | Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 
– G. Rossini – opera – rež. M. Otava
19. 05. | 19.00 | Macbeth – G. Verdi – opera – rež. M. Čičvák
20. 05. | 19.00 | Ballettissimo
21. 05. | 19.00 | Aida – G. Verdi – opera – rež. P. Selem
22. 05. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera – 
rež. J. Heřman
25. 05. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette)
26. 05. | 19.00 | Nabucco
27. 05. | 19.00 | Tosca – G. Puccini – opera – rež. M. Otava
28. 05. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. Z. Troška
29. 05. | 19.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna)

  STAVOVSKÉ DIVADLO
Scéna Národního divadla

Ovocný trh 1, 110 00 Praha 1 | tel. 224 901 448 | info@narodni–
divadlo.cz (informace o repertoáru), tel. 224 901 668, 319 | 
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); Státní opera 
(Wilsonova 4, Praha 1) – otevřeno po–ne 10.00–18.00; večerní 
pokladna ve Stavovském divadle je otevřena 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

02. 05. | 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
03. 05. | 19.00 | Le nozze di Figaro (Figarova svatba) – 
W. A. Mozart – opera – rež. J. Průdek
04. 05. | 19.00 | Kámen – Marius von Mayenburg činohra – úč. 
K. Winterová, M. Pechlát, L. Žáčková, A. Talacková, J. Preissová, 
rež. M. Dočekal
05. 05. | 18.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck – úč. 
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičková, 
S. Rašilov, J. Pidrmanová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
06. 05. | 19.00 | Dáma s kaméliemi – balet – Moravské di-
vadlo Olomouc

17. 05. | 19.00 | Z mrtvého domu – L. Janáček – opera – rež. 
D. Špinar
18. 05. | 19.00 | Sluha dvou pánů
19. 05. | 19.00 | Z mrtvého domu
20. 05. | 19.00 | Slavík / Jolanta – I. Stravinskij, P. I. Čajkovskij 
– opera – rež. D. Beneš
21. 05. | 19.00 | Ze života hmyzu – J. a K. Čapkové – činohra 
– úč. S. Rašilov, K. Dobrý, L. Žáčková, F. Kaňkovský, M. Pechlát, 
D. Matásek, M. Kern a další, rež. D. Špinar
22. 05. | 14.00 a 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé
23. 05. | 19.00 | Z mrtvého domu
24. 05. | 19.00 | Manon Lescaut
26. 05. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová
27. 05. | 19.00 | Andrea Chénier
28. 05. | 17.00 | Nová krev – Výprava – činohra – úč. J. Te-
sařová, J. Preissová, T. Medvecká, J. Boušková, E. Salzmanová, 
I. Janžurová, A. Švehlík, M. Stehlík, V. Postránecký, J. Štěpnička, 
F. Němec, D. Prachař, D. Matásek, V. Beneš a další
29. 05. | 19.00 | Prodaná nevěsta
31. 05. | 19.00 | Strakonický dudák

  STÁTNÍ OPERA
Scéna Národního divadla

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 | tel. 224 901 448 |  
info@narodni–divadlo.cz (informace o repertoáru),  
tel. 224 901 668, 319 | objednavky@narodni–divadlo.cz  
(objednávky vstupenek) | www.narodni–divadlo.cz 

 A bezbariérový přístup
  pokladna Státní opery (Wilsonova 4, Praha 1); další pokladny: Hlavní 
pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1); Stavovské divadlo 
(Železná 24, Praha 1) – otevřeno po–ne 10.00–18.00. Večerní 
pokladna ve foyer divadla je otevřena 45 minut před začátkem 
představením

  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. 05. | 19.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) – 
W. A. Mozart – opera – rež. L. Štros 
03. 05. | 19.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna)
04. 05. | 19.00 | Ballettissimo
05. 05. | 19.00 | Turandot – G. Puccini – opera – rež. V. Věžník
06. 05. | 19.00 | La traviata – opera
07. 05. | 14.00 a 19.00 | Sněhová královna – S. Prokofjev 
– balet
08. 05. | 19.00 | Pronájem
10. 05. | 19.00 | Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck – opera 
– rež. M. Forman
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25. 05. | 19.00 | Mikve – H. Galron – činohra – úč. I. Jan-
žurová, V. Hybnerová, J. Boušková, E. Salzmannová, J. Pidr-
manová, A. Talacková, T. Medvecká a P. Beretová/M. Poulová, 
rež. M. Dočekal
27. 05. | 19.00 | Modrý pták
28. 05. | 19.00 | Únos ze serailu
30. 05. | 19.00 | Absolventské představení 2016 – Taneční 
centrum Praha
31. 05. | 19.00 | Jedenácté přikázání

  NOVÁ SCÉNA 
Scéna Národního divadla

Národní 4, 110 00 Praha 1 | tel. 224 901 448 (informace 
o repertoáru) | 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); Státní opera 
(Wilsonova 4, Praha 1) a Stavovské divadlo (Železná 24), které jsou 
otevřeny denně od 10.00–18.00

01. 05. | 19.00 | The Tap Tap: Nefňuka
02. 05. | 20.00 | Zemětřesení v Londýně – M. Bartlett – či-
nohra – úč. J. Pidrmanová, P. Beretová, M. Sieczkowski, J. Bidlas, 
A. Pyško, J. Janěková ml, V. Beneš, M. Borová, F. Kaňkovský, F. Ra-
jmont a další, rež. D. Špinar
03. 05. | 20.00 | Láska a informace – C. Churchillová – čino-
hra – úč. P. Beretová, M. Polišenská, F. Kaňkovský, D. Matásek, 
E. Salzmannová, T. Vilišová, S. Rašilov, P. Smolárik, P. Vančura
08. 05. | 20.00 | Mirage – 420PEOPLE
10. 05. | 20.00 | Ohlušující pach bílé – S. Massini – čino-
hra – úč. K. Dobrý, D. Matásek, F. Rajmont, F. Němec, P. Motloch 
a R. Mácha, rež. L. Bělohradská | derniéra
12. 05. | 20.00 | Spolu/Sami – A. Hillingová – činohra – úč. 
D.  Matásek, K.  Holánová, F.  Rajmont, I.  Ozorovič, T. Vilišová, 
M. Pechlát, rež. D, Špinar
16. 05. | 20.00 | Zemětřesení v Londýně

07. 05. | 14.00 a 18.00 | Vítej na světě – balet – Baby Balet 
Praha
08. 05. | 14.00 | Othello, benátský mouřenín – W. Shake-
speare – činohra – úč. K. Dobrý, D. Prachař, M. Borová, I. Ozorovič, 
rež. D. Špinar
09. 05. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
10. 05. | 19.00 | Les – A. N. Ostrovskij – činohra – úč. I. Janžu-
rová, I. Orozivič, I. Bareš, V. Javorský, rež. M. Dočekal
11. 05. | 19.00 | Jako břitva (Němcová) – L. Lagronová – 
činohra – úč. M. Borová, T. Medvecká, J. Hartl, J. Štěpnička, 
A. Švehlík, I. Ozorovič, M. Pechlát. J. Boušková, J. Preissová, 
L. Žáčková, J. Janěková ml., G. Mikulková, K. Suchá, J. Konva-
linka, rež. Š. Pácl 
12. 05. | 19.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini – 
opera – rež. E. Eszenyi
13. 05. | 19.00 | Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
14. 05. | 19.00 | Jedenácté přikázání – F. F. Šamberk – činohra 
– úč. S. Rašilov, M. Preissová, J. Bidlas, D. Matásek, M. Pechlát, 
Z. Maryška, J. Boušková, J. Pidrmanová, D. Prachař a P. Beretová, 
rež. D. Drábek
15. 05. | 14.00 a 18.00 | Oliver Twist – Bohemia Balet
16. 05. | 19.00 | Audience u královny
17. 05. | 19.00 | Othello, benátský mouřenín
18. 05. | 19.00 | Únos ze serailu – W. A. Mozart – opera – rež. 
J. Lauwers
19. 05. | 19.00 | Jako břitva (Němcová)
20. 05. | 19.00 | Audience u královny
21. 05. | 18.00 | Modrý pták
22. 05. | 19.00 | Valmont – balet – úč. T. Podařilová/Z. Ši-
máková, A. Katsapov/J. Kodym, M. Drastíková/M. Matějková, 
A. Kramešová/M. Lanoue a další, rež. L. Vaculík
24. 05. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
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�DIVADLA HL. MĚSTA PRAHY

  DIVADLO ABC
Městská divadla pražská

Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 | tel. 222 996 113 | rezervace@m–d–p.cz 
| www.mestskadivadlaprazska

  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

02. 05. | 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, L. Pernetová, S. Milková, R. Kalvoda ad., rež. P. Svojtka 
| 2 h 45 min
04. 05. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách – A. a B. Peaseovi/M. Hanuš – hudební komedie, 
která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Úč. L. Jurek, 
Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen, J. Smutná | 3 h
05. 05. | 19.00 | Drž mě pevně, miluj mě zlehka – R. Ful-
ghum, M. Hanuš – divadelní adaptace nejnovějšího románu 
oblíbeného amerického autora Roberta Fulghuma plná tance, 
písní a moudré nostalgie. Úč. J. Hána, J. Klem, T. Novotný, Z. Vencl 
ad., rež. M. Hanuš | 2 h 20 min
06. 05. | 19.00 | Bylo nás pět + prohlídka zákulisí – K. Po-
láček, A. Goldflam – „…a tak jsme šli, a bylo nás pět – já, Bejval 
Antonín, Éda Kemlink, Zilvar z chudobince a Čeněk Jirsák, který 
dělal, že jde sám, ale přitom šel s námi…“ Úč. P. Juřica, V. Frid-
rich, R. Hájek, M. Písařík/T. Novotný, J. Nosek/Z. Kalina, P. Klimeš 
a další, rež. A. Goldflam | 2 h 40 min
07. 05. | 17.00 | Shirley Valentine – W. Rusell – bravurní 
komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního 
věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. Inscenace vznikla 
ve spolupráci s FDA. Úč. S. Stašová, rež. Z. Kaloč | 2 h 50 min
09. 05. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… + prohlídka zákulisí 
– R. Sonego, R. Giordano – Hra, ve které se snoubí všechno, co 
v dobré komedii nesmí chybět. Úč. S. Stašová, J. Dlouhý, A. Daň-
ková, V. Fridrich/P. Vančura, rež. V. Strnisko | 2 h 30 min
10. 05. | 19.00 | Romulus Veliký, komedie antických roz-
měrů – F. Dürrenmatt – tak takhle vypadá největší hrdina všech 
dob, nebo ne? Rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
11. 05. | 19.00 | Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zá-
kulisí – L. Rosten – oblíbená kniha o záludnostech vyučování 
cizí řeči v originálním jevištním provedení plném písní, tance 
a půvabného humoru. Úč. O. Vízner, rež. M. Hanuš | 2 h 50 min

17. 05. | 20.00 | OHAD NAHARIN: decadance – balet
18. 05. | 20.00 | Po sametu – I. Lamper, J. Adámek – činohra – 
úč. S. Rašilov, F. Kaňkovský, P. Smolárik, P. Vančura, T. Medvecká, 
P. Beretová, rež. J. Adámek | derniéra
19. 05. | 20.00 | Láska a informace
23. 05. | 20.00 | Z prachu hvězd – L. Lagronová – činohra – úč. 
J. Boušková, T. Medvecká, J. Janěková ml./P. Špalková, J. Preissová 
a J. Hartl, rež. Š. Pácl | derniéra
24. 05. | 20.00 | Strasti života – Ch. Levin – činohra – rež. 
E. Kudláč, úč. J. Štěpnička, J. Boušková, A. Švehlík | derniéra
25. 05. | 19.00 | Spolu/Sami
26. 05. | 19.00 | Experiment myší ráj – J. Havelka – činohra 
– úč. L. Juřičková, T. Medvecká, P. Kosková, D. Toniková, V. Be-
beš, L. Valentová, J. Bidlas, D. Prachař, O. Bauer, M. Bednář, rež. 
J. Havelka | premiéra
29. 05. | 17.00 | Detektiv Lupa a tajemná věž – Studio 
Damúza
29. 05. | 19.00 | Experiment myší ráj

LATERNA MAGIKA:
04. 05. | 20.00 | Malý princ – na motivy pohádkového románu 
Antoina de Saint–Exupéryho, rež. V. Morávek 
05. 05. | 20.00 | Malý princ
06. 05. | 20.00 | Malý princ
07. 05. | 14.00 a 17.00 | Malý princ
11. 05. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of – výběr nejoblíbe-
nějších scén z inscenací Laterny magiky z posledních let doplněný 
moderní retro revue
13. 05. | 20.00 | Legendy magické Prahy – projekt Laterny 
magiky vychází z představení Černého divadla Jiřího Srnce, které 
toto divadlo uvádělo v devadesátých letech (pod názvy Ahasver, 
Timewalker, Pražský chodec). Pro Laternu magiku vznikla zásad-
ní úprava s novou hudbou, choreografií, výpravou a filmovými 
dotáčkami. Choreografie P. Zuska, námět, scénář a rež. J. Srnec
14. 05. | 17.00 a 20.00 | Legendy magické Prahy
15. 05. | 17.00 | Legendy magické Prahy | derniéra
20. 05. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace 
Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje puto-
vání dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy
21. 05. | 17.00 a 20.00 | Kouzelný cirkus
22. 05. | 17.00 | Vidím nevidím – M. Procházková – rodinné 
představení Laterny magiky připravila filmová režisérka Maria 
Procházková na motivy dětské knihy Ivy Procházkové Pět minut 
před večeří
27. 05. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
28. 05. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
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28. 05. | 19.00 | Listopad – D. Mamet – jak být znovu zvolen 
americkým prezidentem, když popularita klesá k nule? Nekorektní 
politická fraška. Úč. M. Dlouhý, rež. P. Svojtka | 2 h
30. 05. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…
31. 05. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách

MALÁ SCÉNA ABC:
03. 05. | 19.00 | Tanec smrti 
07. 05. | 10.00 | Herecký kurz pro neherce II.

  DIVADLO POD PALMOVKOU
Příspěvková organizace Magistrátu 
hlavního města Prahy

Zenklova 34, 180 36 Praha 8 | obchodni@podpalmovkou.cz | 
www.podpalmovkou.cz

  představení, informace, hromadné rezervace – obchodní 
oddělení tel./fax 283 011 119, pokladna tel. 283 011 127, 
obchodni@podpalmovkou.cz, www.podpalmovkou.cz

  pokladna tel. 283 011 127, 734 200 097, otevřena po–pá 
11.00–18.00 a vždy hodinu před představením

  rezervace a on–line prodej vstupenek též na www.podpalmovkou.cz; 
předprodej v síti Ticketportal 

  více informací k PALM OFF FEST 2016 naleznete v rubrice „Festivaly“

02. 05. | 10.00 a 19.00 | Othello – W. Shakespeare – „Mějte 
se na pozoru před žárlivostí, můj pane...“ Slavné Shakespearovo 
drama promlouvá napříč staletími o síle lživé pomluvy, žárlivosti, 
chorobných ambicích, které dovedou zkazit nebo dokonce zničit 
lidské životy a také o lásce, která musí čelit ďábelskému zlu, rež. 
M. Lang | od 10.00 představení zadáno
03. 05. | 10.00 | Othello | zadáno

12. 05. | 19.00 | Král Lear – W. Shakespeare – slavná tragédie 
o pýše a pádu ješitného starce. Úč. J. Vlasák, rež. P. Svojtka | 2 h 45 
min | derniéra
13. 05. | 19.00 | V+W Revue – hudební revue, která připomíná 
slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho dva legendární prota-
gonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Úč. V. Fridrich, V. Gajerová, 
R. Říčař, L. Pernetová, R. Kalina, H. Bor, V. Janků, P. Juřica, B. Ja-
natková a V. Vojtková, rež. P. Svojtka | 2 h 45 min
14. 05. | 17.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí
16. 05. | 19.00 | Na miskách vah + prohlídka zákulisí – 
R. Harwood – strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti v totalitní společnosti. Úč. V. Fridrich, J. Vlasák, 
J. Suchý z Tábora, N. Horáková, P. Juřica, V. Janků. Rež. P. Svojtka 
| 2 h 30 min | předpl. sk. D
17. 05. | 19.00 | Dobře rozehraná partie + prohlídka záku-
lisí – S. Vögel – současná komedie o tom, jak žít sám a nezpust-
nout. Úč. J. Vlasák, L. Jurek, P. Štěpánek, J. Smutná a K. Veckerová, 
rež. L. Engelová | 2 h 40 min
19. 05. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…
20. 05. | 19.00 | Shirley Valentine
21. 05. | 17.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách
23. 05. | 19.00 | Holky z kalendáře + prohlídka zákulisí 
– T. Firth – něžná a jímavá komedie o ženách, které jsou pro 
dobrou věc ochotny udělat to, co by je nenapadlo ani v těch nej-
odvážnějších snech. Úč. H. Doulová, V. Gajerová, D. Batulková, 
R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková a L. Termerová, rež. O. Zajíc 
| 100. repríza
24. 05. | 19.00 | V+W Revue
 26. 05. | 19.00 | Na miskách vah
27. 05. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – nej-
hranější Shakespearova komedie Sen noci svatojánské v novém 
překladu J. Joska. Magická hra o rozmarech lásky a noci plné divů, 
které se možná staly a možná pouze zdály. Úč. Z. Vencl, L. Zbran-
ková, J. Klem, R. Hájek ad., rež. P. Svojtka | 2 h 35 min | derniéra
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stal masovým vrahem. Silný a dramatický příběh plný nadšení, 
oddanosti, ukrývané sexuální touhy, přátelství, ale i chladné 
a syrové racionality, citové vyprahlosti či nejrůznějších vnitřních 
běsů odhaluje s děsivou názorností obrovské nebezpečí číhající 
za určitých okolností na kteréhokoliv člověka. Oněmi laskavými 
bohyněmi z názvu jsou totiž míněny lítice, které v řecké mytolo-
gii pronásledují provinilce… Rež. M. Lang | v rámci Svět knihy 
na jevišti

Krvavá svatba, foto L. Skokan

13. 05. | 19.00 | KRVAVÁ SVATBA – F. G. Lorca – „Drama plné 
poezie, hrdosti, divoce vášnivých nocí a nelítostné pomsty“ Tra-
gédie o třech dějstvích. Drama jednoho z největších dramatiků 
a básníků dvacátého století, Španěla F. G. Lorcy, je strhující hrou 
o mužském a ženském údělu a nemožnosti umlčet v sobě vášeň 
a milostné touhy, přestože hrozí katastrofou | obnovená premiéra
14. 05. | 19.00 | Večer tříkrálový
15. 05. | 19.30 | Kalavečer Kalambúr a Borůvčí | Studio 
Palmoffka
16. 05. | 19.00 | Sex noci svatojánské – W. Allen – zábavná 
komedie o lásce, sexu a manželství. Jednoho letního dne se ve vile 
ukryté v lesích sejde nesourodá společnost: vynálezce Andrew 
(R. Valenta) a jeho manželka Adriana (S. Vrbická) zde přivítají 
geniálního, ale úzkoprsého filozofa Leopolda (D. Sitek) a jeho 
nastávající manželku, okouzlující Ariel (I. Jirešová). Již tak dosti 
třaskavou směs doplní záletný lékař Maxwell (J. Teplý) a jeho 
přítelkyně Dulcy (H. Hornáčková). Brzy je jasné, že název hry, 
odkazující kromě jiného k nejhranější Shakespearově komedii, 
není zvolen náhodou, rež. P. Svojtka
17. 05. | 19.00 | Náměsíčná komedie aneb Kankán 
u starého mládence – S. O´Casey – komedie o noční dám-
ské návštěvě v bytě pro staré mládence, kam dámské návštěvy 
v žádném případě nesmějí. Hra bude uváděna v novém českém 
překladu J. Joska. Hrají: J. Hušek, L. Langová, R. Valenta, M. No-
hýnková, M. Wronková, P. Skřípal, V. Vostarek, režie N. Penev 
| předplatné S2
18. 05. | 19.00 | Náměsíčná komedie aneb Kankán u sta-
rého mládence | zadáno
19. 05. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 

04. 05. | 19.00 | Spolupracovníci – J. Hodge – černá grotes-
ka o jedné velmi nebezpečné spolupráci. Divadelní hra Johna 
Hodge, mj. scénáristy kultovních filmů Trainspotting, Mělký 
hrob a Pláž, je ironickou komedií o odpovědnosti za své činy 
i o nejrůznějších nástrahách, které čekají na člověka v každé 
době | předplatné S4
05. 05. | 17.00 | Knižní čtvrtek | Studio Palmoffka
05. 05. | 19.00 | Večer tříkrálový – W. Shakespeare – žádný 
sen není nesplnitelný… Jedna z nejslavnějších komedií všech 
dob v novém kabátě. Shakespearova hra je veselou a něžně 
poetickou komedií o nejrůznějších podobách a projevech lásky 
a sebelásky, brilantní a překvapivou hrou záměn, rež. I. Krejčí 
| předplatné S1
06. 05. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – současná černá komedie 
o úskalích mužského středního věku. Skvěle napsaná kome-
die holandské autorky získala záhy po světové premiéře ne-
smírnou diváckou popularitu a přízeň a  její filmová podoba 
se zde stala kultovní záležitostí. V  její pražské premiéře se 
na jevišti Divadla pod Palmovkou v roli Jardy, politika, který 
doufá, že se brzy stane ministrem zahraničních věcí, znovu 
objeví J. Langmajer. Jeho hereckými partnery, kteří doplňují 
čtveřici nerozlučných kamarádů, budou M. Hruška, O. Volejník 
a Z. Kupka, rež. P. Zelenka
07. 05. | 19.00 | Celebrity – P.  Quilter – svižná komedie 
o jednom bizarním pokusu stát se slavným. „Nepředvídatelná, 
provokativní komedie, která je obrazem naší doby“, „fascinující 
hra plná překvapení“, „skvělá současná hra, která se skvěle pohy-
buje na hranici mezi uměním, zábavou a životem“ – to jsou jen 
některé novinové titulky charakterizující uvedení komedie např. 
v New Yorku, Stockholmu, ve Varšavě. Úč. Z. Kupka, Z. Slavíková, 
T. Dianiška, I. Jiřík, J. Konečný, rež. T. Svoboda
07. 05. | 19.30 | Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky – 
D. Masłowska – originální, ve všem všudy současná, tvrdě ne-
kompromisní i vtipná hra o prázdnotě některých dnešních životů 
zalévaných oceány chvilkových náhražek, o nepříjemných národ-
nostních tématech a také o tom, že za jistých okolností nejsou 
věci takové, jakými se být zdají | Studio Palmoffka 
11. 05. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
současná komedie o hledání lásky. Úč. J. Konečný, L. Langová, 
I. Wojtylová, J. Vlas, P. Horváthová a R. Valenta, rež. T. Svoboda 
| předplatné S3
11. 05. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába 
je komedie – inscenace vychází z populárního blogu 1000 vě-
cí, co mě serou a vznikla ve spolupráci s Divadlem F. X. Kalby. 
Toto divadlo je punkovou/undergroundovou odnoží libereckého 
divadla F. X. Šaldy, jehož představení jsou v Liberci neobyčejně 
populární. Jsme si jisti, že mladí herci si své diváky získají i Pod 
Palmovkou | Studio Palmoffka
12. 05. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell – fiktivní pa-
měti Maximiliena Aueho zachycují s  nebývalou otevřeností, 
přesností a historickou věrností osudy jednoho mladého, dobře 
zajištěného, vzdělaného a víceméně „slušného esesáka“, který se 
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29. 05. | 17.00 a 19.30 | Prezidentky – Teatr Polski, Wrocłav 
| PALM OFF FEST 2016
30. 05. | 19.00 | Nájemníci pana Swana – M. Cooney – bri-
lantní komedie záměn vypráví o mazaném podvodníčkovi, dů-
věřivé manželce, příliš oddané sociální pracovnici, nedůvtipném 
strýci, zkrachovalém pohřebákovi, přísných kontrolorech a na-
tvrdlém podnájemníkovi. Hlavním hrdinou je Eric Swan (J. Tep-
lý), který přijde na geniální způsob, jak se dostat k penězům. 
Nečekaná kontrola úřadů rozpoutá řetězovou reakci komických 
situací. Dále hrají S. Vrbická, R. Zima, F. Rajmont, Z. Slavíková 
ad., rež. A. Procházka
31. 05. | 19.00 | Fuk!
31. 05. | 19.30 | Mlčení bobříků | Studio Palmoffka

  DIVADLO ROKOKO
scéna Městských divadel pražských

Václavské nám. 38, 110 00 Praha 1 | tel. 222 996 185 (pokladna) 
www.mestskadivadlaprazska.cz

  rezervace vstupenek a informace o repertoáru na tel. 222 996 113
  otevírací doba pokladny Divadla Rokoko: po–so 14.00–19.00

02. 05. | 19.00 | Věštkyně, vraždy a jasnovidci + prohlíd-
ka zákulisí – K. Čapek, A. Goldflam – česká premiéra svérázné 
adaptace Čapkových povídek. Úč. J. Vlasák, V. Fridrich/J. Hána, 
D. Batulková ad. | 2 h
03. 05. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premiéra 
psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika o sle-
potě skutečné i domnělé a opravdových zázracích života. Úč. 
D. Batulková, V. Fridrich a A. Procházka, rež. O. Zajíc | 2 h 20 min |
04. 05. | 19.00 | Noc bláznů – L. Nowra – divácky vděčná 
komedie o tom, kdo je vlastně blázen. Úč. P. Juřica, M. Vykus, 
H. Homáčková, V. Gajerová, T. Novotný, D. Šoltýsová, N. Horáková, 
rež. P. Khek | zadáno

slabosti. V roli koktavého krále Bertieho se představí M. Strán-
ský, dále hrají D. Sitek, P. Horváthová/S. Vrbická, K. Macháčková, 
M. Kopečný, K. Vlček, I. Jiřík, J. Hyhlík, I. Kubečka, J. Havel, K. Hlu-
šička a V. Vostarek, rež. P. Kracik
19. 05. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor 
o nástrahách skautingu. Úč. T. Dianiška, T. Dočkalová, B. Kubátová, 
rež. J. Frič | Studio Palmoffka
20. 05. | 19.00 | Krvavá svatba
21. 05. | 19.00 | Můj romantický příběh
21. 05. | 19.30 | Přísně tajné: Hrubá nemravnost – T. Dia-
niška – B. Holiček | Studio Palmoffka
23. 05. | 17.30 | Vernisáž A. E. Braun | PALM OFF FEST 2016
23. 05. | 19.00 | Laskavé bohyně | PALM OFF FEST 2016
24. 05. | 17.00 a 21.00 | Galgán – Wrocłavski Teatr Wspólczesny 
| Studio Palmoffka | PALM OFF FEST 2016
25. 05. | 19.00 | Nepřítel lidu – Narodowy Stary Teatr, Kraków 
| PALM OFF FEST 2016
25. 05. | 22.00 | Stolek – Karbido | Studio Palmoffka | PALM 
OFF FEST 2016
26. 05. | 19.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – divácky 
oblíbená komedie byla sice napsána již v roce 1762, ale rozhodně 
se nejedná o zmrtvělou klasiku nebo zaprášené muzejní dílo. 
Jádrem Goldoniho brilantní komedie charakterů je nedorozu-
mění vycházející z časté lidské vlastnosti – z ochoty naslouchat 
kdejaké pomluvě či drbu a následně pak řešit vzniklé problémy 
zbrkle, bez rozmyslu a takříkajíc „po italsku“. Úč. I. Jiřík, S. Vrbická, 
B. Valentová, J. Teplý, V. Limr, M. Hruška, I. Wojtylová, L. Langová, 
T. Dočkalová, D. Sitek, J. Konečný, R. Valenta, V. Vostarek, rež. 
M. Lang | částečně zadáno 
26. 05. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába je 
komedie | Studio Palmoffka 
27. 05. | 19.30 | Mlčení bobříků | Studio Palmoffka | PALM 
OFF FEST 2016
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LESÍK hostuje v Divadle ARCHA
KDY: 15. května 2016 v 18 hodin
Vstupenky v předprodeji i on-line na www.divadloarcha.cz

Jesper Halle (1956)

LESÍK
Severský thriller o ztraceném dětství
Režie Victoria Meirik
Podpořeno grantem z Islandu,  
Lichtenštejnska a Norska
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L. Jurek, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková, M. Kačmarčík, 
rež. O. Zajíc | 2 h
20. 05. | 19.00 | Věštkyně, vraždy a jasnovidci
21. 05. | 17.00 | Noc bláznů – předpl. sk. D 
23. 05. | 19.00 | Kancl
24. 05. | 19.00 | Důkaz
25. 05. | 19.00 | Happy End
26. 05. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové?
27. 05. | 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 a T. Medvecká, rež. O. Zajíc | 2 h 05 min
28. 05. | 19.00 | Noc bláznů
30. 05. | 19.00 | Hodina před svatbou
31. 05. | 19.00 | Molly Sweeney

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

Dejvická 38, 160 00 Praha 6 | pokladna tel. 224 316 784, 
607 911 458, 224 316 186, 607 057 459 | info@spejbl–hurvinek.cz | 
www.spejbl–hurvinek.cz

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

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

11. 05. | 19.00 | Spejbl versus Drákula – H. Philippová, I. Štěd-
rý – swingový horor muzikál pro dospělé – Pan Spejbl se – stejně 
jako před čtyřiceti lety – opět pustí do skládání muzikálu, který 
ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, 
která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec 
Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervilský alias Žeryk 
a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou 
dekadentní zpěvačkou Poulet. Jak vše dopadne, když se k noční-
mu životu probere i žoviální hrabě Drákula? Uvidíte
18. 05. | 19.00 | Spejblovo hudební zmatiné – humorné 
dialogy Spejbla s Hurvínkem a Máničky s Kateřinou baví již ně-
kolik generací diváků. V tomto představení se střídají se sólovými 
výstupy loutek, které byly inspirovány různými hudebními žánry. 
A tak na scéně zazní gospel, chór kozáků zpívá častušku, duo 
operních zpěvaček pronásleduje sbor myších cvičenců, bluesman 
se doprovází na kytaru, zatímco párek Kubánců tančí tempera-
mentní latino. I v radostné melodii však může zaznít mollový 
akord. A tak je bas pana Spejbla přehlušován dotírajícím altem 
paní Kateřiny, Mániččino staccato soutěží v duetu s Hurvínkovo 
pubertální fistulkou. Harmonii střídá disharmonie. A to nejen 
v hudbě, ale i ve vztazích této svérázné rodinky.

06. 05. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? + prohlídka 
zákulisí – E. Albee – jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacá-
tého století. Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i ab-
surdních krutých her je hlubokou sondou do partnerských vztahů. 
Úč. A. Procházka, V. Gajerová, V. Dvořák, V. Kubařová, rež. P. Svojtka
07. 05. | 17.00 | Želary + prohlídka zákulisí – K. Legátová 
– adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru posledních let. Úč. 
E. Pacoláková, V. Fridrich, J. Smutná, O. Vízner, V. Dvořák, J. Nosek 
ad., rež. P. Khek | 2 h 40 min
07. 05. | 21.00 | Čarodějné soirée aneb Lehce okultní sean-
ce čarodějek, které unikly dubnovému pálení
09. 05. | 19.00 | Důkaz – D. Auburn – zoufalé hledaní nepopira-
telného, jediného a nezpochybnitelného důkazu ústí v poznání, že 
i kdyby se všechno na světě dalo spočítat a převést na numerické 
hodnoty, vždycky zůstane ještě něco nevysvětlitelného. Úč. V. Ku-
bařová, O. Vízner, M. Písařík a S. Jachnická, rež. O. Zajíc | 2 h 15 min 
10. 05. | 19.00 | Burundanga + setkání s tvůrci po před-
stavení – J. Galcerán – veselohra o lesku a bídě současného 
terorismu. Velmi nevážně pojednává o jedné z největších hrozeb 
naší doby, o teroristech, které omylem odhalí dvě studentky pro-
střednictvím „drogy pravdy“, burundangy, o nepodařeném únosu 
a možném zániku separatistické organizace ETA, ale také o lásce 
a důvěře. Úč. E. Pacoláková, H. Hornáčková, T. Novotný, R. Kalvoda, 
J. Klem, rež. O. Zajíc | 2 h 15 min
11. 05. | 19.00 | Sebevrah – N. Erdman – bláznivá komedie 
o tom, že v tomhle světě se už nemůžete ani oběsit bez politických 
komentářů. Úč. J. Hána, M. Málková a L. Termerová, rež. O. Zajíc 
| 2 h 15 min | derniéra
12. 05. | 19.00 | Happy End + prohlídka zákulisí – A. Gov – 
současná izraelská tragikomedie, ve které se lehce a s nadhledem 
vypráví o velmi vážných věcech. Úč. D. Batulková, R. Fidlerová, 
J.  Smutná, E.  Pacoláková, H.  Doulová, J.  Hána, Z. Velen, rež. 
A. Goldflam | 2 h 20 min
13. 05. | 19.00 | Veterán – M. Epstein – první divadelní hra 
úspěšného filmového scenáristy M. Epsteina o vině, svědomí 
a touze po lásce v realitě současného českého maloměsta. Úč. 
T. Novotný a M. Málková, rež. P. Khek | 2 h 30 min
14. 05. | 17.00 | Kancl – R. Gervais, S. Merchant – první di-
vadelní uvedení kultovního seriálu BBC, který je originálním 
a vtipným pohledem do zákulisí jedné obyčejné kanceláře. Úč. 
V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina, H. Hornáčková, V. Janků ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h 20 min
17. 05. | 19.00 | Noc bláznů + prohlídka zákulisí
18. 05. | 19.00 | Hráči – N. V. Gogol – tragikomedie z atrak-
tivního prostředí falešných hráčů. „V kartách neexistuje předstí-
rání, karban nešetří nikoho, karty jsou velmi demokratické.“ Úč. 
M. Dlouhý, rež. P. Svojtka | 2 h 15 min
19. 05. | 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, 
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M. Doležalová, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Varga, M. Matej-
ka, P. Tesař, Č. Koliáš, J. Meduna a M. Hanuš, rež. J. Borna a M. Ha-
nuš | 2 h 30 min
09. 05. | 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
10. 05. | 18.30 | Oněgin byl Rusák – I. Dousková – reálný 
socialismus v době svého tlení ve volném pokračování bestsel-
leru Hrdý Budžes. Úč. L. Veliká, I. Lokajová, J. Vondráček, P. Tesař, 
M. Matejka, M. Veliký, M. Zimová, M. Doležalová, I. Klestilová j. 
h., J. Wohanka, A. Goldflam j. h., M. Turková, Č. Koliáš, M. Hanuš, 
N. Vicenová, K. Sedláčková Oltová, I. Svobodová ad., rež. J. Borna 
| 3 h 20 min
11. 05. | 19.00 | Oblomov
17. 05. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
19. 05. | 19.00 | Deň, kedy zomrel Gagarin – V. Klimáček – 
dve utópie s medzirealitou pre troch mužov a jednu ženu. Nový 
titul Slovenské sekce Divadla v Dlouhé | Krátká Dlouhá 
20. 05. | 11.00 | Heda Gablerová – veřejná generálka
21. 05. | 19.00 | HEDA GABLEROVÁ – H. Ibsen – uzdravující 
nenávist k současnosti, která ani dítě v matčině lůně nešetří. Ibse-
nova metoda zbavování se jedu vybrousila v Hedě téměř dokonalý 
diamant prázdnoty. Hrají J. Vondráček, L. Trmíková, J. Pokorná, 
K. Sedláčková Oltová, M. Hanuš, R. Mikluš. Překlad F. Fröhlich 
Režie a scéna J. Nebeský Scéna a kostýmy J. Preková Dramatur-
gie Š. Otčenášek | premiéra
22. 05. | 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
23. 05. | 19.00 | S úsměvy idiotů – J. Vodňanský, P. Skou-
mal, J. Borna – kabaret, tentokrát literární. Hrají M. Doležalová, 
F. Cíl, M. Hanuš, Č. Koliáš, V. Lazorčáková, J. Meduna, M. Potoček, 
P. Tesař, T. Turek, L. Veliká, M. Veliký ad., rež. J. Borna a M. Hanuš, 
hudba P. Skoumal | 2 h 15 min
24. 05. | 19.00 | Oblomov
25. 05. | 19.00 | Heda Gablerová
26. 05. | 19.00 | Mnoho povyku pro nic | zadáno
27. 05. | 19.00 | Deň, kedy zomrel Gagarin
28. 05. | 19.30 | Hmyz jde po cestě – host Taneční divadlo 
BUFO
29. 05. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
30. 05. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách
31. 05. | 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, 

25. 05. | 19.00 | Dějiny kontra Spejbl – H. Štáchová, A. Kne-
ifel – prostřednictvím Spejbla a Hurvínka, díky jejich humoru 
a typickému vidění světa, se seznámíme se skvělými objevy, 
které vznikly se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly 
proti nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického syna 
o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat 
na lepší stránku lidstva – má však mocného „protivníka“ – dě-
jiny. Tato aktualizovaná hra patří k těm nejlepším představením 
pro dospělé diváky, které za dobu existence D S+H vznikly. Rež. 
H. Štáchová, hudba J. Škorpík

  DIVADLO V DLOUHÉ
Dlouhá tř. 39, 110 00 Praha 1 | tel. 221 778 629, mob. 605 010 774 
(pokladna) | 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,  
tel./fax 224 826 801, 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

02. 05. | 19.00 | Mnoho povyku pro nic – W. Shakespeare 
– „Ženit se, či neženit? To je, oč tu běží.“ Úč. M. Hanuš, J. Vondrá-
ček, T. Turek, M. Němec, J. Meduna, J. Wohanka, Č. Koliáš, F. Cíl, 
M. Veliký, V. Zavřel, K. Sedláčková Oltová, H. Dvořáková/E. Hacu-
rová, M. Turková, M. Pachlová/D. Pfauserová ad., rež. H. Burešová 
| 2 h 45 min
03. 05. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak ne-
ležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, 
jenže jaký to má smysl?“Titulní postava Gončarovova románu dala 
jméno vlastnosti nebo stavu člověka neschopného činu, utíkající-
ho se do snu. Hrají M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, J. Vondráček, 
V. Lazorčáková, E. Hacurová, rež. H. Burešová | 2 h 45 min
04. 05. | 19.00 | Lhář – C. Goldoni – navštivte s Leliem dnešní 
karnevalové Benátky! Úč. J.  Vondráček (Cena Alfréda Rado-
ka za mužský herecký výkon), P. Tesař, J. Wohanka, V. Zavřel, 
M.  Turková/H.  Dvořáková, K.  Sedláčková Oltová/M.  Zimová, 
M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Matejka, M. Veliký, I. Lokajová, K. Zima 
a J. Kohout, rež. H. Burešová | 2 h 20 min
05. 05. | 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
06. 05. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar – J. Borna, I. Smejka-
lová, M. Hanuš a kol. – pár dobrejch fláků od Pepika Kainara. Úč. 
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12. 05. | 19.00 | Lucie, větší než malé množství lásky – 
Lucie, T. Belko – „Lucie, větší než malé množství lásky“ není 
muzikálem o skupině Lucie! Jde o ambiciózní projekt této nej-
populárnější tuzemské hudební skupiny a Hudebního divadla 
Karlín, který překračuje hranice zavedených postupů, pracuje 
s unikátní technologií, filmovými dotáčkami a hlavně s původním 
příběhem o lásce, bolesti a věcech mezi nebem a zemí. Spojuje 
drsnost a něhu, vtip a tragiku. Úč. B. Poláková/E. Smetana, V. Noid 
Bárta/D. Kraus, P. Liška/M. Písařík, J. Pidrmanová/K. Sedláková, 
K. Roden/L. Vaculík a J. Korn/V. Vydra, hudba a texty D. Koller, 
R. Kodym, M. Dvořák, P. B. Ch., libreto T. Belko, rež. P. Novotný
13. 05. | 19.00 | Lucie, větší než malé množství lásky
14. 05. | 15.00 | Lucie, větší než malé množství lásky | 
derniéra
15. 05. | 15.00 | The Addams Family – A. Lippa, M. Brickman, 
R. Elice – rodinný typ muzikálu, se skvělou hudbou a inteligent-
ním humorem, plným satirické nadsázky. Úč. J. Dulava/J. Korn, 
L. Bílá/D. Šinkorová, V. Kopta/M. Sobotka, P. Břínková/H. Seidlová, 
V. N. Bárta/M. Urbánek, R. Coufalová/V. Mertová, J. Fečo/S. Gy-
ertyák/T. Ringel, L. Juřičková/I. Pazderková, P. Děrgel/T. Löbl, 
B. Kotiš/M. Zahálka. Rež. A. Procházka
19. 05. | 19.00 | The Addams Family
20. 05. | 19.00 | The Addams Family
21. 05. | 15.00 | The Addams Family
22. 05. | 15.00 | The Addams Family
25. 05. | 19.00 | Carmen
26. 05. | 19.00 | Carmen
27. 05. | 19.00 | Carmen
28. 05. | 15.00 | Carmen
29. 05. | 15.00 | Carmen

  STUDIO YPSILON
Zřizovatel hlavní město Praha

Spálená 16, 110 00 Praha 1 | ypsilonka@ypsilonka.cz 
| www.ypsilonka.cz

  obchodní centrum a pokladna Vladislavova 17,  
tel. 224 054 333, 224 947 119

  prodej vstupenek po–pá 9.00–15.00, odpolední pokladna 
14.00–19.30, so–ne hodinu před představením

  vstupenky lze objednat na obchodnicentrum@ypsilonka.cz
  divadelní klub je otevřen: po–pá 9.00–23.00, so–ne hodinu před 
představením

VELKÁ SCÉNA:
04. 05. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – swing je 
muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. 

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. 221 868 666 | 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 otevřeno po–pá 8.30–16.30 , 
objednávky již od jedné vstupenky, tel. 221 868 777, 221 868 999,  
fax 221 868 701, objednavky@hdk.cz

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

01. 05. | 15.00 | Carmen – F. Wildhorn, J. Murphy, N. Allen 
– nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla 
Karlín se vrací! Úč. L. Bílá, Dasha/M. Poulíčková, R. Jícha/P. Stre-
náčik, V. Noid Bárta/M. Pošta, P. Břínková, L. Kumpricht/T. Trapl, 
J. Korn/J. Štágr, H. Křížková/A. Langoska, Z. Durďinová/V. Veselá, 
K. Nováková, K. Sedláková, L. Fikar Stránská/B. Skočdopolová, 
T. Zelinková, I. Hrbáč, J. Šlégr, rež. G. Barre
04. 05. | 19.00 | Noc na Karlštejně – K. Svoboda, Z. Podskalský, 
J. Štaidl, E. Krečmar, Z. Podskalský ml. – muzikál – úč. M. Ab-
solonová/K. Brožová, P. Štěpánek/P. Rímský, P. Kostka, V. Vydra-
/V. Vostarek, A. Hryc/M. Maděrič, B. Matuš/J. Urban, R. Škoda, 
H. Holišová/L. Stránská, L. Olšovský/R. Vojtek, V. Peterková, J. Oplt 
ad., rež. P. Novotný, dirigent A. Moulík
05. 05. | 19.00 | Jesus Christ Superstar – A. L. Webber, T. Rice 
– muzikál / rockovou operu Jesus Christ Superstar vytvořili textař 
T. Rice a skladatel A. L. Webber v roce 1969. Vypráví o posledních 
dnech Ježíše Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až po ukři-
žování. Protože producenti měli strach z reakce věřících a církve, 
vydali nejprve písničky z muzikálu na gramofonovém albu. Až 
pak byl muzikál uveden živě v londýnském West Endu a pozdě-
ji na Broadwayi. O čtyři roky později vznikl podle divadelního 
muzikálu slavný film v režii N. Jewisona. Novější filmové zpra-
cování je z roku 2000 (rež. N. Morris). S muzikálem Jesus Christ 
Superstar se české publikum nesetká poprvé, v Praze byl uveden 
již 24. 7. 1994 v divadle Spirála. Úč. K. Střihavka/V. Noid Bárta, 
V. Noid Bárta/J. Toužimský, B. Basiková/Dasha, P. Polák/V. Noid 
Bárta, J. Korn/O. Brzobohatý, R. Seidl/L. Hynek Krämer, J. Vobořil, 
J. Mach/J. Holub, P. Strenáčik ad., hudební nastudování O. Balage, 
choreografie P. Strouhal, rež. G. Barre
06. 05. | 19.00 | Jesus Christ Superstar
07. 05. | 15.00 | Jesus Christ Superstar
08. 05. | 15.00 | Polská krev – O. Nedbal – opereta – úč. T. Bar-
tůněk/D. Tolaš, L. Sass/M. Severová Klinkovská, A. Briscein/M. Sla-
vík/M. Vojtko, B. Kotiš/V. Vostarek, A. Kalivodová/M. Kociánová, 
P. Břínková/L. Šmídová, J. Ježek, J. Šlégr ad., rež. A. Procházka
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13. 05. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona 
brečí – B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – česká klasika vysta-
věná na základě drobného Jeníkova podvodu. Tak se nám proplete 
Smetana i s Dvořákem, aby se ukázal rub i líc naší povahy. Úč. 
M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková, P. Vršek, P. Va-
cek, J. Jiráň, M. Kořínek, R. Mrázik, D. Šváb, R. Rychlá ad., rež. 
J. Schmid | 1 h 50 min
15. 05. | 19.30 | Babička se vrací aneb Dichtung und Wa-
hrheit (vysněná, nebo skutečná) – B. Němcová, A. Goldflam 
– Babička B. Němcové, vysněná a taky trochu skutečná. Neboli 
Babiččin příběh ve třech variantách, jak ho viděla B. Němcová, 
jak se s největší pravděpodobností skutečně udál a jak ho vidí-
me dnes. Úč. J. Synková, J. Lábus, L. Malkina nebo A. Goldflam, 
P. Nový, J. Jiráň, J. Vacková, B. Skočdopolová, L. Šebek Loubalová, 
J. Šteflíčková. R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, M. Čížek, M. Bohadlo 
a D. Renč, rež. A. Goldflam | 2 h 20 min
16. 05. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí
17. 05. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid 
– hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. V Ypsilonu 
opravdová senzace. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež 
souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Z hlediska tématu je 
to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, 
P. Vršek, M. Šrůmová, J. Korn, J. Synková, P. Labudová, O. Navrá-
til, J. Jiráň, P. Nový, L. Šebek Loubalová, K. Kikinčuková, M. Ja-
nouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč, rež. J. Schmid | 
2 h 30 min
20. 05. | 19.30 | Dentální rapsodie aneb Stomatologická 
revue – Ztracená existence | host
23. 05. | 19.30 | Faust a Markétka – Ch. Gounod, J. Schmid 
a kol. – když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být 
Faust. Když to okořeníme a přimícháme k tomu starou dobrou 
Gounodovu hudbu, je z toho opera Faust, ale když to celé spat-
říte v našem divadle, je z toho ypsilonkovský Faust na druhou. 
Úč. M. Dejdar, M. Častvaj Plánková, R. Janál, J. Neumann nebo 
K. Nohýnek, A. Goldflam, J. Jiráň, M. Kořínek, J. Kretschmero-
vá, P. Vacek, M. Janouš, L. Šebek Loubalová ad., rež. J. Schmid 
| 2 h 15 min
24. 05. | 19.30 | Muž na větvi aneb Slavnost na horách 
či Prvobytně pospolné místo v Čechách – J. Schmid a kol. 
– Ypsilonka naruby. Hodně hudby a život jako kabaret, ovšem 
pěstovaný vícegeneračně. Herecké výkony úžasné a překvapení, 
jak ti nejmladší výborně a po svém přebírají ypsilonskou šta-
fetu. Návod, jak se jinak dívat na minulost, a tím lépe chápat 
přítomnost. Muž na větvi je opravdový zážitek. Úč. O. Navrátil, 
J. Synková, P. Vacek, M. Čížek, P. Vršek, R. Rychlá, J. Jiráň, D. Šváb, 
P. Labudová, P. Nový, R. Mrázik, M. Janouš, L. Šebek Loubalová, 
J. Vacková, M. Bohadlo, M. Pechancová, D. Renč a J. Schmid, rež. 
J. Schmid | 2 h 15 min
25. 05. | 19.30 | Sežeňte Mozarta!
26. 05. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí
30. 05. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu

Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, M. Čížek, M. Janouš, M. Koří-
nek, J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová, M. Častvaj Plánková, 
D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, D. Šváb, J. Večeřa 
a hosté (J. Zelenková nebo J. Vrbová nebo J. Korn a další), rež. 
J. Schmidt | 2 h 30 min

Swing se vrací neboli o štěstí

05. 05. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 
J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního ži-
vota. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba shodou 
okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě obrácené 
logiky. Je to příběh dvou rodin, které chtějí situaci řešit groteskně 
nesmyslným nápadem. Jenomže ono je vždycky všechno trochu 
jinak a blbost se stěhuje. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, O. Na-
vrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, P. Labudová, M. Janouš, 
L. Malkina a D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min
08. 05. | 19.30 | Národní finále soutěže Famelab 2016 | 
host | zadáno
09. 05. | 19.30 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je 
stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – Ypsilonkovská 
travestie slavné opery – co se stane, když nejen podle Dvořá-
ka aneb Kdo je stará Háta do prostředí s Vodníkem, Ježibabou, 
Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když Princ už 
je trochu ve věku? Dvořákova opera se stala inspirací k ypsilon-
ské inscenaci na téma problematického světa mytických postav 
a komplikovaného světa lidí. Navíc je plná odboček i asociací ji-
nam. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, M. Častvaj Plánková nebo 
B. Skočdopolová, L. Šebek Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, 
P. Vršek, R. Rychlá ad., rež. J. Schmid | 2 h 10 min
10. 05. | 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 men-
tality svých bližních. Naplní se její naděje? Úč. J. Synková, P. No-
vý, M. Dejdar, R. Rychlá, O. Navrátil, J. Lábus, R. Mrázik, J. Jiráň 
a D. Renč, rež. J. Nvota | 2 h 15 min
11. 05. | 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

www.kampocesku.cz  divadla  45



inscenací a jiných filmových a televizních záznamů. Úč. J. Schmid 
a hosté | 1 h 30 min
31. 05. | 19.30 | Divadlo VOSTO5: Slzy ošlehaných mužů 
| host

  ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5 | 234 651 111 (ústředna), 
257 318 666 (pokladna) | 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 

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

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

  Anglické titulky (English subtitles) promítané nad jevištěm ve Velkém 
sále u představení: Betonová zahrada, Hamlet, Kdo je tady ředitel?, 
Kurz negativního myšlení, Misantrop, Popeláři, Proměna, Řemeslníci.

  titulky pro neslyšící u představení: Zabít Johnnyho Glendenninga, 
4. 5.

  bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla 
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Vzdělávání 
“. Informace o koncertech a scénických rozhovorech najdete také 
v rubrice „Kluby“

02. 05. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – komedie o tom, 
jak pět žen hledá návod na štěstí. Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, 
B. Pavlíková, B. Popková, R. Derzsi/E. Vrbková, J. Šmíd/M.Dlouhý. 
Rež. M. Krátká | Velký sál, Studio | 80 minut bez přestávky
02. 05. | 19.00 | Baal – B. Brecht – svérázná roadmovie o cestě 
do pekel. Hrají: D. Punčochář, E. Josefíková, J. Erftemeijer, M. Po-
spíchal, M. Krátká, M. Hruška, T. Pavelka, T. Červinek, B. Lukešová, 
M. Dancingerová | Studio | 90 minut bez přestávky
03. 05. | 19.00 | Misantrop – Molière – hořká veršovaná ko-
medie, v níž jsme si až příliš podobní. V hlavních rolích: F. Čapka, 
E. Josefíková, D. Punčochář, M. Krátká, B. Pavlíková, M. Pospíchal, 
rež. L. Brutovský | Velký sál | anglické titulky | 150 minut
03. 05. | 19.00 | Šoa – T. Hrbek, L. Kolouchová, D. Hrbek – příběh 
Miloše Dobrého / Příběh Hany Pravdové. Příběh dvou lidí, kteří se 
ocitli na stejných místech a prožili podobné tragédie, a přesto se 
nikdy nepoznali. Hrají: M. Hruška a M. Dancingerová. Rež. D. Hrbek 
| Studio | 60 minut bez přestávky
04. 05. | 19.00 | Zabít Johnnyho Glendenninga – 
D.  C.  Jackson – gangsterská černá komedie, kde kulky létají 
vzduchem jako neřízené střely a krev nemá cenu vytírat. Před-
stavení není vhodné pro diváky mladší 15 let. Hrají: D. Punčo-
chář, M. Hruška, M. Pospíchal, J. Erftemeijer, R. Jašków, V. Švarc, 

MALÁ SCÉNA:
02. 05. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium sku-
tečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem 
a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být 
zřetelné. „Všecko, co je na jevišti, hraje.“ Realita jeviště. Divadlo 
hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, 
A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min
03. 05. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost – 
F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru 
a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil 
v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu ji-
nak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika 
pohybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte 
a třeba Vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka pře-
kvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, 
P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, M. Čížek, M. Bohadlo 
a J. Vacková, rež. A. Goldflam | 1 h 20 min
04. 05. | 10.00 | #jsi_user – B. Holiček a kol. – na začátku 
stála výzva udělat představení pro mladé lidi o internetu a životě 
na něm. Michal byl internetová celebrita. Neúnavný diskutér, 
který dostal BAN takřka na všech známých internetových fó-
rech pro svou neukojitelnou zvídavost, neschopnost rozlišovat 
společensky přijatelné od nepřijatelného a nezvladatelný obdiv 
k plavajícím ženám. Duševně nemocný člověk, neschopný běž-
ného života mezi lidmi, kterému internet nahrazoval sociální 
kontakt, kamarády, hospody, parties, výlety, rodinu, školu, za-
městnání. A nakonec se nejspíš nepřímo stal i jeho záhubou. 
Příběh M. Kolesy je zpráva z nejhlubších hlubin Sítě. Je v něm 
vše, i my. Úč. P. Vršek, D. Šváb, P. Hojer, M. Čížek a M. Čížková 
nebo H. Řezáčová, rež. B. Holiček | 55 min
06. 05. | 19.30 h | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci 
k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu 
k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh 
milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků a  jiných víceúhelníků 
za doprovodu bebopové a swingové hudby. Úč. J. Lábus, J. Kret-
schmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h
12. 05. | 19.30 | iJá – B. Holiček – není počítače bez člověka, 
není chyby bez člověka, není člověka bez chyby… Příběh člověka 
toužícího po dokonalosti. Příběh, na konci kterého je chyba. Může 
být dokonalost bez chyby? Víme, co chceme, nebo to vědí ti, co 
nám to nabízejí? Byl Steve Jobs marketingová superstar, nebo 
Bůh? Milujete Apple? A miluje Apple vás? A je to láska? Je. iNení. 
Úč. P. Vršek, V. Holičková nebo Z. Stavná, D. Šváb a P. Hojer, rež. 
B. Holiček | 1 h 
18. 05. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium 
skutečnosti
27. 05. | 18.30 | Filmové návraty Ypsilonu – Studio Ypsi-
lon – do repertoáru Studia Ypsilon zavádíme Filmové návraty 
Ypsilonu, jelikož chceme společně pobavit a trochu si pěstovat 
paměť, abychom nezapomínali na souvislosti. Tedy již téměř 
tradičně zahajujeme pravidelné promítání některých minulých 
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E. Josefíková, B. Pavlíková, K. Cibulková, A. Buršová a R. Derzsi. 
Rež. M. Kinská | Studio | 90 minut bez přestávky
16. 05. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – Hamlet v režii 
D. Špinara je moderní rodinné drama skandinávského ražení. 
V hlavní roli: P. Děrgel, K. Halbich, K. Cibulková, M. Dancingerová, 
M. Hruška, T. Červinek/F. Čapka. Rež. D. Špinar | Velký sál | anglické 
titulky | 140 minut
16. 05. | 19.00 | Možná že odcházíme – J. Balabán – rodiče 
a děti, alkohol, rozchody – ale také soucit a naděje. Hrají: J. Čapka, 
F. Čapka, K. Cibulková, D. Punčochář. Rež. M. Františák | Studio | 
80 minut bez přestávky
17. 05. | 19.00 | Protest/Rest – V. Havel, M. Hejduk – hru 
V. Havla uvádíme spolu s „úplně poslední Vaňkovkou“ debutují-
cího autora, M. Hejduka. Jak se žije a píše bez nepřítele? Protest? 
Rest! Hrají: R. Jašków a T. Pavelka. Rež. D. Hrbek | Studio | 110 
minut 
18. 05. | 19.00 | Betonová zahrada – I. McEwan – kultovní 
britská novela poprvé na českých jevištích v adaptaci Petry Hůlo-
vé. Šokující příběh o temnotách dospívání. Hrají: M. Pospíchal, 
Z. Onufráková, A. Buršová, T. Červinek. Rež. D. Gombár | Velký 
sál | anglické titulky | 90 minut bez přestávky
19. 05. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – dánská komedie 
vskutku ze života, v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vr-
tačkou, pivem a spoustou výmluv! Hrají: K. Cibulková, K. Halbich, 
R. Jašków, F. Čapka, A. Buršová. Rež. D. Hrbek | Velký sál | anglické 
titulky | 135 minut
20. 05. | 19.00 | Kurz negativního myšlení
20. 05. | 19.00 | Dioptrie růžových brýlí
21. 05. | 19.00 | CRY BABY CRY
21. 05. | 19.00 | Baal
23. 05. | 19.00 | Země Lhostejnost – K. Kryl – Karel Kryl jako 
písničkář s výjimečným básnickým talentem, ale hlavně jako vi-
zionář a prorok, jehož skeptické názory publikum v porevolučním 
nadšení najednou nechtělo slyšet. Hrají: M. Hruška, T. Červinek, 
K. Cibulková, A. Buršová, J. Holík, T. Průchová. Rež. D. Gombár | 
Velký sál | 90 minut bez přestávky
25. 05. | 19.00 | Popeláři
26. 05. | 19.00 | Hamlet
27. 05. | 19.00 | Pankrác ’45
30. 05. | 19.00 | Misatrop
31. 05. | 19.00 | Kdo je tady ředitel?

HOSTUJÍCÍ SOUBORY:

DIVADLO SPEKTÁKL
www.facebook.com/spektakl

06. 05. | 19.00 | Zmoudření Dona Quijota – co brání mladým 
lidem v realizaci vlastních snů a kvůli čemu přicházejí o své mla-
dické ideály? | Studio | 60 minut

H. Vrbová, M. Dancingerová, rež. D. Hrbek | Velký sál | anglické 
titulky | 130 minut 
04. 05. | 19.00 | Dioptrie růžových brýlí – Xindl X – současná 
komedie o tom, jaké to je probudit se vedle někoho úplně jiného, 
než s kým jste včera šli spát. Hrají: P. Hřebíčková, T. Pavelka, V. Limr, 
B. Vyskočilová, rež. J. Sommer | Studio | 125 minut
05. 05. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier – ko-
medie o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. Hrají: M. Dlouhý, 
K. Halbich, R. Jašków, A. Pyško /D. Sitek. Rež. D. Hrbek | Velký sál 
| anglické titulky | 160 minut
05. 05. | 19.00 | Hřebíčková s Onufrákovou lehce meditují 
aneb Děvky od Arbesa – Dodo Gombár a kolektiv – v případě 
těch dvou je možné všechno. Hrají: P. Hřebíčková a Z. Onufráko-
vá, rež. D. Gombár | Studio | 80 minut bez přestávky | poslední 
uvedení v sezoně

Kurz negativního myšlení, M. Hruška, M. Dlouhý, J. Pokorná, E. Leimbergerová, 
foto M. Špelda

06. 05. | 19.00 | Kurz negativního myšlení – B. Breien – 
sarkastická černá komedie s M. Dlouhým v hlavní roli. Sex, drogy, 
rock´n´roll a invalidní vozíky. Hrají: M. Dlouhý, K. Frejová, K. Hal-
bich, Z. Onufráková, M. Hruška. Rež. D. Hrbek | Velký sál | anglické 
titulky | 100 minut bez přestávky
07. 05. | 19.00 | CRY BABY CRY
10. 05. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? 
12. 05. | 19.00 | Popeláři – R. Sikora, D. Gombár, R. Holý – funky 
muzikál po našem s hudbou frontmana kapel Monkey Business 
a J. A. R. Romana Holého vypráví příběh, jaký by chtěl zažít každý 
chlap, který toužil být jako malý kluk popelářem. Hrají: K. Ci-
bulková, R. Jašków, P. Děrgel, T. Pavelka, M. Hruška, T. Červinek, 
A. Buršová, Z. Onufráková, R. Derzsi. Rež. D. Gombár | Velký sál | 
anglické titulky | 155 minut 
13. 05. | 19.00 | Proměna – F. Kafka – Kafkova Proměna jako 
černá komedie o mužské vzpouře. Hrají: M. Pospíchal, P. Vaněk, 
K. Frejová, M. Krátká, E. Stárková/A. Buršová, D. Punčochář, T. Pa-
velka, P. Děrgel . Rež. D. Gombár | Velký sál | anglické titulky | 100 
minut bez přestávky
13. 05. | 19.00 | Pankrác ’45 – M. Kinská – „Casting na popra-
vu“ – Fiktivní příběh založený na skutečných událostech. Hrají: 
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�DIVADLA A – Z

  AGENTURA HARLEKÝN S. R. O., 
Václav Hanzlíček, Jarníkova 1875, 148 00 Praha 4 | info a objednávky 
tel. 602 339 731 | vhanzlicek@harlekyn.cz | www.harlekyn.cz

DIVADLO ABC
Vodičkova 28, Pasáž U Nováků, 110 00 Praha 1 | vstupenky 
tel. 224 215 943

09. 05. | 19.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda – 
R. Anderson – tři příběhy jsou velice směšné, ale lidské. Mohou 
potkat každého z nás. Úč. P. Nárožný, K. Fialová/L. Švormová, 
N. Konvalinková, V. Vydra, J. Ptáčník a D. Morávková/E. Janouš-
ková, rež. P. Háša
19. 05. | 19.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda
30. 05. | 19.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 31, 110 00 Praha 1 | vstupenky tel. 224 946 436

02. 05. | 19.00 | S tvojí dcerou ne – A. Procházka – manželská 
krize a jak z ní ven. Nekončící gejzír komických situací a slovního 
humoru. Úč. P. Nárožný, N. Konvalinková, T. Průchová, A. Procház-
ka, Z. Slavíková/D. Novotná, P. Kikinčuk/M. Zahálka a V. Dubnička, 
rež. A. Procházka
05. 05. | 19.00 | Filumena Marturano – E. De Filippo – S. Sta-
šová a S. Skopal v hlavních rolích slavné komedie, která patří 
k tomu nejlepšímu z italské tvorby. Co všechno musí podstoupit 
prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny 
zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou přece děti
06. 05. | 19.00 | Poslední ze žhavých milenců – N. Si-
mon – odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích 
inspirovala autora k napsání komedie, při které se baví a smějí 
diváci bez rozdílu věku. Úč. S. Stašová (trojrole) a P. Nárožný, 
rež. Z. Kaloč

DIVADLO PALACE THEATRE
Jalta, Václavské náměstí 43, 110 00 Praha 1 | vstupenky 
tel. 224 228 814

04. 05. | 19.00 | V  Paříži bych tě nečekala, tatínku – 
J.  Barbier – francouzská komedie. Výběrčí přímých daní ze 
zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, 
že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec 
s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v po-
jišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky 
a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. Úč. P. Nárožný, S. Post-
lerová/M. Pleštilová, J. Malá/T. Průchová, J. Šťastný/J. Čenský, 
J. Švehlová, F. Skopal/M. Sochor, B. Šťastná Petrová/M. Pach-
lová, rež. J. Novák

09. 05. | 19.00 | Chaplinovy děti – kolektiv autorů – grotesky 
z velkoměsta – komediální improvizace s vývojem tak divokým 
a nepředvídatelným, že předčí ty nejvíc adrenalinové atrakce | 
Studio | 50 minut
30. 05. | 19.00 | Maryšo! Evo! Dom! – A. a V. Mrštíkové, G. Pre-
issová – pohled dnešní mladé generace na tradiční příběh dívek, 
které daly přednost zakázané lásce před voláním svých rodičů | 
Studio | 60 minut

JUST! IMPRO 
www.justimpro.cz

10. 05. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata. | Studio | 90 minut
31. 05. | 19.00 | Just! Impro

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

12. 05. | 19.00 | HRŮZA V BRNĚ/Arnošt Goldflam – suprové 
poliši a betelná stori | Studio | 70 minut | premiéra
14. 05. | 19.00 | Čelisti Reloaded – třetí díl loutkových Relo-
aded | Studio | 95 minut 
18. 05. | 19.00 | Hrůza v Brně/Arnošt Goldflam

KONCERT
17. 05. | 19.30 | Michal Hrůza divadelní tour – Hrůza v di-
vadle – akusticko-elektrický koncert plný zajímavých hereckých 
hostů | Velký sál

SERGEART
24. 05. | 19.00 | Lordi – O. Wilde, R. Ross – salonní, konverzační 
komedie ve slovenštině | Studio | 110 minut

DIVADLO U STOLU
25. 05. | 19.00 | I obešel já polí pět – Edgar – L. Klíma – 
groteskní horor jednoho z nejoriginálnějších českých spisovatelů 
a myslitelů 20. století. Hrají: J. M. Valůšek, J. Mazák, M. Vyhnál-
ková, A. Vaculčiaková, B. Bezáková, K. Hochman, J. Sůra. Rež. 
I. Krobot | Studio | 80 minut
26. 05. | 19.00 | Slečna Julie – A. Strindberg – nejslavnější 
a nejhranější Strindbergovo drama je jakýmsi manifestem tehdy 
nového směru, naturalismu. Hrají: Z. Humpolec, H. Tomáš Brieš-
ťanská. Rež. I. Krobot | Studio | 80 minut

SCÉNICKÉ ROZHOVORY
19. 05. | 19.00 | Jan Šibík – květnovým hostem Scénických 
rozhovorů bude známý fotograf Jan Šibík, laureát velké řady 
světových ocenění, včetně World Press Photo. Ptát se bude jako 
obvykle David Hrbek | Studio | 90 minut
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  ČINOHERNÍ KLUB
Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1 | tel. 211 151 877 (pokladna) | 
pokladna@cinoherniklub.cz | www.cinoherniklub.cz

  předprodej začíná vždy první úterý v měsíci
  na internetových stránkách je otevřena on–line pokladna; je otevře-
na denně, v době, kdy je zavřena kamenná pokladna

  pokladna divadla otevřena po–pá od 15.00, so od 18.00, ne (pokud 
se hraje) od 18.00

  vstupenky lze rezervovat v on–line pokladně www.cinoherniklub.cz; 
ceny vstupenek: 350 až 270 Kč, ke stání 50 Kč

02. 05. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří 
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým romá-
novým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách objevila 
dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo dramatiza-
ce a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premiéra v březnu 
1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čapka, J. Hájek, 
M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež. M. Čičvák
03. 05. | 19.30 | Bratři Karamazovi
04. 05. | 19.30 | Čk uvádí: Ženitna – N. V. Gogol – hra, v níž 
se snoubí smích i  smutek, o  blbosti a  malosti, o  pinožení se 
ve strachu ze zítřka, ale taky o velké touze, nenaplněné lísce, 
špatné taktice a selském rozumu. Režie: J. Sklenář j. h. / Hrají: 
E. Urbancová, A. Hynková, J. Bimanová, J. Horáček, M. Hrycík, 
R. Unger, L. Ulrych, T. Malý, J. Suchánek, S. Vacková, L. Hynek, 
A. Pacáková, R. Frnková, L. Němcová, J. Pacáková, S. Glembek, 
L. Rindová, I. Pírková, K. Vakrčková, J. Vohralík, V. Lhoták. Diva-
delní soubor Vrchlický Jaroměř
05. 05. | 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
06. 05. | 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
07. 05. | 19.30 | Ujetá ruka – M. McDonagh – mnoho rukou, 
ale žádná z nich ta pravá... Zápletka hry se točí kolem drsného 
chlápka s pistolí, jenž přijíždí do malého amerického městečka 
hledat ruku, kterou mu kdysi zlovolně nechali oddělit od paže 
vlakem. Dramatický rukopis: starý McDonagh od a do z – bravurně 
podaný neuvěřitelný příběh, nevázané, vtipné dialogy, překvapivé 
zvraty a nemožnost odhadnout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, 
M. Finger, M. Stehlíková, O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová

  ALFRED VE DVOŘE / MOTUS
divadlo / pohyb / živé umění 

Fr. Křížka 36, Praha 7 | mob. 775 186 860 | pr@alfredvedvore.cz | 
www.alfredvedvore.cz | Facebook: Alfred ve dvoře / Motus 

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

  pokladna divadla a divadelní bar jsou otevřeny hodinu před 
představením

  rezervace a předprodej vstupenek: www.alfredvedvore.cz

01. 05. | 14.00–20.00 | Františkovy lásky – sousedská slav-
nost v ulici Františka Křížka. Již počtvrté zve Motus, produkce 
divadla Alfred ve dvoře ve spolupráci s Biem Oko k již netradiční 
oslavě prvního Máje! Pouliční láskyplná slavnost je jako každým 
rokem definitivním potvrzením nezvratného faktu, že jaro je 
v plném proudu a láska existuje | vstup zdarma
03. 05. | 20.00 | Startup Comedy – Inc – investujte večer 
do ekonomického kabaretu! Vyplatí se to. První světová startup 
comedy exkluzivně v ČR! Speciální host večera: Félix Nadar – 
startupista z poloviny 19. století | v češtině
04. 05. | 20.00 | Startup Comedy/ Inc
05. 05. | 18.00 | Co dělám? #2 – Rozhovor s reportérem Markem 
Wollnerem a podnikatelem Jakubem Grosmanem – rozhovory 
v Alfredu. Připravuje a moderuje Petr Tyc. 
10. 05. | 20.00 | Pirát a lékárník – Wariot Ideal – mravoučný 
morytát pro dospělé | 60 min | v češtině
11. 05. | 20.00 | Pirát a lékárník
12. 05. | 20.00 | Strach / Fear – Jessica Litwak & Jiří Honzí-
rek – work–in–progress. Temné politické divadlo o nebezpečích 
na obou stranách hranic | 80 min | v češtině a angličtině
15. 05. | 17.00 | Kocour v botách – nedělní pohádka. Divadlo 
Toy Machine – loutková pohádka se zpěvy a ptačím sborem. | 
40 min | v češtině | od 3 let
22. 05. | 20.00 | PLÁN B – Timothy and the Things – ale vždyc-
ky měj plán B. Vždy buď realisticky fiktivní. Pokud tedy nemůžeš 
být fiktivně reálný. To je vlastně jedno. Ale vždycky měj plán B, 
protože všechno je o praktické dysfunkčnosti. Nebo dysfunkční 
praktičnosti. Více méně… | 50 min | v angličtině| premiéra
26. 05. | 20.00 | Plán B
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21. 05. | 19.30 | Maska a tvář – L. Chiarelli – „Kdo chce ujít směš-
nosti, 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
22. 05. | 19.30 | Čk uvádí: Hrdina západu – J. M. Synge – 
to je zkrátka „velkej rozdíl mezi krásnejma řečma a odporným 
činem“. Režie S. aj. Langerovi / Hrají: M. Palaugari, A. Ratajová, 
L. Ratajová, P. Körner, V. Hanuš, A. Tomek, M. Charvát, E. Krej-
car, V. Batelková, K. Heřmánková, R. Kopřivová, M. Körnerová, 
J. Vistořínová, R. Hurych Hájková, P. Prudil a J. Štrobl. Divadelní 
společnost Jablonský / Jindřichův Hradec 
23. 05. | 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
24. 05. | 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 pood-
stoupit. Na ono zázračné stanoviště, z něhož je vidět směšné, do-
stává 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. Žáčková, M. Procházková, 
L. Skopalová, B. Holiček/D. Šír, J. Břežková, P. Kikinčuk, S. Zindulka-
/J. Těšitel, P. Meissel a L. Jelínková, rež. L. Smoček
26. 05. | 19.30 | Dámský krejčí | zadáno
27. 05. | 19.30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
29. 05. | 19.30 | Čk uvádí: Holka odjinud – R. Trinner – jak se 
dostat do kufru, jak přimět majitele kufru, aby se o obsah kufru 
podělil. Režie: J. Jiroutek / Hrají: H. Martínková, J. Souček, B. Dvo-
řáková, J. Pincová ml., E. Urbanová nebo M. Pincová, M. Kvasničko-
vá, J. Černý, J. Charypar, P. Vach nebo L. Vach, J. Peterka. Divadelní 
a osvětový spolek / Nadějkov
30. 05. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písmeno G)
31. 05. | 19.30 | Impresário ze Smyrny – C. Goldoni – mnoho 
povolaných, málo vyvolených a loď pluje... Komedie o divadle 
a hercích. Úč. S. Zindulka, O. Vetchý, P. Nárožný, L. Jelínková, 
N. Boudová, D. Černá, J. Dulava, P. Kikinčuk, H. Bor, M. Zelenka 
ad., rež. L. Smoček

  DEJVICKÉ DIVADLO, O. P. S.
Zelená 15a, 160 00 Praha 6 | 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 květen začal v pokladně DD v sobotu 16. 4. v 9.00, 
on–line předprodej ve čtvrtek 14. 4. ve 20.00.

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní bar

08. 05. | 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
10. 05. | 19.30 | Před západem slunce – G. Hauptmann – 
láska navazuje vztah k  lidem. Nenávist též. Kdo hledá cestu 
k lidem, může si vybrat. „Minulost se neprodyšně uzavírá... Du-
chovní hodnoty už nestojí v popředí. Hrozí, že zcela zaniknou.“ 
(G. Hauptmann, leden 1933). Úč. P. Nárožný, O. Vetchý, J. Dulava, 
Z. Stavná, L. Skopalová, D. Černá, M. Pavlata, P. Kikinčuk ad., rež. 
L. Smoček
11. 05. | 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
12. 05. | 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
13. 05. | 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
14. 05. | 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
15. 05. | 19.30 | Sexuální perverze v Chicagu – D. Mamet – 
chcete si splnit nejsmělejší sen? Zamilujte se. David Mamet (1947) 
je považován za jednoho z nejvýznamnějších dramatiků, kteří 
vyšli z kulturního kvasu Ameriky šedesátých let. Sexuální per-
verze v Chicagu byla první hrou, která Mametovi udělala jméno 
v Chicagu a v New Yorku a přinesla mu úspěch. Úč. I. Chýlková, 
J. Dulava, M. Taclík a L. Pernetová, rež. O. Sokol
16. 05. | 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. Naopak, 
Reza klade znepokojivé otázky, jednu z nich v Bohu masakru: jak 
máme uvěřit v nějaký civilizační proces, solidaritu či vzájemnou 
toleranci, když nejsme s to řešit sebemenší konflikt? Možná exis-
tuje jakýsi „bůh masakru“, který se nám posmívá a vše od pra-
dávna řídí... Úč. I. Chýlková, M. Pleštilová, J. Dulava a V. Kratina, 
rež. O. Sokol
18. 05. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka)
20. 05. | 19.30 | Ujetá ruka
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S. Babčáková, P. Hřebíčková, M. Issová, J. Holcová, Z. Žádníková, 
K. Jáchymová ad., divadelní adaptace a rež. M. Krobot
25. 05. | 19.30 | Dealer´s Choice – P. Marber – kdo rozdává, 
rozhodne. Úč. D. Novotný, V. Neužil, H. Čermák, M. Myšička/M. Há-
dek, J. Plesl a I. Trojan, rež. J. Pokorný
26. 05. | 19.30 | Ucpanej systém | zadáno
27. 05. | 19.30 | Zimní pohádka
29. 05. | 19.30 | Ucpanej systém | zadáno
30. 05. | 19.30 | Dealer´s Choice

  DISK, DIVADELNÍ STUDIO AMU
Karlova 26, 116 65 Praha 1 | tel. 234 244 254, 234 244 253 | 
disk@divadlodisk.cz | www.divadlodisk.cz

  předprodej vstupenek v pokladně divadla DISK ve všední dny 16.00–
19.30 , o víkendu a ve svátek jednu hodinu před představením, tel. 
234 244 255; předprodej začíná vždy 10. předcházejícího měsíce 

  rezervace vstupenek on–line na www.divadlodisk.cz nebo na tel. 
234 244 254; vstupenky si je třeba vyzvednout nejpozději 1 den před 
představením

  vstupné 120/80 Kč, není–li uvedeno jinak; Studio Řetízek jednotné 
vstupné 40 Kč; učebna K332 vstupné dobrovolné

  DISK je součástí Divadelní fakulty Akademie múzických umění 
v Praze (DAMU). Soubory: katedra činoherního divadla (KČD), katedra 
alternativního a loutkového divadla (KALD)

01. 05. | 19.30 | K smrti šťastní – K. Jandáčková – dej si po-
zor na svá přání – mohou se ti splnit. Grimmovská inscenace 
ze světa, v němž šťastným koncem zdaleka nic nekončí. Rež. 
K.  Jandáčková, dramaturgie: D.  Košťák, scénografie: P. Vítek, 
kostýmy: L. Rosznyóová, hudba: J. Čtvrtník, videotechnická spo-
lupráce: J. Šimek, choreografie: P. Šavel, produkce: T. Tomášová, 
K. Rundová, P. John, hrají studenti 4. ročníku KALD: K. Dvořáková, 
T. Nádvorníková, S. Märcová, L. Valenová, V. Popovičová, T. Hron, 
F. Hnilička, D. Kranich
02. 05. | 19.30 | Téměř TŘI SESTRY – A. P. Čechov, B. Hanči-
lová – klasické dílo dramatické literatury, uvádíme ve výrazné 
úpravě. Zaměřili jsme se v ní především na osudy postav mladší 
generace. Tři sestry před rokem osiřely. Jejich autoritativní otec 
zemřel a ony vstupují do dospělosti – mají celý život před sebou. 
Touží po tom odjet do Moskvy, vrátit se do velkého světa, opustit 
ubíjející nudu maloměsta. Brzy ale zjišťují, že život neproběhne 
tak, jak si ho vysnily. Jejich sny se rozplývají a nahrazuje je realita, 
často trapná a nepříjemná. Ukazuje se, že láska není tak krásná 
a ideální jako v románu a práce nepřináší ani tolik naplnění, jako 
spíš únavu. Všechny postavy touží po něčem, co nemůžou mít 
a upínáním na nemožné, sněním o nereálném, zapomenou žít 
v okamžiku. Hrají studenti 3. ročníku KČD: K. Trnková, K. Jano-
vičová, J. Kotrbatá, B. Kaňoková, M. Lurie, A. Vacula, V. Javořík, 
překlad: L. Suchařípa, dramaturgie: B. Hančilová, scéna: L. Mathé, 

01. 05. | 19.30 | Spříznění volbou – J. W. Goethe – do čela, či 
do prsou okénko. První české uvedení nejvýznamnějšího romá-
nu německého klasicismu. Úč. V. Neužil, M. Issová, L. Krobotová, 
J. Plesl, J. Holcová, S. Babčáková, P. Šimčík a M. Myšička, drama-
tizace K. F. Tománek, režie a spolupráce na scénáři J. A. Pitínský
02. 05. | 19.30 | Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech 
jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Úč. M. Myšička, 
V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková a L. Jelínková, rež. 
P. Zelenka
03. 05. | 19.30 | Zásek – D. Doubt – hra o lidech, kterým se 
zastavil výtah. Úč. K. Melíšková, V. Khek Kubařová, M. Myšička, 
H. Čermák, M. Kroupa, rež. I. Trojan | zadáno
06. 05. | 19.30 | Brian – M. Krobot – hra o jedné expedici. Úč. 
J. Plesl, D. Novotný, H. Čermák, M. Myšička/M. Krobot, P. Šimčík, 
V. Neužil, J. Konvalinka, R. Fiala a L. Krobotová, rež. M. Krobot
07. 05. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra 
ze života. Úč. S. Babčáková, S. G. Janáčková, V. Khek Kubařová, 
J. Holcová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl. Rež. J. Havelka | 
anglické titulky
09. 05. | 19.30 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – komedie 
na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka z roku 
1935. Adaptace Patrick Barlow. Úč. J. Plesl, S. Babčáková, V. Neužil 
a D. Novotný, rež. D. Ondříček
10. 05. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psycho-
thriller se šťastným koncem. Úč. D. Novotný, M. Myšička, L. Kro-
botová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek Kubařová, 
V. Polívka, S. Babčáková, Z. Žádníková, rež. O. Spišák
13. 05. | 19.30 | Dabing Street
15. 05. | 19.30 | Zásek
16. 05. | 19.30 | Shakespearovy ženské hrdinky – večer 
s profesorem Martinem Hilským nad dílem Williama Shakespeara. 
Společně s ním vystoupí tentokrát i členka souboru DD Lenka 
Krobotová. Ve spolupráci s British Council – pořad je zařazen 
do projektu Shakespeare Lives/Shakespeare žije.
19. 05. | 19.00 | Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí 
na střídačce – hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid Hou-
se, div. adaptace D. Majling. Úč. I. Trojan, V. Neužil, M. Krobot, 
M. Myšička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák/M. Hádek, P. Vršek, 
J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová, rež. M. Vajdička | zadáno
22. 05. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. Úč. K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kubařo-
vá, H. Čermák, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníko-
vá/S. Babčáková, P. Šimčík ad., rež. M. Vajdička
23. 05. | 19.30 | Teremin – P. Zelenka – příběh člověka, který 
navždy změnil tvář moderní hudby. Úč. I. Trojan, D. Novotný, 
M. Myšička, J. Bábek, K. Melíšková, Z. Žádníková, J. Plesl, E. Bouš-
ková, P. Šimčík, V. Jiráček a P. Koutecký, rež. P. Zelenka
24. 05. | 19.30 | Muž bez minulosti – A. Kaurismäki – hra o lás-
ce. Úč. D. Novotný, M. Myšička, I. Trojan, J. Plesl, P. Šimčík, V. Neužil, 
P. Smolárik, T. Vilhelmová, J. Tesařová, L. Krobotová, K. Melíšková, 
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nastupující generací. Překlad: L. Suchařípa, režie: I. Krejčí, drama-
turgické vedení: J. Kudláčková, dramaturgie: K. Kosová, scénograf: 
P. Morávek, kostýmy: M. Stieglerová, hudba: O. Švandrlík, hrají 
studenti 4. ročníku KČD: E. Hacurová, A. Kratochvílová, I. Kroto-
vych, J. Kučera, V. Lapková, V. Roleček, M. Řezníček, E. Shvachko, 
M. Vejdělek, E. Jansová, A. Ernest
10. 05. | 19.30 | Opilí – I. Vyrypajev – žijeme do dna a doufáme 
v naplnění. Současná ruská hra o generaci, která se opila mož-
nostmi natolik, že zapomněla na to, že po každé opilosti přichází 
vystřízlivění. Překlad: T. Krčálová, režie: A. Burianová, dramatur-
gie: D. Košťák, scénografie: V. Kharchevka, kostýmy: P. Morávek, 
produkce: M. Hudeček, M. Příkopová, R. Juan Rozkovec, pohybová 
spolupráce: B. Burianová, hrají studenti 4. ročníku KČD: M. Řezní-
ček, E. Jansová, E. Hacurová, V. Lapková, A. Ernest, I. Krotovych, 
E. Shvachko, M. Vejdělek, T. Terberová*, V. Roleček, J. Kučera, 
M. Lurie*, V. Javořík*, A. Kratochvílová, (*studenti 3. roč. KČD)
11. 05. | 19.30 | K majáku, do strany 73 – člověk nemůže 
říct, co má na mysli. Jak tedy ví člověk to či ono o lidech, když 
jsou tak nepropustně uzavření? Autorská inscenace, inspirována 
románem K majáku Virgine Woolfové, hledá způsob, jak se skrze 
performativní akce spojené s výtvarnou a zvukovou instalací při-
blížit k obrazům, které se skrývají za slovy. Režie: K. Hutečková, 
scénografie: L. Faltýnková, Ha Thanh Špetlíková, zvukový design: 
J. Rouš, dramaturgie: K. Součková, produkce: E. Zavřelová, K. Hra-
dílková, A. Koišová, hrají studenti 4. ročníku KALD: K. Dvořáková, 
F. Hnilička, T. Hron, D. Kranich, S. Märcová, L. Valenová
12. 05. | 19.30 | Touhy – Kolektiv – spalující touha po spojení 
je spojuje. Pohledem, pohybem, hlasem a hmatem. Bez druhé 
poloviny člověk je zmaten. Koncept, režie: T. Měcháček, D. Sulžen-
ko-Hoštová, V. Šrámek, produkce: V. Bošelová, P. Svobodová, A. Pe-
lechová, hrají studenti 4. ročníku KALD: K. Dvořáková, F. Hnilička, 
T. Hron, D. Kranich, S. Märcová, T. Nádvorníková, V. Popovičová, 
L. Valenová
13. 05. | 19.30 | Rituální vražda Gorge Mastromase – 
D. Kelly – „A to se člověku stane, podívá se a vidí sám sebe, několik 
verzí sebe sama, několik z milionů možných já.“ Morální rezigna-
ce? Formativní síla kolektivu?! Nahrazení přirozenosti účelovou 
autostylizací?!? Ajéje. Gorge Mastromas se ocitá na rozcestí. Čeho? 
Osudu – a srdce bolí. Takže: „Hurá, je v tom i příběh.“ Současná 
hra britského dramatika Dennise Kellyho s lehkostí sáněk samo-
hybek přechází z žánru do žánru, od závějí smíchu až k ledovému 
jezeru slz… Překlad: L. Kolouchová, rež. A. Svozil, dramaturgie: 
K. Kosová, scénografie a kostýmy: J. Tereba, kostýmy: B. Fehéro-
vá, autor hudby a hudební spolupráce: J. Borovanský, hudební 
spolupráce: E. Čonková, H. Kostrunková, J. Boková, B. Tipková, 
grafika: A. Brotánková, foto: K. Kalina, trailer: Š. Vodrážka, pro-
dukce: E. Prokhasko, K. Rundová, R. J. Rozkovec, hrají studenti 4. 
ročníku KČD: A. Kratochvílová, E. Shvachko, M. Řezníček, E. Jan-
sová, A. Ernest, I. Krotovych, M. Vejdělek, J. Kučera, V. Roleček, 
E. Hacurová, V. Lapková
14. 05. | 19.30 | Téměř TŘI SESTRY
15. 05. | 19.30 | Racek

kostýmní výtvarnice: A. Straková, hudba: O. Brousek, produkce: 
K. Pazderová, M. Náhlíková, V. Švarc, rež. T. Töpfer | premiéra
02. 05. | 19.30 | Knock knock… out! + StarWrz – Gothaj 
City: Knock knock… out! – policejní odznak, kněžský kolárek, 
lahváč. Pocta béčkovým a céčkovým filmovým gangsterkám, které 
na ČSFD nedostaly více jak 40%. Inscenované autorské čtení. Star-
Wrz – tři muži, tři meče, jeden osud. Pocta béčkovým a céčkovým 
sci–fi filmům. Inscenované autorské čtení. Autoři a hrají studenti 
4. ročníku KALD: T. Hron, D. Kranich a F. Hnilička | učebna R302
03. 05. | 19.30 | The Lockers – H. Je Třešňáková a kol. – před-
stavení The Lockers se zabývá ubíjejícím prostředím školy. Situ-
ace o přestávkách jsou silnější než jednotlivé osobnosti studentů 
v nich se vyskytujících. Jakou šanci má Eva utéct před náporem 
letících pytlíků se sportovní obuví? Adam je příkladným studen-
tem, schovává se ve svém nitru... Režie/idea: H. Je Třešňáková, 
dramaturgie: N.  Jacques, scénografie/kostýmy: L.  Wildtová, 
M. Vařeková, produkce: M. Hájková, I. Jakubíková, P. John, svě-
telný design, světla: F. Fabián, hudba/zvuky: R. Zach, hlasový 
supervizor: S. Schlingplässer, režijní supervize: J. Havelka, hrají 
studenti 4. ročníku KALD: K. Dvořáková, F. Hnilička, T. Hron, D. Kra-
nich, S. Märcová, T. Nádvorníková, V. Popovičová, L. Valenová. 
Poděkování: UDK Berlin, České centrum, Česko-německý fond 
budoucnosti, DAMU
04. – 07. 05. Festival ZlomDAMUvaz 2016 – divadelní pře-
hlídka, během které se v divadle DISK, studiu Řetízek a dalších 
prostorách DAMU představí inscenace studentů nejen českých, ale 
i slovenských, polských a maďarských škol. Po celou dobu festivalu 
bude probíhat doprovodný program, ve kterém nebudou chybět 
výstavy, diskuze a koncerty. Součástí festivalu bude také prodejní 
výstava knih BookMe.
08. 05. | 19.30 | Povídky z vídeňského lesa – Ö. von Horváth – 
lásce a smrti člověk neujde. Tichá ulice v Osmém okrsku. Nablízku 
teče krásný modrý Dunaj a vzduch šumí jako valčík od Johanna 
Strausse. Pod větvemi vídeňského lesa dochází k osudovému 
vzplanutí. A opodál se podřezávají svině… Poslední dobou se 
spousta věcí změnila, bouře a větrný smrště se přehnaly nad ze-
mí, ale dneska se bude flámovat, i kdyby trakaře padaly! Režie: 
J. Kačmarčík, dramaturgie: K. Kosová, N. Závodský, scénografie: 
T. Gsöllhoferová, kostýmy: A. Dziarnovich, autor hudby a hudební 
nastudování: J. Borovanský, hudební doprovod: J. Borovanský 
+ 4 posluchači konzervatoře, choreografie: M. Pacek produkce: 
Š. Mikesková, P. John, K. Řepová, hrají studenti 4. ročníku KČD: 
A. Kratochvílová, M. Řezníček, E. Jansová, A. Ernest, I. Krotovych, 
M. Vejdělek, J. Kučera, V. Roleček, E. Hacurová, V. Lapková
09. 05. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech děj-
stvích. „Námět na krátkou povídku: na břehu jezera žije od dětství 
mladá dívka, taková, jako jste vy; má ráda jezero jako racek, je 
šťastná a volná jako racek. Ale náhodou se objeví člověk, spatří ji, 
a nemaje nic jiného na práci, přivede ji do záhuby jako tady toho 
racka.“ Začínající umělci se zmítají ve vírech lásky, jsou posedlí 
touhou uskutečnit svoje sny, prosadit své umělecké vize a do-
sáhnout úspěchu. Stávají se kořistí vyprázdněných rutinérů, kteří 
požírají vlastní život, aby měli z čeho tvořit, a brání své pozice proti 
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románem Karla Čapka. Autor: M. Šmídová, T. Vavříček, choreogra-
fie: M. Šmídová, dramaturgie: K. Kosová, produkce: S. Malisová, 
interaktivní projekce: P. Karafiát, scénograf a kostýmní výtvarník: 
R. Vidourková, D. Lippertová, účinkují: K. Mottlová, P. Červíčková, 
J. Waňka, A. Sidorov, R. Fišer | host HAMU
20. 05. | 19.30 | Věc – pantomima – klauzurní představení 
studentů 2. ročníku katedry pantomimy HAMU. Meziplanetární 
clownerie o osidlování neznámých planet lidskou kolonií. Diva-
delní sonda, která přináší podrobné informace o tom, co lidé 
z NASA vůbec netuší. Autoři a hrají: P. Neuhoferová, Z. Drábová, 
M.  Stará, J. Vnouček, O.  Dlohoš, M.  Lund, trenér cirkusových 
technik: A. Wolf, kostýmy: L. Albrecht, plakát a scénické objek-
ty: P. Nazarská, produkce: Studio TON HAMU, L. Stránská, režie 
a pedagogické vedeni: odbas „zelený“ Števo Capko | host HAMU
21. 05. | 19.30 | Rituální vražda Gorge Mastromase
22. 05. | 19.30 | Opilí
23. 05. | 19.30 | Povídky z vídeňského lesa
24. 05. | 19.30 | K smrti šťastní
25. 05. | 19.30 | Figarka – Štěpán, Ondra, Janota – všichni 
chtějí Zuzanku, jen Cherubín chce všechny. Kdo by neznal vše-
hoschopného sluhu Figara? A jeho milou Zuzanku či záletného 
hraběte Almavivu? Za více než 230 let od doby, co byla poprvé 
uvedena na jevišti, pobavila Beaumarchaisova Figarova svatba 
mnoho generací. A dočkala se také spousty dalších verzí a úprav. 
Skvělá komedie plná lásky, nástrah, intrik a nedorozumění se 
stala inspirací také pro zbrusu nový hudební spektákl s písnič-
kami Lukáše Janoty. Připravili ji studenti muzikálového herectví 
Divadelní fakulty JAMU v Brně pod autorským a režijním vedením 
svých pedagogů – Petra Štěpána a Miroslava Ondry | host HAMU
26. 05. | 19.30 | Racek
27. 05. | 19.30 | Dobrý člověk ze Sečuanu
28. 05. | 19.30 | The Lockers
29. 05. | 19.30 | 50 M
30. 05. | 19.30 | Objevení nebe | Festival Proces
31. 05. | 19.30 | The Lockers | Festival Proces

  DIVADLO ARCHA
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 | pokladna tel. 221 716 333 
| 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! 

02. 05. | 20.00 | Spielraum Kollektiv – Busking un/limited 
– Praha je jedním z nejoblíbenějších měst pouličních umělců – 
buskerů. Jak se změní situace s novou kontroverzní vyhláškou? 

Dobrý člověk ze Sečuanu, foto M. Hančovský

16. 05. | 19.30 | Dobrý člověk ze Sečuanu – B. Brecht – třetí 
ročník činoherního herectví na DAMU pod vedením režiséra Petra 
Kracika uvede svou první absolventskou inscenaci. Může člověk 
na tomto světě zůstat dobrý? Jak má člověk pomáhat druhým, bez 
toho, aniž by zapřel vlastní zájmy, zničil sám sebe? Jak být úspěš-
ný a zároveň dobrý? Sečuan je obraz jakéhokoli města na světě, 
temná skládka duší, špinavé překladiště. Překlad: R. Vápeník 
a L. Kundera, rež. P. Kracik, dramaturgie: B. Hančilová, úprava: 
P. Kracik a B. Hančilová, scéna: L. Mathé, kostýmy: L. Heřmán-
ková, produkce: J. Battěk, B. Vopasková, A. Koišová, pohybová 
spolupráce: Jana Hanušová, hudební nastudování: J. Balašová 
Trčková, hudební aranžmá V. Kracik, hudební doprovod V. Kracik, 
P. Šťastný, P. Mucha, hudba P. Dessau, hrají studenti 3. ročníku 
KČD: K. Trnková, A. Vacula, V. Švarc, B. Kaňoková, K. Janovičová, 
J. Kotrbatá, T. Terberová, V. Javořík, M. Lurie, O. Sim*, M. Kuntová*, 
F. Březina*, D. Barešová* (* studenti 2. ročníku KČD)
17. 05. | 19.30 | Objevení nebe – H.  Mulisch – „Je něco 
hezčího než hrozba katastrofy? Třeba se dá i politika nakonec 
převést na estetiku, stejně jako věda. Třeba definitivním kritéri-
em na světě není pravda, ale krása.“ Pokus o scénickou adaptaci 
filosofického románu nizozemského autora Harryho Mulische 
předem odsouzený k neúspěchu. Autor předlohy: H. Mulisch, 
překlad: V. ter Harmsel Havlíková, dramatizace a dramaturgie: 
M. Turošík, rež. B. Mazúch, scénografie: T. Černá, hudba: M. Nejtek, 
hudební nastudování: A. Rocca, choreografie: D. Ryska, produk-
ce: A. Ruttenbacherová, D. Nushart, V. Šindelář, hrají studenti 3. 
ročníku KALD: J. Strýček, D. Migač, J. Šurková, L. Přichystalová, 
M. Cikán, L. Karda, N. Mikulová
18. 05. | 19.30 | 50 M – E. Wilson – jedna zeď, jedna zeď, jedna 
zeď, pak další. Zapadají do sebe v mysli a vytváří útočiště, domov, 
a tentokrát je to místo, které mi nikdo nemůže vzít. Hraje: C. Sie-
rsch, choreografie: A. Lovreglio, dramaturgie: B. Jedinák, scéna 
a kostýmy: M. Béguin, rež. E. Wilson | premiéra
19. 05. | 19.30 | #tovarnanaabsolutno – M. Šmídová – absol-
ventské představení M. Šmídové, studentky 2. r. magisterského 
studia oboru choreografie HAMU. Jeden vynález, jedna firma, pět 
tanečníků a nekontrolovatelná spirituální síla, která obrátí svět 
v chaos. Na základě snahy propojit tanec, divadlo a umění nových 
médií vznikl scénický projekt volně inspirovaný antiutopistickým 
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profesí – zvukového a světelného designu, videoartu, individuální 
a skupinové improvizace. Komunikačním jazykem dílny je ang-
ličtina. Cena: 2000 Kč / 1500 Kč sleva pro studenty a účastníky 
ateliérů Archa.lab.
22. 05. | 10.00–16.00 | Víkendová dílna dokumentárního 
divadla pro dospělé
23. 05. | 20.00 | Kimmo Pohjonen – Sensitive Skin – fin-
ský akordeonista Kimmo Pohjonen zachází se svým nástrojem 
způsobem typickým spíš pro extrémní sporty než pro hudbu. 
Hudební experimentátor a virtuózní hráč, který si též vysloužil 
příměr akordeonový samuraj, představí v Arše svou aktuální desku 
Sensitive Skin.
23. – 25. 05. | 20.00 | VOSTO5/ Jiří Havelka / Karel František 
Tománek/Divadlo Archa – Dechovka – chcete vědět, jak by 
vám bylo na tancovačce po druhé světové válce? Viděli jste už 
někdy slavnostní otevření sokolovny? A přejete svým nepřátelům 
pomník? Divadelní dokument o historii, který je víc dokumentem 
o nás. Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1 – Malá Strana. 
25. 05. | 20.00 | Divadlo Vizita – Šikmájka – nespoutané 
improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka Konopáska 
a Viktora Zborníka. Speciální host: Yellow Sisters.
26. 05. | 20.00 | Divadlo Vizita – Krátká noc – nespoutané 
improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka Konopáska 
a Viktora Zborníka.

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE: 
3., 10., 17., 24., 31. května vždy od 19.30. 
Produkce a dramaturgie: In Film Praha. Vstupenky v předprodeji 
v pokladně Divadla Archa a on–line. Změna programu vyhrazena.

  DIVADLO D21
Záhřebská 21, 120 00 Praha 2 | www.divadlod21.cz

  rezervace lze provádět elektronicky na webových stránkách 
www.divadlod21.cz, telefonicky na čísle 774 425 922  
nebo emailem na rezervace@divadlod21.cz

  pokladna je otevřena vždy v 19.00 a rezervace jsou platné do začátku 
představení (tj. do 19.30)

  přidejte se do Klubu přátel Divadla D21 a využívejte výhod, které vám 
budou poskytnuty.

  program pro děti viz rubrika „Divadla pro děti“.

02. 05. | 19.30 | Velký třesk na Malé scéně – inscenace na mo-
tivy vítězné povídky Ireny Šťastné, která je letos nominovaná 
na cenu Magnesia Litera v kategorii poezie.
04. 05. | 19.30 | Nora – domeček pro panenky – H. Ibsen – 
příběh z dob, kdy muži měli majetkovou a morální moc nad svými 
ženami. – Příběh z dob, kdy ženy byly bezbrannou a rozkošnou 
ozdobou mužova života. Příběh z dob, kdy ženy unikaly z této 

Bude klid? Nahradí buskery reproduktory obchodů a  barů? 
Spielraum Kollektiv přivádí na scénu vybrané hvězdy pražského 
buskingu. Divadelní událost, která vás vtáhne do hry o svobodě, 
umění a komerci. 
05. 05. | 20.00 | Spielraum Kollektiv – Busking un/limited
08. 05. | 20.00 | The Tiger Lillies – Songs from the cirkus – 
dámy a pánové, vítejte v dekadentním kabaretu The Tiger Lillies! 
Nové písně v nové sestavě představí: Martyn Jaques (zpěv, akor-
deon, piano a ukulele), Adrian Stout (kontrabas, hudební pila, 
teremin, zpěv) a Jonas Golland (bicí). 
11. 05. | 20.00 | Pieter De Buysser a Hans Op de Beeck – Book 
Burning (Pálení knih) – historie je neprůchodná. Žádné revoluce se 
nekonají. Co k tomu dodat? Hra o zapomínání a odpouštění, o po-
znání a hádankách a o absenci příběhů. V podání kočky sledujeme 
příběh muže, který se úplně rozzáří, když se jeho dcera ponoří 
do truhly. Možná je to fikce. Může to být však i politická, až utopická 
hra, protože sází na magické možnosti jazyka a radikální imaginaci. 
Book Burning není tím, čím je, ale tím, čím by mohla být: podnět 
pro začátek nového světa. Spisovatel, esejista a performer Pieter 
De Buysser a výtvarník Hans Op de Beeck vytvořili poetické před-
stavení se silným politickým obsahem. Kabinet kuriozit ve světě 
zahlceném informacemi. Co mohou WikiLeaks a Edward Snowden 
udělat pro poezii? Nepoznáte fakta, dokud neuvidíte fikci. Uváděno 
anglicky s českými titulky. 
13. 05. | 20.00 | Pieter De Buysser a Hans Op de Beeck – 
Book Burning (Pálení knih)
15. 05. | 18.00 | Národní divadlo moravskoslezské / Jesper 
Halle – Lesík – severský thriller o ztraceném dětství. Jesper 
Halle se v oceňované hře Lesík (Cena Hedda, 2004) dotýká kon-
troverzního tématu – zneužívání dětí. Děj je rozvíjen dětskými 
postavami, které interpretují svět dospělých. Halleho jednoduchý, 
syrový jazyk kontrastuje s mrazivě poetickými obrazy a vytváří 
vtipný a trefný komentář k mezilidským vztahům a násilí, které 
z nich nelze vymýtit. Rež. Victoria Meirik. 
16. 05. | 20.00 | CocoRosie – sestry Sierra a Bianca Casady 
zahájily svoji společnou hudební dráhu po znovushledání v roce 
2003. V koupelně Sieřřina pařížského bytu tehdy vznikla jejich 
debutová deska La Maison de Mon Rêve. Lo–fi akustická nahrávka 
doplněná o zvuky digitálních hraček patří k milníkům freakfolko-
vé vlny. K snově surrealistickým náladám a akustickému výrazu 
se CocoRosie vrací i na své šesté desce Heartache City, kterou 
představí v Arše. 
19. 05. | 20.00 | EKG o Lásce a Sportu – literární kabaret 
Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše. Účinkují Vít Janota, Karel 
Kuna, Jan Novák, Emil Zátopek a Společnost za obrodu Čtyřlístku. 
Hraje Jaromír 99 s kapelou. 
20. 05. | 20.00 | EKG o Lásce a Sportu
21. 05. | 10.00–16.00 | Víkendová dílna dokumentárního 
divadla pro dospělé – dílna zaměřená na principy dokumen-
tárního divadla představí umělecký proces založený na společné 
tvorbě. Účastníci dílny se seznámí s procesem práce se zdroji, 
které pak budou dále zpracovávat z pohledu různých divadelních 
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kontroly? A co když existuje naděje vymanit se navždy? Získává 
možnost ověřit si sílu lásky, své vlastní limity strachu a konečně 
si také uvědomit, jak křehké je plně se oddat svým citům a ně-
komu důvěřovat. V diskuzích se studenty zjišťujeme, že ačkoliv 
byl román napsán již v roce 1949, jeho hořká pachuť sílí všude 
kolem nás. Bezbřehý kybernetický oceán může být vlastně na-
ším soudobým Velkým bratrem! Kamerový systém nás ve jménu 
bezpečnosti neustále sleduje. A co vy? Cítíte se v bezpečí? A není 
nakonec pohodlnější, když za Vás rozhoduje někdo jiný? A jaká 
témata by v našem zpracování vysledovali Vaši studenti? Nechte 
se překvapit…
20. 05. | 19.30 | Bledý oheň – V. Nabokov – „Hle, toť dílo oblud-
ného talentu! Ohňostroj magie! Tohle je on, hlava s mozkem – ne 
s tím syntetickým rosolem napěchovaným v lebkách okolo něj...“ 
– světová premiéra díla, které v době prvního vydání způsobilo 
rozruch svou obsahovou i formální jedinečností. Je s podivem, že 
Bledý oheň (1962) vyšel v českém překladu téměř po padesáti 
letech (2011). Ještě podivnější je skutečnost, že Nabokov, ge-
niální autor více jak patnácti románů, obsáhlého povídkového, 
překladatelského i odborného díla, je většině české veřejnosti 
stále znám pouze díky své Lolitě. Inscenace Bledý oheň klade 
důraz na moment, kdy je divák přítomen vzniku díla, které je 
současně reflektováno jako vznikající, a to s využitím divadelních 
prostředků. Hlavním tématem je svár mezi talentem a diletan-
tismem, který, například v podobě interpreta nebo kritika, může 
talent zcela zničit. Stává se ovšem, že ryzí umění všechno přežije.
27. 05. | 19.30 | Knoflíček – J. Ondra – příběh obyčejného kluka 
z vesnice, který se stal fotbalovou ikonou. – Příběh obyčejného 
kluka z vesnice, který se stal fotbalovou ikonou, těsně před same-
tovou revolucí emigroval, aby si splnil svůj sen hrát v proslulých 
evropských ligách, ale všechno dopadlo trochu jinak.
30. 05. | 19.30 | Deset deka Dürrenmatta – J. Jelínek – 
„Dobrý den, dejte mi deset deka tatínka. Nebo víte co? Já si ho 
vezmu celýho, ať se s tím nemusíte vážit...“ Nevážená autorská 
variace na váženou hru Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré 
dámy, kterého si režisér J. Jelínek váží, ale je na vážkách. Trošku 
se do něho naváží – přijďte, vážení. Černá komedie o zápasu dvou 
dam o jednoho muže. Fraška o tom, jak jde všechno koupit. Gro-
teska na téma návrat.
31. 05. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – potřebujeme nové 
formy. Nové formy potřebujeme, a když nejsou, tak radši nepo-
třebujeme vůbec nic. Komedie o umění a umělcích – spisovatelích 
a herečkách, kterou napsal lékař a znalec lidských charakterů 
A. P. Čechov. Na venkovském panství u jezera se na léto sjíždí 
bohéma, odpoledna tráví filosofováním, společenskými hrami, 
všichni jsou zamilovaní a jednoho večera mladý pan Treplev uvede 
svou prvotinu, ve které hraje Nina, jeho první láska. Přijde se 
podívat také Treplevova matka a její nápadník, slavný spisovatel 
Trigorin. Představení ale nakonec sám autor po chvíli ukončí. Proč? 
A o čem a pro koho se doopravdy hrálo? Čechovovská variace 
Hamleta je také hra o smrti a ideálech, které díky grotesknosti 
životních situací berou za své. A také hra o tom, jak těžké je vyletět 
z rodinného hnízda.

situace pomocí manipulace a lsti. Ještě, že dnes už to neplatí 
a ženy jsou samostatné, silné a fér!
09. 05. | 19.30 | Sekáč Dědeček  – T.  Pratchett – rodinná 
sešlost za hranicemi života. Představme si, že opravdu existuje 
ta bytost s kosou. Ví toho o nás hodně, ale zdaleka ne všechno. 
Ví, že muži a ženy se můžou mít rádi, a že z jejich lásky se pak 
rodí děti (alespoň v tom lepším případě). Tahle bytost zná naše 
životy od začátku až do konce…a i přes to neví, jaké to je. A teď 
si představme, že se tahle bytost rozhodne udělat něco velmi 
neobvyklého. Co se stalo? Neví to ani Zuzanka, která se jedné noci 
dozví, že musí najít svého dědečka. A také za něj udělat jeho práci.

Audience, V. Havel

10. 05. | 19.30 | Audience – V. Havel – pivní exkurze do doby 
„dávno minulé“. Nebo ne? V podání Divadla D21 je Audience 
historickou exkurzí do doby „dávno minulé“, do doby, která již 
neexistuje, a tudíž se stává něčím jako science–fiction. Nebo ne? 
Navštívíme zákoutí pivovaru, kde si sládek jednoho dne předvolá 
na kobereček svého – poněkud komplikovaného – podřízeného 
Vaňka. Ztratíme se na okamžik v minulém čase, jako v pohádce, 
v níž jeden koulí, druhý přikuluje a vedoucí to všechno bedlivě 
sleduje, abychom se opět šťastně vynořili. Někdo se zasměje, 
jiný zanadává, některý polituje, ale všichni si dáme pivo, protože 
„u nás všichni pijeme pivo!“ 
16. 05. | 19.30 | Vojcek – projekt Vojcek – G. Büchner – zprá-
va o stavu společnosti. Inscenace světoznámé a vizionářské hry 
německého prokletého básníka Georga Bűchnera, který celou 
svojí tvorbou dalece předčil svou dobu. Hru inscenujeme s vě-
domím celého autorova díla. Inspirací i látkou je bűchnerovský 
pokřivený a panoptikální svět, v němž se jedinec stává „Projektem 
mocných“. Otázkou zůstává, do jaké míry a jakými prostředky je 
schopen se bránit.
17. 05. | 19.30 | 1984 – G. Orwell – adaptace legendárního 
románu, který přinesl světu pojem „Velký bratr“. Hlavní hrdina 
Winston Smith ví, jaké to je žít bez soukromí a svobodné volby. Ale 
co kdyby šlo aspoň na malou chvíli uniknout od všudypřítomné 
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úmrtí. Kdo přežije a získá sedm milionů liber, kam je zemřelý ukryl 
a je skutečně po smrti? Detektivní komedie z anglického prostředí 
okořeněná špetkou hororu. Uvádí: divadlo Viníci
30. 05. | 18.00 | Klára Marešová a Jakub Řídký – vernisáž
31. 05. | 19.00 | Hrobka s vyhlídkou 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
01. 06. | Dětský den
02. 06. | Mlýny
06. 06. | Výběr z Besídek
21. 06. | Slavnost Slunovratu

  DIVADLO GONG
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9 | tel. 266 311 629 | 
gongdetem@kultura9.cz | www.divadlogong.cz

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

  Iiformace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla pro děti“

04. 05. | 18.00 | Někdo to rád horké – představení studentů 
Gymnázia Českolipská. Swingový muzikál volně na motivy slav-
ného stejnojmenného filmu
09. 05. | 19.30 | Černá hodinka – Básník z nejmilejších – Špor-
kovo trio a hosté. Laskavá poezie a střípky ze života J. Seiferta | 
Malá scéna
10. 05. | 19.30 | Všivák lázeňský – autorský počin O. Kovaříka 
a J. Růžičky. Divadelní spolek Post Scriptum
11. 05. | 19.00 | Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek 
v Praze
12. 05. | 17.00 | Přednáška PhDr. Marty Foučkové
16. 05. | 19.30 | Miroslav Paleček a Ivo Jahelka – dvojkon-
cert. Pořad dvou samostatných částí
17. 05. | 19.30 | Monology vagíny – E. Elsner – dojemná a roz-
pustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti a zakázané zóny 
je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti. Hrají: 
D. Bláhová, M. Sajlerová a J. Asterová v alternaci s A. Polívkovou
18. 05. | 19.30 | Jazz Collegium Boba Zajíčka – Jazz klub 
Gong – koncert
19. 05. | 19.30 | Hotel mezi dvěma světy – E. E. Schmitt – aniž 
by tušili jak, ocitlo se několik naprosto odlišných lidí v tajemném 
hotelu v okamžiku pravdy, kdy mohou vidět celý svůj dosavadní 
život, avšak před nimi je jen velmi nejistá budoucnost. Příběh 
o životě, smrti a lásce. Režie: A. Arabadzis
20. 05. | 19.30 | Fontána – koncert skupiny s více než padesá-
tiletou tradicí, hrající k tanci a poslechu
22. 05. | 9.00, 11.00, 14.00 a 17.00 | Koncert žáků Hudební 
školy Yamaha při KRC Knoflík
24. 05. | 19.30 | Haprdáns – Hamlet, princ dánský ve zkrat-
ce – W. Shakespeare, I. Vyskočil – Divadlo rodu Vejvodů

  DIVADLO DOBEŠKA
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4 | tel. 244 468 173/167 | 
rezervace@divadlodobeska.cz | www.divadlodobeska.cz

  pokladna otevřena po–čt 16.00–19.00 ; přijímáme platební karty
  filmová představení naleznete v rubrice „Film“. 
  více informací k festivalu 45 let Divadla Sklep naleznete v rubrice 
„Festivaly“

01. 05. | 20.00 | Sophia + Planety – Další z koncertů produkce 
Silver Rocket
02. 05. | 18.00 | Miroslav Korbel – fotografie – vernisáž
03. 05. | 19.00 | Feng–šuej – pro partnerství – přednáška 
ing. arch. Mileny Moudré
10. 05. | 19.00 | Mravenčí pohádka, Ach ty konce pohádek 
– A. Mikulka a Kolo se zlatými ráfky – Z. Svěrák – ZUŠ Modřany
12. 05. | 19.00 | Přednáška o  architektuře s  Davidem 
Vávrou – …tentokrát na téma Architektonické cesty se bu-
dou protínat mezi Valencií, Bodensee, Einsiedeln, ale i novým 
divadlem v Kladně.
15. 05. | 19.00 | Mnohochuť – Literární čtení Soňi Čapkové 
– program plný koření, zpěvu, hudby, básnění a nejen to. Dob-
rovolné vstupné. Občerstvení zdarma. 
16. 05. | 19.00 | Lemura a Ti3 – koncert – zhudebněné krátké 
prózy různých českých autorů (Ivan Wernisch, Ludvík Aškenazy, 
Jaroslav Pížl, Josef Kroutvor, Lumír Tuček, Marian Palla). Hudba: 
M. Vích. (který tento hudební projekt pod názvem Povísně vydal 
na CD /Blackpoint 2010/ ) Úč. Lemura & Ti3: L. Vychodilová – 
zpěv a perkuse, D. Noll – klávesy, zpěv, J. Podzimek – elektrická 
kytara, zpěv, V. Vytiska – kontrabas, baskytara, zpěv. (členové 
divadla Sklep)
17. 05. | 19.30 | Besídka 2016 – tradiční představení divadla 
Sklep v novém podání složené z mnoha humorných výstupů, ske-
čů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu 
morousovi a kakabusovi. Úč. D. Vávra, M. Šteindler, J. F. Burda, 
F. Váša, J.  Hanáková, T.  Kučerová, M.  Marinová, H.  Navarová, 
L. Vychodilová, L.  Andelová, R.  Fojtíček, D.  Noll, J.  Podzimek 
a V. Vytiska/R Uhrík
18. 05. | 19.30 | Besídka 2016
19. 05. | 19.30 | Výběr z Besídek – sklizeň nejlepších plodů 
posledních let. Sestavu aktuální Besídky doplňují T. Hanák, V. Mar-
houl, R. Nebřenský a další
24. 05. | 20.00 | Cadillac a Pavel Sedláček – P. Sedláček se sku-
pinou Cadillac hrají více než 20 let klasický rock’n’roll padesátých 
a šedesátých let. Obsazení: P. Sedláček – zpěv; V. Šimeček – ky-
tara; R. Mareš – kytara; J. Mach – baskytara; P. Hornech – piano; 
V. Kroupa – bicí; V. „Boryš“ Secký – saxofony; T. Franěk – saxofony
28. 05. | 19.00 | Hrobka s vyhlídkou – N. Robbins – jeden 
dům, jedna rodina, jedno dědictví, nečekaný dědic a množící se 

56  divadla

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/88002-povisne-zacaly-rytmem-v-rymu/
http://www.divadlosklep.cz/


  vstupenky zakoupíte v pobočkách CK ČEDOK a CK FIRO TOUR; vybraná 
místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketpro a Ticketportal

  internetový předprodej vstupenek na www.divadlokalich.cz
  registrujte se při on–line nákupu nebo v pokladně divadla a využívej-
te výhod nového věrnostního programu Divadla Kalich

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“.

01. 05. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál
01. 05. | 20.00 | 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 bretaňské-
ho 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 sčítajícící nezdary a rány, 
které takový velký osud přináší. Rež. A. Nellis, hrají: I. Janžurová, 
K. Hádek/I. Orozovič
02. 05. | 19.00 | Splašené nůžky – vyhlášená americká de-
tektivní komedie, zapsaná v Guinnessově knize rekordů, se pro-
slavila i v Praze! Nic, co jste byli dosud zvyklí zažívat v divadle, se 
nepodobá tomu, co vás čeká nyní. V téhle hře totiž rozhodujete 
o tom, kdo je vrah, právě vy. Její originální forma je založena 
na komunikaci herců s publikem, které nad vývojem děje přejímá 
vládu. Úč. O. Brousek ml., D. Gondík, I. Jirešová, J. Brousková, 
L. Županič a Z. Fric, rež. P. Novotný
03. 05. | 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! Je volební víkend. Jiřina, prodavačka 
v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté 
vyhrají. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, 
se jí vysmívá. Komunisti se nikdy nevrátí a Jiřina je bláhová. Ale 
není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový 
muž Pepa drží dietu…? Úč. O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek
04. 05. | 19.00 | Don Quijote – Španělskou klasiku si původně 
upravili pro sebe M. Lasica aj. Satinský. Po Satinského odchodu 
hledal Lasica, které herecké dvojici by hru předal. Dvě české he-
recké hvězdy J. Lábus a O. Kaiser na inscenaci spolupracovaly 
s  vyhlášeným slovenských režisérem Vladimírem Strniskem. 
Chytře, vtipně upravený klasický příběh s notnou dávkou herecké 
improvizace doplňují písně J. Filipa a M. Kořínka 
05. 05. | 19.00 | Zamilovat se... N. Coward – i sen, který 
nesníš, se ti může splnit. Člověk ani neví, jak přijde k lásce – 
nečekaně! J. Paulová a P. Zedníček excelují v komedii, inspiro-
vané stejnojmenným filmem s Meryl Streepovou a Robertem 
De Niro. Její humor pramení z prosté lidské snahy o výsadu 

25. 05. | 19.30 | František Nedvěd s kapelou Tie Break – To 
všechno odnes čas – vystoupení jedné z největších osobností 
české country, folku a trampské písně 
27. 05. | 19.00 | Oslava 25. výročí trvání Gymnázia Ja-
roslava Seiferta – krátké divadelní etudy v podání studentů 
gymnázia a autorská zpěvohra Břetislav a Jitka.
30. 05. | 19.30 | Mousefuckers – A. Imširevič – tragikomedie 
současného bosenského autora, která přibližuje životy balkán-
ských uprchlíků ve švýcarské Ženevě. Rež. M. Pokorný. Divadlo 
vedro | Malá scéna

  DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 9 | kancelář tel. 281 920 326, 
pokladna tel. 281 860 174 | divadlo@divadlopocernice.cz | 
www.divadlopocernice.cz

  předprodej vstupenek na duben a květen začne v pokladně divadla 
8. března. 2016 v 16.00; od následujícího dne se vstupenky prodávají 
také v recepci Chvalského zámku

  pokladna otevřena po–čt 16.00–18.00 a hodinu před začátkem 
všech představení pro veřejnost; v pokladně divadla můžete platit 
bezhotovostně kartou

  pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10.00–16.00
  internetové rezervace vstupenek jsou možné 
na www.divadlopocernice.cz a na divadlo@divadlopocernice.cz; 
nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí 7 dnů 
od zadání rezervace; toto omezení se týká i vstupenek na dětská 
představení

  e–vstupenka – vstupenky si nyní můžete koupit a vytisknout v po-
hodlí domova; internetový prodej spouštíme první den předprodeje 
v 18.00

  spojení metro B Černý Most, nástupiště č. 15, bus 221, 303, 304, 353 
stanice Divadlo Horní Počernice

  Informace k festivalu Divadlo v přírodě 2016 naleznete v rubrice 
Festivaly.

09. 05. | 19.30 | Ani za milion – M. Doležalová a R. Vencl – 
atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní 
dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka. 
I když ve hře vystupuje jeden muž a jedna žena, nemusí se zá-
pletka točit jen kolem partnerských vztahů. Hrají: A. Gondíková 
aj. Langmajer. Divadlo v Rytířské. Rež. P. Hruška | vstupné 320, 
300, 280 Kč
22. 05. | 19.30 | Božská Sarah – J. Murrell – příběh posledního 
léta světově proslulé herečky a skandalistky Sarah Bernhardtové. 
Hrají: I. Janžurová a K. Hádek | vstupné 450, 400, 350 Kč
27. 05. | 19.30 | Duomy – P. Brousil, J. Beran – koncert pop–
folkové kapely | vstupné 100 Kč

  DIVADLO KALICH
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1 | tel. 296 245 311 (pokladna) | 
pokladna@kalich.cz | www.divadlokalich.cz

  pokladna divadla je otevřena denně 10.00–12.30 a 13.00–20.00, 
ve dnech, kdy se nekoná večerní představení, je otevřena 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
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16. 05. | 19.00 | Podivný případ se psem – M. Haddon, S. Ste-
phens – dramatizace literárního bestselleru M. Haddona Podivný 
případ se psem se stala velkým hitem současných světových jevišť. 
Nyní se konečně dostává na pražskou scénu, a to v režii respekto-
vaného tandemu Skutr, který proslul svou nápaditou divadelní 
poetikou, a s mimořádným hereckým obsazením. Hlavní hrdina 
strhujícího vtipného i dojemného příběhu je patnáctiletý Christo-
pher. Matematický génius, ale také autista, který příliš nerozumí 
okolnímu světu ani lidem. Během zdánlivě nevinného vyšetřování 
detektivního případu ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu – 
která mu zásadně promluví do života. Hrají: J. Cina S. Babčáková, 
H. Vagnerová, M. Daniel, Z. Stavná, P. Vančura, rež. Skutr
17. 05. | 19.00 | Drahouškové – D. Laurentová – francouzská 
komedie patří k tomu nejlepšímu, co v současné době nabízí di-
vadelní Paříž, v níž si okamžitě získala srdce diváků. Také české 
publikum si hru zamilovalo. Není divu, vždyť Drahouškové se 
velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývají otázkou 
fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je 
i u nás aktuální a stále palčivější. Úč. J. Paulová, P. Zedníček, D. Su-
chařípa, A. Svobodová a J. Kohout, rež. P. Novotný
 18. 05. | 19.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného 
francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příleži-
tost B. Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, a přesto se 
jedná o dvojroli: hraje totiž nejen aktraktivní ženu svého věku, ale 
také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který je přesvědčený, 
že jeho manželka v poslední době příliš rychle stárne… Fran-
couzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, 
o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)schopnosti 
být spolu. Rež. L. Engelová, úč. B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima, 
J. Jiskrová/M. Hradská, J. Tesařová 
19. 05. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe | zadáno
20. 05. | 19.00 | Atlantida – muzikál 
21. 05. | 14.30 a 19.00 | Atlantida 
22. 05. | 14.30 | Atlantida 
23. 05. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – I. Mergaultová – velký 
francouzský komediální hit přichází na českou scénu! Tato ko-
medie I. Mergaultové se chlubí naprosto výjimečným hereckým 
obsazením. Poprvé se v ní totiž scházejí na jednom jevišti dvě 
skvělé komičky I. Janžurová a J. Paulová, jejichž herecký koncert 
doprovázejí další výteční herci P. Zedníček s J. Dulavou. Myslíte 
si, že máte svůj život vždy pod kontrolou a jste za všech okolností 
pány situace? Tato hra vás velmi rychle vyvede z omylu. Odpověď 
na otázku, kdo je oběť a kdo šťastný vítěz, se v ní mění každým 
okamžikem a žádná ze čtyř postav si nemůže být vůbec ničím jistá. 
Úč. I. Janžurová, J. Paulová, P. Zedníček a J. Dulava/A. Procházka, 
rež. A. Procházka
24. 05. | 19.00 | Baronky – M. MacKenzie – autor ve své napí-
navé hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté 
jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Tento skutečný 
herecký koncert E. Holubové a Z. Bydžovské skrývá mnohá překva-
pení i fascinující zvraty. Autorem úpravy, režisérem a scénografem 
je Š. Caban

šíleně se zamilovat i v „seriózním“ věku. Oba protagonisté se 
navíc představí ve dvojrolích milenců i manželů, což znovu 
s humorem potvrzuje starou známou pravdu, že člověk stále 
hledá a potkává ty samé typy svých protějšků. Úč. J. Paulová 
a P. Zedníček, rež. J. Nvota
06. 05. | 19.00 | Robin Hood – muzikál
07. 05. | 14.30 a 19.00 | Robin Hood 
08. 05. | 14.30 | Robin Hood 
09. 05. | 19.00 | Nahniličko aneb Poněkud dojatý – J. Kraus – 
pořádně nabroušená komedie J. Krause je kritikou řazena na špici 
současných českých původních her. Rej bizarních situací se v této 
komedii roztočí ve chvíli, kdy se svérázná česká rodina stane svěd-
kem a posléze i účastníkem velkého byznysu s poněkud nebezpeč-
ným artiklem. Kraus nám nabízí velmi neotřelý a nesmlouvavý 
pohled na naši porevoluční realitu. Úč. J. Kraus, E. Holubová, 
I. Chýlková, B. Klepl, J. Hrubý/L. Synek a M. Issová, rež. J. Ornest
10. 05. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – stejně jako v případě 
divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem, 
zůstávám!, přivádí herečka J. Paulová na naši divadelní scénu 
v české premiéře největší komediální hit současné Paříže. Komedie 
Ani spolu, ani bez sebe se drží na špici žebříčku nejúspěšnějších 
francouzských her. Pod dohledem renomované režisérky L. En-
gelové se po Janině boku tentokrát představí D. Suchařípa. Jejich 
byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by 
žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, on – 
manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že 
toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními 
slovními přestřelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu 
odmítají přiznat. Rež. L. Engelová, hrají: J. Paulová a D. Suchařípa
11. 05. | 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, režie: R. Štolpa, hrají: 
J. Paulová a P. Zedníček 
12. 05. | 19.00 | Zabiják Joe – tarantinovská komedie, která vás 
bude překvapovat od začátku do konce. Kultovní lovestory z pera 
jednoho z nejvýznamnějších současných amerických dramatiků 
Tracyho Lettse Zabiják Joe je černá komedie o jedné velmi své-
rázné rodince a ještě svéráznějším způsobu, jak zatočit s dluhy. 
Jedná se o velmi dobře napsanou hru, jež osciluje mezi komedií, 
sociálním dramatem, antickou tragédií a groteskní parodií. To 
samo o sobě dělá z tohoto textu nezaměnitelný originál, který 
na jednu stranu dokáže rozesmát a pobavit a na stranu druhou 
také leccos vypovědět o době a společnosti, ve které žijeme. Režie: 
P. Svojtka, hrají: I. Chmela, T. Vilhelmová / I. Jirešová, M. Taclík, 
I. Lupták, A. Fialová
13. 05. | 19.00 | Pomáda – muzikál
14. 05. | 14.30 a 19.00 | Pomáda
15. 05. | 14.30 | Pomáda 
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02. 05. | 19.30 | Na cestě – léčivý příběh matky a dcery. Ty se jed-
noho květnového dne vydají za babičkou. Nejde o drama, spíše lás-
kyplný úsměvný pohled na jejich společné bytí | vstupné 200/150 Kč
03. 05. | 19.30 | Vlny – monodrama herečky N. Burger o mnoha 
polohách ženy | vstupné 200 Kč
04. 05. | 19.30 | Chantet – večer šansonů – večer šansonů 
v čele se zpěvačkou Markétou Burešovou za doprovodu klavíru 
a smyčcového kvarteta | vstupné 150 Kč
05. 05. | 19.30 | Vanilková džungle – provokativní one wo-
man show o křehkém dospívání jedné obyčejné holky a o lásce, 
kterou hledáme i tam, kde bychom neměli. Hraje D. Toniková | 
vstupné 200 Kč
06. 05. | 19.30 | Rocker a dvě staré dámy – kousavá konver-
zační komedie s detektivní zápletkou o setkání drsného rockera 
a dvou starších dam, které rozhodně nepatří do starého železa 
– Divadlo Blama | vstupné 200 Kč
07. 05. | 19.30 | Budu všude kolem tebe – skutečné příběhy 
o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti. Di-
vadelní představení Divadlo Kampa | vstupné 200 Kč
09. 05. | 19.30 | Štěkání – žena, muž a pes. Hra, jejíž pravidla 
určuje ten, kdo má navrch. Kola hry se roztáčí. Začíná nelítostný 
soudní proces. Jak daleko jsou oba schopni zajít? | vstupné 200 Kč
10. 05. | 19.30 | Lidský hlas – J. Cocteau – duodrama pro jednu 
herečku a jednu zpěvačku. Jitka Sedláčková a Dáša Zázvorková 
| vstupné 250 Kč
11. 05. | 19.30 | Štěkání – žena, muž a pes. Hra, jejíž pravidla 
určuje ten, kdo má navrch. Kola hry se roztáčí. Začíná nelítostný 
soudní proces. Jak daleko jsou oba schopni zajít? | vstupné 200 Kč
12. 05. | 19.30 | Dášo, vstávej! – jemně burleskní divadelní 
sonda do života nepřehlédnutelné herečky, vášnivé milovnice 
želatinových cukrátek a neodolatelné zlodějky květin Dáši F. Di-
vadelní představení Divadlo UJETO | vstupné 120/100/50 Kč
13. 05. | 17.00 | Duše K – tentokrát s Teal Swan – pouta-
vé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky | 
vstupné 350 Kč
16. 05. | 18.00 | Škola života – Komunitní školy – zkušenos-
ti a naděje do budoucna – beseda o zkušenostech a výhledech 
komunitních škol | vstupné 200 Kč
17. 05. | 19.30 | Největší příběh všech dob – P. Barlow – velcí 
komediografové našeho věku Norbert a Robert se vracejí, aby 
vám odvyprávěli další z velkolepých příběhů. Divadlo NaHraně 
| vstupné 180 Kč
18. 05. | 19.30 | Ty dvě, které obědvají – autorské představení 
N. Burger a V. Kužílkové | vstupné 200 Kč
19. 05. | 19.30 | Rocker a dvě staré dámy
20. 05. | 19.30 | Kino Kabaret, díl 24. – každý poslední týden 
v měsíci Vám představíme zajímavý nerealizovaný filmový scénář 
formou scénického čtení. Kino Kabaret je pokusem, laboratoří, 
setkáním studentů, herců, filmových scénáristů a režisérů, kteří 
si mohou touto formou ozkoušet společnou práci | vstupné 50 Kč

25. 05. | 19.00 | Už nikdy sám! – ve své komedii Už nikdy sám! 
se německý režisér a dramatik Marc Becker zabývá fenoménem 
dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní 
poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout 
pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet svůj život. 
Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyšleným 
plánem, dokonce za hranicí zákona. A stane se ještě něco daleko 
zvláštnějšího – po městě se najednou začnou ztrácet desítky a desít-
ky občanů… režie: P. Novotný, hrají: Z. Bydžovská, P. Liška, J. Polášek 
26. 05. | 19.00 | Božská Sarah 
27. 05. | 19.00 | Johanka z Arku – muzikál 
28. 05. | 14.30 a 19.00 | Johanka z Arku 
29. 05. | 14.30 | Johanka z Arku 
30. 05. | 19.00 | Nahniličko aneb Poněkud dojatý 
31. 05. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2016:
01. 06. | Podivný případ se psem
02. 06. | Splašené nůžky
03. – 04. 06. | Robin Hood – muzikál
05. 06. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
06. 06. | Sbohem, zůstávám!
07. 06. | Bez předsudků 
09. 06. | Na mělčině
10. – 12. | Pomáda – muzikál 
13. 06. | Nahniličko aneb Poněkud dojatý
14. 06. | Zabiják Joe
15. 06. | Ani spolu, ani bez sebe
16. 06. | Drahouškové
17. – 18. 06. | Horečka sobotní noci – muzikál
19. 06. | Mauglí – muzikál 
20. 06. | Božská Sarah
21. 06. | Začínáme končit
22. 06. | Už nikdy sám!
23. 06. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti 

  DIVADLO KAMPA
Nosticova 634/2a, 110 00 Praha 1 | pokladna mob. 776 447 744 
| rezervace@divadlokampa.cz, info@divadlokampa.cz | 
www.divadlokampa.cz, www.facebook.com/divadlokampa

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

www.kampocesku.cz  divadla  59

http://www.divadlokampa.cz/divsal/tickets/2528
http://www.divadlokampa.cz/divsal/tickets/2527
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/861?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3214?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/794?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/613?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/84?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/73?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3344?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3344?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3214?tmpl=component
mailto:rezervace@divadlokampa.cz
mailto:info@divadlokampa.cz
http://www.divadlokampa.cz/
http://www.facebook.com/divadlokampa


20. 05. | 19.00 | A nebo tak… – folkový koncert.
30. 05. | 19.30 | Smrt v růžovém – Ĺ. Feldek – den smrti 
Edith Piaf – emočně silný příběh, který se zabývá niterními pocity 
šansoniérky Edith Piaf na prahu jejího posledního dne a bilan-
cuje její umělecký život. Hraje Divadlo Komorní svět | pronájem 
otevřený veřejnosti

  DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy | tel. 731 176 659 | 
info@divadlokouzel.cz | www.divadlokouzel.cz. 

  telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla 
po–pá 9.00–17.00 a v hrací den 08.00–16.00 

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

  předprodej po celé ČR; internetový předprodej 
na www.divadlokouzel.cz a v sítích Ticket Art, Ticketpro, Ticket-
portal, Kulturní portál, Restaurace U Kouzelníka v přízemí divadla 
(tel. 737 668 678, 283 981 934, otevřeno sedm dní v týdnu včetně 
většiny svátků 11.00–23.00; www.pizzerielibeznice.cz 

  (pro školy)¹ Takto označená představení jsou pro určená pro školy 
– jednotná cena: 80 Kč a pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhod-
něných podmínek – jednotná cena: 120 Kč. Přednost při usazování 
v hledišti mají školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

  celý program včetně anotací naleznete v rubrice Divadla pro děti

01. 05. | 14.00 | Škola kouzel 
07. 05. | 14.00 | Hra kouzel a magie 
11. 05. | 09.30 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
14. 05. | 14.00 | Magická esa 
19. 05. | 10.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
22. 05. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
28. 05. | 14.00 | Škola kouzel

  DIVADLO MANA 
Husův sbor Vršovice, Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10-Vršovice | 
www.vrsovickedivadlo.cz 

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

  představení pro děti v rubrice Divadla pro děti

23. 05. | 19.30 | Vanilková džungle
25. 05. | 19.30 | IMPRO Samé vody: Kykydýk – totální di-
vadelní improvizace. Jako vždycky, vždycky jinak. Hrají A+M 
Duškovi, S. Adamová a J. Kliment | vstupné 150 Kč

  DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, 182 00 Praha 8 | tel. 284 681 103 | info@divadlokh.cz | 
www.divadlokh.cz 

  předprodej každé úterý 16.00–18.00, dále se pokladna otvírá 1 hodi-
nu před začátkem každého představení a je otevřena 2 h 

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

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

02. 05. | 18.00 | Burani – C. Goldoni – děj se odehrává v Be-
nátkách v době karnevalu v roce 1760. Spiknutí žen proti patri-
archální zvůli mužů vede ke skandálu, který Goldoni rozehrává 
do humorných až groteskních situací provokujících otázku, proč 
muži zatvrzele trvají na svém. Hraje D*Studio 13. Představení 
pro seniory | vstupné 50 Kč
04. 05. | 19.30 | Případ zborcené páteře – I. Lausund – ab-
surdní komedie německé dramatičky z kancelářského prostředí. 
Hraje Divadlo Komorní svět | pronájem otevřený veřejnosti
05. 05. | 19.30 | Opačné pohlaví – D. Tristram – bláznivá 
komedie o tom, že každý má nějaký ten mimomanželský hřích, 
je napsaná vtipným a svižným jazykem a s úspěchem se uvádí 
na mnoha zahraničních scénách. Hraje Divadlo Velký Štěk I pro-
nájem otevřený veřejnosti
06. 05. | 18.00 | Červená kalina – V. Šukšin – tragikomická 
balada z okraje ruské společnosti 80. let 20. století. Hraje Divadlo 
Sumus. Představení pro seniory | vstupné 50 Kč
09. 05. | 19.30 | Smích je živá voda – Josef Fousek – recitál 
básníka, písničkáře a humoristy
11. 05. | 19.30 | Slečna Julie – A. Strindberg – drama o pře-
kračování společenských přehrad mezi dvěma lidmi, kteří se 
vzájemně přitahují. Hraje Divadlo Komorní svět I  pronájem 
otevřený veřejnosti.
13. 05. | 19.30 | Improvariace – soutěžní večer plný zábavy 
v krátkých improvizacích na Vaše témata a náměty. 
16. 05. | 18.00 | Svou vlastní ženou – D. Wright – skutečný 
životní příběh nejznámějšího berlínského transvestity Lothara 
Berfelde, který jako Charlotte von Mahlsdorf dokázal v ženských 
šatech přežít represe totalitních režimů a vyšlapat si cestičku na-
cismem a komunismem... Hraje Divadlo SoLiTEAter. Vstupné pro 
seniory 50 Kč, ostatní 100 Kč.
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12. 06. | NE–zápas v NE–improvizaci, Konkurz, Alfréd a Jo-
sefína

  DIVADLO METRO
Národní 25, 110 00 Praha 1 | kancelář 221 085 276 | 
divadlometro@divadlometro.cz | www.divadlometro.cz

  předprodej vstupenek otevřen po–ne 10.00–20.00 /u vchodu do pa-
sáže vedle KFC/, tel. 221 085 201, pokladna@divadlometro.cz

  večerní pokladna u divadla otevřena 1 h před představením
  Černé divadlo Metro najdete v rubrice „Černá divadla“

02. 05. | 19.00 | Příběh Coco Chanel – odhazovala milence 
stejnou rychlostí jako korzety. Milovala anglického lorda, ruské-
ho šlechtice, francouzského básníka i nacistického důstojníka. 
Vydělávala miliony a neměla je komu odkázat. Dodnes je znač-
kou luxusu. Hrají: J. Čenský, M. Dolinová, F. Sychra, L. Švormová 
| vstupné 320 Kč
19. 05. | 19.00 | Sextet – komediální hra z kliniky pro změnu 
pohlaví. Hrají: Z. Slavíková, V. Beneš, K. Urbanová, M. Cikán | 
vstupné 340 Kč
30. 05. | 19.00 | Daniel Hůlka a jeho lásky... – netradiční se-
tkání s Danielem Hůlkou, plné nečekaných překvapení.  Tentokrát 
nepřichází pouze obdivovaný muzikálový zpěvák, ale chlap se 
smyslem pro humor, vypravěč, provokatér, miláček i drzoun. Máte 
šanci prožít příjemné chvilky s jeho skutečným já | vstupné 200 Kč

  DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Křesomyslova 625, 140 00 Praha 4 | www.fidlovacka.cz

  pokladna – otevírací hodiny po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00, 
tel. 241 404 040, pokladna@fidl ovacka.cz

  Komorní Fidlovačka – Boleslavova 13, Praha 4:  
pokladna – otevírací hodiny: v den představení 1 hodinu před jeho 
začátkem, tel. 241 404 268, 

  pokladna@fidlovacka.cz 
  on–line rezervace a prodej: www.webticket.cz, prodej též v sítích 
Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro

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

02. 05. | 19.30 | Dům čtyř letor – J. N. Nestroy
03. 05. | 19.30 | Dohazovačka – T. Wilder
04. 05. | 19.30 | Magor – L. Shue
05. 05. | 19.30 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová 
07. 05. | 15.00 | Magor
09. 05. | 10.30 | Babička – B. Němcová
10. 05. | 10.30 | Rok na vsi – A. a V. Mrštíkové

01. 05. | 19.30 | Na pełnym morzu – absurdní groteska Slavo-
míra Mrožka o manipulaci, indoktrinaci a deformaci mezilidských 
vztahů. Hru uvádí Teatr Klub (PL) – Praha. Režie Józef Zbigniew 
Czernecki, hrají Elzbieta Grosse, Anna Kaczmarska, Kazimierz To-
warnicki, Andrzej Magala, Michał Chrzastowski. Hra v polském 
jazyce | vstupné 100 Kč | velký sál
05. 05. | 19.30 | Benefiční koncert ve prospěch projektu 
Miličovy kaple v Malešicích – benefiční koncert pro violon-
cello s klavírním doprovodem. Na programu skladby J. S. Bacha, 
F. Schuberta, A. Dvořáka a B. Martinů. Violoncello: Martin Škampa. 
Koncert pořádá Ochranovský sbor Jednoty bratrské. Vstupné dob-
rovolné ve prospěch obnovy kaple v Rektorské ulici v Malešicích | 
vstupné dobrovolné | velký sál
08. 05. | 17.00 | Aladinova kouzelná lampa – pohádka | 
vstupné 100 Kč| velký sál
10. 05. | 19.30 | Návrat mladého prince – mladý princ 
objevuje hodnoty, které jsou základem lidského společenství: 
lásku, přátelství, vztah k druhým, rodině, přírodě i Bohu. Hrají: 
J. Potměšil, J. Roskot a mladí lidé s Downovým syndromem, rež. 
O. Strusková. Představení v rámci festivalu Svět knihy | vstupné 
150/ 120 Kč | velký sál
11. 05. | 19.30 | Miroslav Matouš – Hledání cesty světla 
– prezentace nové knížky básníka, kněze a pbulicisty Miroslava 
Matouše | Centrum Mana | vstupné dobrovolné
18. 05. | 19.30 | Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet 
– B. Hrabal, J. Korčák – barvitý svět Hrabalových hrdinů aktivní 
pasivity, v němž se střetává bída všednosti s transcendencí. Hrají 
Milan Mikulčík, Jiří Bartoň, Simona Vrbická, Kateřina Březinová; 
rež. Jakub Korčák | vstupné 220 Kč | velký sál
22. 05. | 15.00 | Cena humoru Vlasty Buriana a Brankář 
sympaťák – slavnostnì předávání Ceny humoru Vlasty Buri-
ana panu Gustavu Oplustilovi u příležitosti jeho 90. narozenin 
a dekorování vítěze v anketě Brankář sympaťák. Úč. E. Pilarová, 
S. Nálepková, O. Suchý, J. Mrázek, hudebnìk Svíta, baletní Mistr 
V. Harapes a další. Představení je zadáno pro pozvané hosty | 
velký sál | zadáno
27. 05. | 19.30 | Hotel mezi dvěma světy – E. E. Schmitt – 
brilantní příběh o životě, smrti a lásce. Příběh, který se vás dotkne. 
Ve Vršovickém divadle MANA uvádí hru amatérský divadelní sou-
bor Kairos II.| vstupné 220 Kč | velký sál |
30. 05. | 19.30 | Krlíček aneb radostné bezdomovectví – 
M. Kepka – filosofické leporelo, s humorem a láskou vyprávěné. 
Přemýšleli jste, co byste dělali vy, kdybyste se octli pod mostem 
či vás přihrnuli na skládku? Hrají M. Dadura, J. Horák, S. Adamová, 
D. Vávra (ze záznamu), rež. E. Strupková | vstupné 200/150 Kč | 
Velký sál

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
10. 06. | Mana má talent!
10. 06. | Panenka z porcelánu | premiéra
11. 06. | Kouzelná truhla, Ústřičková duše Tima Burtona
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04. 05. | 19.00 | Špinavý obchod
05. 05. | 19.00 | Shylock – Mark Leiren–Young – Kanadská hra 
mířící proti antisemitismu a přehnané politické korektnosti. Díky 
současnému dění ve světě každým dnem nabývá na aktuálnosti. 
Úč. M. Kňažko, rež, R. Balaš
06. 05. | 19.00 | Dědicové – A. Krief – I při pohřbu může být 
v rodině pěkně veselo. Úč. M. Etzler, M. Hudečková, K. Hrušínská, 
T. Němcová, M. Sitta, A. Daňková/D. Pfauserová, rež. J. Herz
07. 05. | 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
09. 05. | 19.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – komedie, 
která vám dodá chuť do života. Úč. J. Bohdalová, L. Švormo-
vá/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, V. Zawadská, Z. Ma-
ryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko
10. 05. | 19.00 | Musíme si pomáhat – P. Jarchovský, J. Hře-
bejk – malí, ale Češi. Úč. L. Vlasáková, J. Macháček, M. Vladyka, 
V. Chalupa, M. Sitta a F. Staněk/Z. Hruška, rež. J. Hřebejk
11. 05. | 19.00 | Na dotek – P. Marber – věříte-li v lásku na první 
pohled, nikdy se nepřestaňte dívat. Úč. J. Macháček, L. Vlasáko-
vá, K. Liška Boková, J. Dolanský, rež. J. Hřebejk | nevhodné pro 
mládež do 12 let
12. 05. | 19.00 | Shylock
14. 05. | 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, P. Pelzer, M. Kern, 
rež. A. Goldflam
15. 05. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – úč. J. Bohdalová, 
R. Holub, Petr Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/P. Pelzer, 
rež. R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12 let
16. 05. | 19.00 | Na dotek
17. 05. | 19.00 | Práskni do bot – O. McCafferty – Hrušínský, 
Zavřel, Sitta a Liška vydláždí v Hřebejkově režii veřejné záchodky. 
Upozorňujeme citlivé diváky, že obkladači mluví jako dlaždiči | 
nevhodné pro mládež do 12 let
18. 05. | 19.00 | Paní plukovníková
19. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka 
20. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka
22. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka
23. 05. | 19.00 | Dědicové
24. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka | zadáno
25. 05. | 19.00 | Shylock
27. 05. | 19.00 | Práskni do bot
28. 05. | 19.00 | Charleyova teta – J. B. Thomas – kome-
die, která vás zbaví blbé nálady. Úč. P. Vacek, M. Kern, V. Liška, 

11. 05. | 19.30 | Magor
12. 05. | 19.30 | Jeptišky – D. Goggin
13. 05. | 19.30 | Dohazovačka
14. 05. | 15.00 | Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo – zpě-
vohra
15. 05. | 19.30 | Eva tropí hlouposti
17. 05. | 19.30 | Dohazovačka
18. 05. | 19.30 | Eva tropí hlouposti
19. 05. | 19.30 | Magor
20. 05. | 19.30 | Techtle mechtle – D. Benfield
21. 05. | 15.00 | Jeptišky
23. 05. | 19.30 | Magor
26. 05. | 19.30 | Až naprší a uschne / Hay Fever
28. 05. | 19.30 | Nerušit, prosím – R. Cooney
31. 05. | 19.30 | Jen žádný sex, prosím, jsme přece Britové! 
– A. Marriot, A. Foot

KOMORNÍ FIDLOVAČKA:
03. 05. | 19.30 | Plný kapsy šutrů – M. Jonesová
04. 05. | 19.30 | Tři holky jako květ – E. Murphyová
06. 05. | 19.30 | Můj báječný rozvod – G. Aronová
09. 05. | 19.30 | Nejlepší kamarádky – P. Weiss
19. 05. | 19.30 | Tři holky jako květ
20. 05. | 19.30 | Plný kapsy šutrů
21. 05. | 19.30 | Můj báječný rozvod
25. 05. | 19.30 | Nejlepší kamarádky

  DIVADLO NA JEZERCE
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4 | pokladna tel./fax 261 224 832 | 
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./fax 261 224 832, mob. 725 442 150, vstupenky@hrusinsky.cz

  generální partner Mountfield, a.s.

01. 05. | 19.00 | Špinavý obchod – Divadlo Boski | zadané
03. 05. | 19.00 | Já, Francois Villon – J. Hubač, P. Vrba, O. Br-
zobohatý – netradičně inscenovaný muzikál, ve kterém se ode-
hrává horečnatý Villonův sen. Úč. M. Písařík, P. Vraspírová, J. Malá, 
P. Kostka, P. Vacek, T. Petřík, P. Strenáčik, O. Černý a T. Vaněk, režie 
a choreografie R. Balaš

62  divadla



nýmanda, který se nehodlá smířit s plánovanou demolicí svého 
domku. Dokud vše neuvidí z náležitých perspektiv. Pak už nevy-
chází z údivu. Ještě, že má průvodce... Představení doporučuje 
Středogalaktická rada pro oblbování publika uměním. Uvádí 
Hudební a divadelní spolek LASO
13. 05. | 20.00 | Much Ado About Nothing – W. Shakespeare 
– hudební adaptace divadelní hry Mnoho povyků pro nic z pro-
dukce mladé sekce melbournské divadelní společnosti. Uvádí The 
Australian Shakespeare Company.
14. 05. | 15.30 a 20.00 | Much Ado About Nothing
16. 05. | 19.30 | Nepropadejte panice!
18. 05. | 19.00 | Kjógeny – samurajské komedie – tradiční 
japonské frašky. Uvádí Malé divadlo kjógenu. 
20. 05. | 19.30 | Obec překladatelů
21. 05. | 19.00 | 13 ženských tváří – M. Arzumanova – hudeb-
ně dramatická inscenace, rozkrývající svět ženy. Ve třinácti obra-
zech lze snadno zahlédnout díla světoznámých malířů – Picassa, 
Maneta, Muncha, Vermeera. Vizuální obrazy jsou spojeny s vo-
kálními kompozicemi španělských a latinsko-amerických autorů. 
Účinkují herci a tanečníci Divadla Marianny Arzumanové a hosté. 
Režie M. Arzumanova. Uvádí Divadlo Marianny Arzumanové.
23. 05. | 10.00 a 19.00 | Modrá krev – romantický muzikál. 
Příběh Ferdinanda II. tyrolského a Filipíny Welserové, první neu-
rozené ženy rodu Habsburků. Uvádí Hudební divadlo La Scuola.
26. 05. | 19.30 | Improvizační show divadla Bafni – domov-
skou scénou improvizačního divadla Bafni je Kabinet múz v Brně. 
Herci improvizují krátké scénky na témata od diváků, neexistuje 
žádný scénář, žádné předepsané role. Vše vzniká přímo na jevišti 
před očima diváků, kteří průběh představení ovlivňují. Záleží tedy 
pouze na divácích a hercích, jak se večer vyvine. Vše doprovází 
živá klavírní improvizace
31. 05. – 04. 06. | Fringe Festival Praha – 15. ročník mezinárodní-
ho festivalu divadla, hudby a tance. Více na www.praguefringe.com.

  DIVADLO NA REJDIŠTI
Dvořákovo nábř.. 2, 110 00 Praha 1 | rezervace vstupenek: 
pokladnanarejdisti@seznam.cz | www.divadlokonzervatore.cz

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

  změna programu vyhrazena

02. 05. | 19.00 | Arkádie – T. Stoppard, J. Kořán – pouta-
vá, místy až detektivní tragikomedie. Klade divákovi otázky 
o pravdě a lži, o času a nadčasovosti, o řádu a chaosu, o jistotě 
a nejistotě, o odlišném chápání světa v různých obdobích lid-
ské existence a o ničivém vlivu sexu při našem orbitu životem 
– „přitažlivost, kterou Newton vynechal“. Hrají: Š.  Finger-
hutová/E. Radilová, M. Ligač, M. Zah, L. Kunz, J. Daňhelová, 
E. Nejedlá/M. Prchalová, F. Brzobohatá, J. Papírník, L. Klíma, 
režie a scéna K. Iváková

T. Němcová, K. Hrušínská, M. Šplechtová/V. Zawadská, M. Sitta, 
Z. Maryška/L. Hruška, A. Schmidtmajerová/A. Daňková/H. M. Ma-
roušková, J. Hrušínský/Z. Hruška, rež. J. Hrušínský
29. 05. | 19.00 | Generálka
30. 05. | 19.00 | Takový žertík – J. Dell, G. Sibleyras – o tom, 
že o rozchodech se nemá žertovat, vás přesvědčí nostalgická ko-
medie, která v roce 2003 vzbudila ve Francii velký rozruch a byla 
vyhlášena nejlepší francouzskou hrou roku. Úč. J.  Hrušínský, 
M. Šplechtová, F. Staněk, M. Menšíková, Z. Hruška/R. Stärz, rež. 
L. Hlavica
31. 05. | 19.00 | Tři v tom – J. Vostrý – tři slečny tají, že jejich 
láska nezůstala bez následků. Úč. K. Hrušínská, T. Němcová, T. Kop-
sová/D. Pfauserová, P. Vacek, F. Slováček jr., J. Hrušínský, L. Hruška, 
V. Chalupa, Z. Hruška, M. Kern. Rež. M. Balcar

  DIVADLO NA PRÁDLE
Besední 3, 110 00 Praha 1 | pokladna@napradle.cz | 
www.napradle.cz

  dopravní spojení tram 6, 9, 12, 20, 22 – Újezd
  rezervace vstupenek mob. 736 401 051; pokladna@napradle.cz

01. 05. | 16.00 | Studentská Thálie 2016 – Nominace – 
nominační přehlídka s workshopem loňských vítězů IMPRA Praha 
a s hudebními hosty ze Stockholmu: školní sbor Adolf Fredrik´s 
Music School pod vedením Solvieg Agren. Autorské tvary s té-
matem: Umění je svoboda a hranicí svobody je odvaha v podání 
studentů uměleckých i neuměleckých středních škol ČR. Uvádí 
Studentská Thálie ve spolupráci s Divadlem Na Prádle.
06. 05. | 20.00 | Až za hrob – odkladiště duší, co nenalezly klid, 
není zdaleka tak temné, jak se zdá, a pulzuje životem mnohem 
více než svět živých. Hlavní protagonista Viktor zde pochopí, že 
jakékoliv životní plány mohou být v mžiku narušeny náhodným 
sňatkem. Navíc naše představení vylepšujeme zapojením šikov-
ných muzikantů z Vodova Smyčcového Ansámblu. Hudba: M. Voda 
a Vodův Smyčcový Ansámbl. Rež. M. Jankulárová. Uvádí Divadelní 
spolek VŠE S bojkou v zádech.
07. 05. | 18.00 | Až za hrob
10. 05. | 20.00 | Jidáši, kam jdeš? – F. J. Volský – příběh starý 
2000 let znovu ožívá v nečekané aktuálnosti emocí a motivů. Uvá-
dí Divadlo Apropo.
11. 05. | 16.00 a 19.00 | Studentská Thálie 2016 – Finále 
a Setkání s tvůrci – finálová přehlídka a setkání účastníků 
s literáty, spojené se čtením textů oceněných i nových tvůrců 
Autorského počinu a spisovatelů Lubomíra Brožka, Petra Koudel-
ky a Davida Zábranského. Uvádí Studentská Thálie ve spolupráci 
s Divadlem Na Prádle.
12. 05. | 19.30 | Nepropadejte panice! – fantastický kaba-
ret na motivy pětidílné trilogie Douglase Adamse představuje 
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mladou a střední generaci tím, o čem byla, i tím, jaká byla. 
Značně inovovaný pořad uvádíme náhradou za  vymizelou 
ferlinghettiádu
13. 05. | 19.00 | Slavomir Mrožek: Kouzelná noc – absurdní 
jednoaktová hra polského dramatika: stesk po životě, kdy svět 
našich hrdinů měl svoji vůni, a člověk sám svoje sny, ideály. Večer 
obohacen ještě dramatickým předkrmem na minipódiu našeho 
literárního salonu jako překvapení
18. 05. | 19.00 | Oldřich Mikulášek: Poezie milostná i ne-
milostná – O. Mikulášek, básník lidské existence, jejího drama-
tického střetávání s trvalou perspektivou smrti a se zvykovostí 
každodenního života; básně ze sbírky Agogh a poéma Utrpení 
starého Werthera
20. 05. | 19.00 | Méně jedlé plody rajské zahrady – in-
scenace třeskutě humorného charakteru: před Róžewiczovými 
Svědky II. jsou nahloučeny minikomedie P. H. Camiho, J. Préverta 
a K. I. Galczyňského
25. 05. | 19.00 | Radim Vašinka: Jinošství, mužství, kre-
ténství – poněkud pochybná scénická férie (féerie) poezie 
autenticky interpretované samotným principálem v ledabylém 
převleku za autora formou tu lyricky procítěného, tu zuřivého, 
tu nostalgicky prostého projevu osiřelého přednašeče a  jeho 
tureckého bubnu!
27. 05. | 19.00 | René de Obaldia: Mopslíkem z lásky 
– (pohostinské vystoupení Bluud Teátr) tři groteskní pří-
běhy prodchnuté milostným vzplanutím, bigamií, nevěrou 
i  sebeláskou korunuje šťastný zločin! Hořkosladké a  čer-
nohumorné hříčky neztrácí komediálnost a humor, a čím 
černější, tím lépe.

  DIVADLO PALACE
Václavské nám. 43, Pasáž Jalta, 110 00 Praha 1 | tel. 224 228 814 | 
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 
  hromadné objednávky na tel. 603 888 264;michaela@divadlopalace.cz
  vstupenky zakoupíte také v síti Ticket Art včetně všech poboček 
CK Čedok; ceny vstupenek 220–490 Kč

02. 05. | 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
03. 05. | 19.00 | Únos!? – F. Verer – bláznivá komedie úspěšného 
francouzského dramatika o tom, že být drsným gangsterem není 
jen tak. Úč. Z. Kajnarová – Říčařová, L. Hampl, K. Halbich
04. 05. | 19.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – Agen-
tura Harlekýn 

04. 05. | 19.00 | V Římě na place byla legrace aneb Chudák 
Pseudolus – broadwayský muzikál B. Shevelova, L. Gelbarta a S.
Sondheima s písňovými texty J. Wericha. Rež. L. Olšovský, hrají, 
zpívají a tančí studenti pátého ročníku hudebně dramatického 
oddělení
05. 05. | 19.00 | Závišův kříž – muzikál Pavla Trojana v nastu-
dování studentů pěveckého oddělení populárního zpěvu Pražské 
konzervatoře, rež. G. Skála
06. 05. | 19.00 | Hostina v době moru – autorská inscenace 
vytvořená studenty pátého ročníku o „nákazách“ dnešního světa 
plná humoru, dojemných momentů a hrůzy. Mor je dnes rozšíře-
nější než ve středověku. Rež. M. Pulišová | derniéra
09. 05. | 19.00 | Anatol – dva muži a šest žen v kolotoči vztahů. 
Komedie klasika rakouské literatury A. Schnitzlera. Hrají: M.Sa-
badin nebo L. Adam, K. Jirák, J. Papírník, N. Ďuricová, A. Sbouli, 
V. Malá a P. Soukupová. Rež. A. Doležal
11. 05. | 19.00 | Hanspanoptikum – autorské pohybové před-
stavení 5. ročníku. Dostanete se na místo, kde by jste rozhodně 
neměli být! Vaši oblíbení slavní známí, hvězdy filmového plátna 
či světa pop music, ve vlastnictví majitele domu voskových figurín 
Hanse. Rež. M. Doláková a R. Šrom
12. 05. | 19.00 | Bastien a Bastinka/ Veselohra na mostě 
– dvě inscenace pěveckého oddělení klasického zpěvu Pražské 
konzervatoře Rež. G. Skála
23. 05. | 19.00 | Anatol 
25. 05. | 19.00 | Arkádie
26. 05. | 19.00 | Závišův kříž
30. 05. | 19.00 | Balada pro banditu – M. Uhde, M. Štědroň 
– velký baladický příběh obávaného zbojníka Nikoly Šuhaje, 
jeho milé Eržiky a celé Koločavy. Muzikál plný opravdových lidí 
a živelné nespoutanosti. Hrají: N. Ďuricová, M. Zah, L. Kofroň, 
M. Sabadin, K. Jirák,V. Malá, A. Sbouli, P. Soukupová, L. Kunz, 
M. Ligač , L. Klíma, Š. Komárek, J. Blažek. Rež. M. Tarant | derniéra

  DIVADLO ORFEUS
Plzeňská 76, 150 00 Praha 5 | rezervace mob. 604 909 517 | 
divadlo@orfeus.cz | www.orfeus.cz

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

06. 05. | 19.00 | Za zavřenýma očima aneb Na prázdné dlani 
kamínek – jeden z našich nejoblíbenějších literárních večerů 
– Jan Skácel, jeho verše, úsměvné prózy a vzpomínky přátel; 
v neakademickém pojetí I. Hýskové a R. Vašinka poznáte Jana 
Skácela básníka i člověka
11. 05. | 19.00 | Znovupřipomenutí beatniků – beatnická 
poezie, která koncem 50. a 60. let XX. století šokovala tehdejší 
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22. 05. | 19.00 | Manželský poker – M. Camoletti – v životě 
nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže 
„karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních 
říček. Úč. J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, K. Pindeová, 
A. Kerestéšová, M. Sejnová, P. Stach, J. Krafka, rež. P. Hruška
23. 05. | 19.00 | Laskavá terapie 
24. 05. | 19.00 | Byt na inzerát – Divadelní společnost Háta
25. 05. | 19.00 | Rodina je základ státu – R. Cooney – komedie 
kde jde o život Úč. M. Etzler, V. Hybnerová, P. Motloch, S. Lau-
rinová, R. Trsťan, M. Kopečný, M. Hudečková/M. Procházková, 
R. Jelínek, J. Slach, Z. Piškula/M. Sabadin, rež. P. Hruška
26. 05. | 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
27. 05. | 19.00 | Caveman – R. Becker
30. 05. | 19.00 | Chlap na zabití – F. Veber – francouzská ko-
medie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevra-
ha… Opak je však pravdou.... Úč. F. Blažek, M. Vladyka, J. Šmíd, 
B. Stanková, M. Slaný, rež. J. Nvota | host
31. 05. | 15.00 a 19.00 | Africká královna – C. S. Forester 
– humorný a dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá 
žena přinutit zamilovaného muže…. Úč. L. Rybová, H. Čermák. 
Rež. V. Čermáková

  DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2 | tel./fax 222 518 716, 222 516 910 | 
divadlouhasicu@seznam.cz, info@divadlouhasicu.net | 
www.divadlouhasicu.net, http://divadlouhasicu.sweb.cz

  předprodej na měsíc září 2016 bude zahájen 23. května
  pokladna tel. 222 518 716, otevřena po–pá 10.00–12.00 
a 13.00–18.00

03. 05. | 19.00 | Úča musí pryč! – hrají: D. Prachař, J. Janěková 
ml., K. Wintrová, L. Rybová, I. Chmela a P. Špalková
05. 05. | 19.00 | Dokonalá svatba – úč. F. Tomsa/A. Vacula-
/M. Zelenka, M. Bittnerová/O. Lounová, J. Hervert/K. Heřmánek 
ml., L. S. Fischerová, J. Trojanová, V. Křížová/S. Vrbická, D. Vejražka, 
rež. L. Olšovský 
06. 05. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
09. 05. | 19.00 | Něco zatajit – úč. D. Rous, M. Kraus, Z. Maxa, 
A. Minajev, rež. A. Skala.
10. 05. | 19.00 | Co vy na to, pane Šmoldas?
11. 05. | 19.00 | Vstupte – hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čen-
ský, L. Švormová, rež. P. Háša
12. 05. | 19.30 | Caveman 

05. 05. | 19.00 | Světáci – Z. Podskalský – adaptace známé 
filmové komedie.. Úč. V. Limr/F. Tomsa, M. Zounar, O. Želenská, 
I. Andrlová, M. Bočanová/A. Gondíková
06. 05. | 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
07. 05. | 19.00 | Stará dobrá kapela – J. Hubač – křehká a něž-
ná romantická komedie o stáří, lásce, snech a sílé přátelství. Úč. 
V. Postránecký, S. Skopal, R. Přibil, Z. Maryčka/K. Vlček, V. Helšus, 
J. Tesařová/Z. Herfortová, N. Konvalinková. Rež. P. Hruška
09. 05. | 19.00 | Caveman – R. Becker – přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví | host
10. 05. | 19.00 | Miluju tě, ale... – J. DiPietro a J. Roberts – díky 
autorskému nadhledu má člověk pocit, že většina těch situací je 
mu důvěrně známá, každý najde něco, co se ho dotkne – možná 
i trochu drsně. Úč. D. Šinkorová/T. Kostková, R. Vojtek, P. Vondrá-
ček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka
11. 05. | 19.00 | Hvězdné manýry – M. McKeever – hvězdné 
manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni 
nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau. Úč. L. Vaculík, 
M. Bočanová, V. Žehrová, R. Pavlovičová, F. Tomsa, P. Rychlá | 
2. premiéra
12. 05. | 19.00 | Miláček Anna – M. Camoletti
16. 05. | 19.00 | Do ložnice vstupujte jednotlivě – Divadelní 
společnost Háta
17. 05. | 19.00 | Dámy z Aniane – M. Kopecká – skupinka 
Dámy z  Aniane je příběh dvou rozdílných sester. Úč. D.  Ko-
lářová, D. Syslová, J. Meduna, M. Stehlík, L. Pernetová, rež. 
V. Čermáková
18. 05. | 19.00 | A do pyžam! – M. Camoletti – příběh, ve kte-
rém zjistíte, co vše se může přihodit při víkendové návštěvě, 
když milenka a hospodyně vašeho přítele „nosí“ stejné jméno 
a jeho žena pro vás není pouze jeho ženou. Brilantní komedie, 
která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka. Úč. J. Langmajer, 
D. Suchařípa, M. Válková/K. Brožová/K. Špráchalová, K. Hrachov-
cová Herčíková/N. Boudová, E. Čížkovská a M. Hruška/Z. Vencl, 
rež. P. Hruška
19. 05. | 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
21. 05. | 15.00 | P.R.S.A. – E. Szybal – hra polského auto-
ra Eueniusze Szybala. „P.R.S.A. jsou hořkou rodinnou komedií 
a dámskou jízdou nejen pro ženy“. Úč. I. Svobodová, K. Leichtová, 
E. Lecchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová, J. Nosek/R. Trsťan. Rež. 
V. Štěpánek
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jedinou věc: luxusní byt v Paříži, s okny do Luxemburské zahrady. 
Bez jediného dolaru v kapse (poslední peníze utratil za letenku) 
se vydá do onoho bytu, aby jej odhadl a prodal. Jaké je ale jeho 
překvapení, když ho zde uvítá devadesátiletá stará dáma, která mu 
sdělí, že byt je sice jeho, ale otec se zavázal nechat ji zde dožít, a co 
víc, platit jí měsíční rentu ve výši dva a půl tisíce dolarů. A v tom 
okamžiku celý příběh začíná. Hrají: D. Kolářová, I. Svobodová, 
L. Veselý, režie: O. Kosek, scéna: M. Hess, kostýmy: I. Brádková, 
překlad: A. Jerie | vstupné 200 Kč | 150 Kč pro přátele Klubu Ž90
09. 05. | 16.00 | Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby 
– S. Williams – situační komedie – děj nás zavede do Londýna, 
kde nesmělý Leonard žije po rozvodu s pubertální dcerou a svým 
veselým otcem, kterého se snaží dostat do domova důchodců, 
ele nikde ho pro jeho svéráznou povahu nechtějí. Leonard, aby 
si přivydělal, píše tajně knihu pod ženským pseudonymem, ale 
všechno se nečekaně zamotá, když se půvabná nakladatelka 
rozhodne knihu vydat… Osoby a obsazení: Leonard/J. Čenský, 
Harriet/M. Pleštilová, Gus/P. Nový nebo K. Vlček, Didi/Hana-Marie 
Maroušková nebo E. Jansová, scéna M. Hess, kostýmy J. Jelínek, 
překlad R. Menclová, rež. J Novák | vstupné 200 Kč | 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
10. 05. | 16.00 | Koncert u příležitosti Dne matek – průvodní 
slovo L. Havlák. V programu zazní slavné operní, operetní a mu-
zikálové melodie. W. A. Mozart, G. Bizet, C. Millöcker, O. Nedbal, 
F. Hervé, L. Loewe a další. Účinkují: M. Sommerová, soprán / 
K. Grebeníčková, soprán / J. Poláček, baryton. Klavírní dopro-
vod: A. Kužela, pedagog Pražské konzervatoře. Průvodní slovo: 
L. Havlák, sólista Státní opery a Národního divadla v Praze. Pro 
všechny přítomné posluchačky bude připraven drobný dárek | 
vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
12. 05. | 19.00 | Drahá Mathilda
17. 05. | 16.00 | Z deníku hraběnky M. – J. Omači – životní 
příběh hraběnky Coudenhove-Kalegri. Příběh japonské dívky 
Micuko Aojamy, která se po sňatku s rakouským diplomatem 
Jindřichem Coudenhove–Kalergim stala hraběnkou na českém 
panství. Hraje: Z. Jandová, úprava textu a režie: O. Strusková, 
dramaturgie: I. Tetourová, hudba: J. Vogel, produkce: B. Vo-
glová. Uvádí: Muzika Judaika, z. s. Patronka představení: 
hraběnka M. Nosticová | vstupné 180 Kč | 130 Kč pro přátele 
Klubu Ž90 
18. 05. | 15.30 | Co kdybychom žili společně? – film, Francie 
2011 – české znění. Scénář a režie S. R. Annie. Jean, Claude, Albert 
a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet let. Když jim 
paměť i srdce začínají pomalu vypovídat službu a na obzoru je 
přízrak domova důchodců, vzepřou se a rozhodnou se žít spo-
lečně. Začíná se tu nádherné dobrodružství – společný život 
v komunitě. V sedmdesáti pěti letech! | vstupné 50 Kč | 30 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
19. 05. | 16.00 | Benefice – Jan Čenský – pořadem provází Jan 
Lorman | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
23. 05. | 16.00 | Pokračovatelé mistrů – koncert mladých 
pěvců. Na programu árie z českých a světových oper. B. Smetana, 

14. 05. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas – veřejná nahrávka 
Českého rozhlasu (přímý přenos), veselé i vážné povídání a pís-
ničky
14. 05. | 16.00 | Svaté neřesti – je láska všemocná? Úč. B. Sle-
záček, Braňo Polák, J. Kriegel, K. Janáčková, B. Mottlová, G. Ciatti, 
D. Býmová a další, rež. V. Nouzák
16. 05. | 19.00 | Velký holky nepláčou – hrají: J. Šulcová, V. Je-
níková, D. Batulková/K. Seidlová, V. Křízová, Č. Gebouský/E. Čekan, 
M. Vašinka/L. Hruška. Rež. V. Pavlovič
17. 05. | 19.00 | Příbuzné si nevybíráme – hrají: S. Skopal, 
V. Vydra, J. Čenský, M. Zahálka, L. Zahradnická, E. Janoušková, 
S.  Postlerová, E.  Režnarová, L.  Skopalová, J.  Boušková. Rež. 
J. Novák
18. 05. | 19.30 | Caveman 
21. 05. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas
22. 05. | 19.00 | Žena, která uvařila svého manžela – úč. 
I. Svobodova, N. Boudová, O. Brancuzský, rež. P. Kracík 
23. 05. | 19.00 | Dívčí válka – úč. O.  Navrátil, M.  Šťastná, 
M. Maděrič, P. Martinák, S. Pogodová, A. Kadeřávková, F. R. Čech, 
R. Skamene. Rež. F. R. Čech
24. 05. | 19.00 | Když kočky nejsou doma – hrají: L. Vacu-
lík, R. Štolpa, H. Sršňová, J. Galinová, L. Lavičková, D. Révaiová. 
Režie: J. Galin
25. 05. | 19.00 | Liga proti nevěře – Z. Podskalský – hrají: 
I. Šmoldas, V. Nová/T. Šefrnová, M. Kuklová. Rež. B. Aristev
26. 05. | 19.30 | Caveman 
28. 05. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas
30. 05. | 19.30 | Něco zatajit
31. 05. | 19.30 | Caveman 

  DIVADLO U VALŠŮ
12. divadelní sezóna

Dům PORTUS, Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1 | pokladna 
a rezervace tel. 222 333 555 | dana.pekova@zivot90.cz | 
www.divadlouvalsu.cz, www.zivot90.cz

  Divadlo U Valšů hraje za laskavé podpory MČ – Praha 1, MK ČR, MPSV, 
MHMP a Státního fondu kultury ČR

  pokladna otevřena v pracovních dnech 8.00–15.30 a hodinu před 
začátkem představení.

  předprodej na květen začíná 15. 4. 2016
  ceny vstupenek: 50–200 Kč (podle typu představení)
  pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy
  více informací najdete na www.divadlouvalsu.cz; pronájem a hro-
madné objednávky dana.pekova@zivot90.cz, tel. 222 333 555, 512; 
mob. 731 108 534

05. 05. | 16.00 | Drahá Mathilda – I. Horovitz – tragikomedie. 
Mathias je pětapadesátiletý Američan, kterému otec odkázal 
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A. Jastraban, M. Bukovčan, A. Petráš, M. Tichý, M. Steinmasslová, 
P. Lagner, Š. Vaculíková, K. Pokorný, V. W. Kraus. Rež. F. Nuckolls
14. 05. | 14.30 a 16.30 | O políbeném drakovi – udatný princ, 
moudrý král, krásná princezna a samozřejmě drak!!! Hrají: J. Po-
tměšil, J. Nerudová, K. Pokorný, E. M. Boušková, M. Ruml a další.
15. 05. | 14.30 a 16.30 | O políbeném drakovi
16. 05. | 19.30 | DOPISY – chystáme se porušit listovní tajemství 
našich básníků a spisovatelů – Němcová, Vrchlický, Podlipská, 
F. X. Šalda, Svobodová, Wolker, Čapek a Orten | premiéra
17. 05. | 19.30 | Draci noci & spol. – básně z dávných věků. 
O lásce, přátelství a samotě. O písku, datlích a víně. O tom, co se 
děje v tichu noci. Egyptská, indiánská, japonská a čínská poezie 
– J. Nerudová, J. Potměšil, J. Špalek. Po nejstarších básních světa 
přijdou na řadu Shakespearovy sonety – M. Hofmann, A. Do-
láková, T. Rumlová, loutna – R. Závada a francouzská galantní 
poezie – M. Steinmasslová, P. Lněnička, saxofon – E. M. Boušková
18. 05. | 19.30 | Draci noci & spol.
19. 05. | 19.30 | Dopisy
21. 05. | 14.30 a 16.30 | O políbeném drakovi
22. 05. | 18.00 | Iluze – láska, to je práce! Hořká komedie jed-
noho z předních současných ruských dramatiků. Hrají E. Elsne-
rová, J. Nerudová, J. Potměšil, J. Zadražil/M. Tichý. Rež. J. Špalek 
| veřejná zkouška
23. 05. | 19.30 | Terminus – M. O´Rowe – tři monology ze 
současného Dublinu. Drsné příběhy, zpočátku realistické, poz-
ději jimi začínají prostupovat démoni a andělé... Úč. T. Rumlová, 
B. Lukešová a L. Hampl, rež. M. Němec
24. 05. | 19.30 | Růže pro Algernon – D. Keyes – tragikomický 
příběh dementního muže, který chce být chytrý. Nejúspěšnější 
inscenace spolku Kašpar – odehráli jsme už přes 700 repríz. Úč. 
J. Potměšil, B. Lukešová ad., rež. J. Špalek
31. 05. | 19.30 | Mikulášovy prázdniny – R.  Goscinny, 
J. J. Sempé – děti, vezměte svoje rodiče do divadla! Tentokrát 
se přeneseme ke břehům Loiry, na svahy mocných Vosgés, kde si 
vybudovali naši známí chlapci stanový tábor… Rež. F. Nuckolls

KAŠPAR – BYTOVÉ DIVADLO
17. 05. | 19.30 | Sirotci / bytové divadlo – D. Kelly – kam 
až může zajít oddanost rodině? A je dobré do světa, kde se děje 
tolik násilí, přivádět další děti? Znepokojivá hra klade otázky, 
odpovědi jsou jen na divácích… Úč. M. Zoubková, M. Němec, 
J. Plouhar, rež. F. Nuckolls
18. 05. | 19.30 | Sirotci / bytové divadlo

 SPOLEČNOST DR. KRÁSY
02. 05. | 19.30 | Píseň písní / Kiss me! – byla online, náhle 
zjistila, že Něco (Někoho) postrádá… Hledání Boha v padlém 
světě. Kam až lze ještě zajít? Divadelní pokus o mystické setkání. 
„Láska je silnější než smrt. A co když ne?“ Rež. P. Lanta

W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, L. van Beethoven, J. J. Offenbach 
a další. Účinkují: T. Maličkayová, soprán / J. Prouzová, mezzo-
soprán / R. Florián, basbaryton. Klavírní doprovod: A. Kužela, 
pedagog Pražské konzervatoře. Průvodní slovo: PhDr. R. Hrdinová 
| vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
26. 05. | 16.00 | Jak se hladí duše – František Novotný – zveme 
Vás na další volné pokračování pořadu Františka Novotného, o kte-
rém Luděk Munzar tvrdí, že to je Seifert 21. století. Připomene 
zajímavá setkání před rozhlasovým mikrofonem, a jako vždy, 
představí velice zajímavého hosta | vstupné 180 Kč | 130 Kč pro 
přátele Klubu Ž90 

  DIVADLO V CELETNÉ
Celetná 17, 110 00 Praha 1 | tel. 222 326 843, mob. 608 327 107 | 
rezervace@divadlovceletne.cz | www.divadlovceletne.cz. 

  rezervace na tel. 222 326 843, 608 327 107 nebo 
rezervace@divadlovceletne.cz, e–mailová rezervace se stává platnou 
po našem potvrzení

06. – 08. 05. Irský máj – mezinárodní festival irské kultury 
opět v Celetné! Divadlo jím ožije po celý první květnový víkend 
– taneční vystoupení, májové dílny, koncerty a hudební kavárny, 
ochutnávka irské whisky i programy pro děti!
06. 05. | 19.00 | Pod jednou střechou VI.
06. 05. | 21.00 | Májová hudební kavárna
07. 05. | 10.00 | Májové dílny
07. 05. | 18.00 | Ochutnávka whisky klubu Whisky & Kilt
07. 05. | 19.00 | Májová hudební kavárna
07. 05. | 20.00 | Koncert kapely FLEADH
08. 05. | 10.00 | Májový trojBOJ
08. 05. | 15.00 | Obr Finn – Divadlo KRAB
08. 05. | 16.00 | Májová hudební kavárna
08. 05. | 18.30 | Májová hudební kavárna
08. 05. | 19.00 | Večeře s irskými autory

KAŠPAR
09. 05. | 19.30 | Višňový sad – A. P. Čechov – Tragikomedie 
o konci jedné éry a počátku nové – jiné nebo jen další?! Jak živé, 
jak současné. Čechov úplně poprvé na repertoáru divadelního 
spolku Kašpar! Úč. M. Steinmasslová, Š. Vaculíková, M. Zoubková, 
J. Potměšil, L. Jůza, P. Lněnička, J. Špalek a další
10. 05. | 19.30 | Mrzák Inishmaanský – M. McDonagh – ko-
medie o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího zapadákova 
v Irsku přijedou filmaři až z Ameriky. Hrají: M. Ruml, J. Nerudová, 
E. Elsnerová, M. Hofmann, A. Petráš, M. Prášilová/M. Coufalová 
a další. Rež. J. Špalek
11. 05. | 19.30 | Klec – V. Fanta – (retro)komedie o mnoha 
podobách lásky, kde nikdo není tím, kým být se zdá, ale když 
ho miluješ, není co řešit!!! Albert nebo Albína, Jadwiga nebo Ja-
kub, Stanley nebo Simonetta, Fahrenheit nebo Celsius… a není 
to vlastně jedno?!? AŤ ŽIJE SVOBODA a ROVNOPRÁVNOST! Úč. 

www.kampocesku.cz  divadla  67

http://www.divadlovceletne.cz/jan-potmesil/
http://www.divadlovceletne.cz/jan-potmesil/
http://www.divadlovceletne.cz/jitka-nerudova/
http://www.divadlovceletne.cz/eliska-mesfin-bouskova/
http://www.divadlovceletne.cz/matous-ruml/
http://www.divadlovceletne.cz/jitka-nerudova/
http://www.divadlovceletne.cz/jan-potmesil/
http://www.divadlovceletne.cz/jakub-spalek/
http://www.divadlovceletne.cz/martin-hofmann/
http://www.divadlovceletne.cz/alena-dolakova/
http://www.divadlovceletne.cz/alena-dolakova/
http://www.divadlovceletne.cz/tereza-rumlova/
http://www.divadlovceletne.cz/milena-steinmasslova/
http://www.divadlovceletne.cz/petr-lnenicka/
http://www.divadlovceletne.cz/eliska-mesfin-bouskova/
mailto:rezervace@divadlovceletne.cz


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
17. 05. | 19.00 | Frankie & Johnny – T. McNally – krásný 
a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za se-
bou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají: 
T. Kostková a A. Háma, rež. P. Kracik
19. 05. | 19.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouzská 
komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství aneb 
co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na ná-
vštěvu nejlepších přátel. Hrají: T. Kostková, N. Boudová, M. Vladyka 
a R. Holub, rež. J. Seydler
22. 05. | 19.00 | KOndoMEDIE – F. Veber – François Pignon, 
plachý a nevýrazný účetní v továrně na prezervativy, je jedno-
duše smolař: manželka se s ním rozvedla, jeho čtrnáctiletý syn 
s ním nemluví a ke všemu ho ještě chtějí vyhodit z práce. Snad 
by i spáchal sebevraždu, kdyby ho včas nezadržel jeho nový 
soused, bývalý podnikový psycholog. Ten mu poradí senzační 
trik, jak si své místo udržet. Žádná solidní firma si přece nedovolí 
dát padáka zaměstnanci s homosexuální orientací, neboť by 
mohla být nařčena z nekorektnosti. Že Pignon není gay? Nevadí! 
Dokonce ani nemusí měnit své chování. Pokud se podaří takovou 
„kachnu“ mezi zaměstnanci dostatečně rozkřiknout, začnou 
se jinak chovat oni sami. A z šedé úřednické myši se v tu ránu 
stane obletovaný a pro firmu nepostradatelný člověk... Hrají: 
J. Nosek, J. Vlasák, M. Málková, P. Motloch, M. Kraus, B. Kotiš 
rež. J. Seydler
24. 05. | 19.00 | DASHA a Pajky Pajk Quintet – charismatická, 
osobitá a nezaměnitelná... Ve svém novém koncertním programu 
zpívá Dasha své oblíbené skladby všech žánrů od popu přes funky, 
soul až k muzikálovým melodiím
29. 05. | 19.00 | KOndoMEDIE

  JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská ul., 110 00 Praha 1, 10. patro | tel. 224 232 429 | 
pokladna@jindrisskavez.cz | www.jindrisskavez.cz

  otevřeno po–ne 10.00–19.00
  rezervace vstupenek na tel. 224 232 429, pokladna@jindrisskavez.cz.
  další programy naleznete v rubrice Památky

25. 05. | 19.30 | Jedna a jedna jsou tři – hra měla premiéru už 
v roce. 2004 v Jindřišské věži. Hra autora Václava Procházky nám 
přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující ženu Annu 
a milovanou tajnou lásku Josefínu, které vedou imaginární dialog 
o svém osudovém muži. Představení je rozděleno do klíčových 
epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořáko-
vých hud. začátků a prvních úspěchů v Praze přes turné Evro-
pou až k slavné premiéře Novosvětské symfonie v New Yorku | 
www.divadlovevezi.cz | vstupné 290 Kč

DIVADLO NA HRANĚ
03. 05. | 19.30 | Hard Problem / Obtížný problém – mladá 
vědkyně Hilary se trápí otázkou, stojící v průsečíku psychologie 
a biologie – pokud neexistuje nic než hmota, co je potom vědomí? 
Blíží se snad den, kdy rezonance zodpoví všechny otázky, s nimiž 
může psychologie přijít? Nebo je něco, co přesahuje optiku mik-
roskopu? Rež. Š. Dominik

TATA BOJS
04. 05. | 20.00 | Tata Bojs – koncert

BUCHTY A LOUTKY
19. 05. | 19.30 | Psycho Reloaded – loutkové divadlo na motivy 
slavného hororu. Poklona dobrému filmu, poklona špatnému 
humoru, poklona loutkové tradici. Tolik poklon, až mrazí v zádech.
20. 05. | 19.30 | Čelisti Reloaded – Steven Spielberg je zárukou 
poctivé filmařiny a jemného nadhledu. Buchty a loutky jsou zase 
zárukou poctivé loutkařiny a někdy i nejemného nadhledu. A to je 
důvod k tomu, aby tuto inscenaci viděl ve své době možná každý.

VESELÉ SKOKY
25. 05. | 19.30 | Edgar Allan Pú: Havran – velmi černá gro-
teska podle světoznámé hororové básně. Pohybová fantazie pro 
6 tanečníků, houslistku a bubeníka o tom, jak spolu žijí muž a že-
na, ale hlavně o tom, jak spolu vycházejí, když už nežijí!
26. 05. | 19.30 | Na  hlavu! – osvěžující humorná podíva-
ná o dvou obrazech a osmi hercích. Uvidíte kleptomana, nymfo-
manku, falocentrika, hysterku a další v tanečních skečích plných 
humoru, ironie, něhy a jemné nadsázky.

KAMARÁDI NACVIČENÝCH SCÉNEK
27. 05. | 19.30 | Divadelní show – tematické improvizační 
představení, které kloubí populární sportovní divadelní impro-
vizaci s delšími formami.

  DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
Rytířská 31, 110 00 praha 1 | info@divadlovrytirske.cz | 
www.divadlovrytirske.cz

  pokladna a rezervace vstupenek na tel. 725 830 655 nebo 
na pokladna@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

12. 05. | 19.00 | Ani za milion! – M. Doleželová, R.Vencl – 
skvělá detektivní komedie, ve které je všechno jinak, každá lež 
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šílená tetička, která se opíjí a kouří v koupelně. V této čtveřici 
se rozehrávají nelítostné souboje na život a na smrt, kterými se 
nejen pobavíte, ale zároveň spatříte něco, co sami dobře znáte. 
Hrají: D. Šoltýsová, M. Málková, K. Fixová a D. Bambas, výprava 
A. Pátá – Oldak, rež. M. Vokoun | 1 h 15 min | vstupné 220, 120 Kč 
09. 05. | 19.00 | Irská kletba – M. Casella – humorný a zároveň 
dojemný příběh Irů, kterým se rozplývá vidina amerického snu pro 
fatální „prokletí“ týkající se toho, kde jsou muži nejzranitelnější. 
Komedie o malém velkém problému se dočkala velkého ohlasu 
v New Yorku, Bostonu, na Floridě, v Londýně, Dublinu a Edinburghu 
a my věříme, že podobné reakce vyvolá také u nás. Na některé věci 
jsou přece chlapi stejně citliví na celém světě… Jedna z nejlepších 
her roku! Opravdu originální, opravdu extravagantní a opravdu do-
jemné! Budete fascinováni! (Talk Entertainment) Česká premiéra! 
Úč. Š. Benoni, Z. Velen, r. Valenta, J. Teplý a L. Král. Výprava Ľ. Bábek 
Melcerová, hudba Z. Dočekal, rež. J. Bábek | nedoporučujeme pro 
diváky do 15 let! | 1 h 30 min | vstupné 220, 120 Kč 
11. 05. | 19.00 | Panika – M. Myllyaho – Panika je inteligentní, 
hořká finská hra, oscilující mezi psychoanalytickým dramatem 
a komediálním sitkomem. „Může dnes muž být ještě mužem? Co 
od mužů očekává společnost? Je muž schopný vyznat se ve svých 
citech? Může být muž zároveň citlivý a úspěšný?“ Brilantní mužská 
komedie o neurózách dnešních třicátníků! Česká premiéra! Úč. 
L. Král, Z. Velen a V. Vašák, výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba 
Z. Dočekal, rež. J. Bábek | 2 h | vstupné 220, 120 Kč
12. 05. | 19.00 | Chaos – M. Myllyaho – Chaos je drsná komedie 
o třech ženách kolem třicítky, které ztrácejí kontrolu nad svými 
životy a nakonec skončí v totálním chaosu. Postavy válčí se svými 
osobními problémy, stejně tvrdě jako s necitlivou společností. 
Svou sílu a odolnost čerpají ze svého pevného přátelství a vzájem-
ného pochopení a dokonce i v těch nejkrutějších a nejmrazivějších 
situacích najdou místo pro humor a vtip. Uvádíme v české premi-
éře! Úč. I. Machalová, D. Šoltýsová a K. Hlaváčková/M. Zoubková, 
výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal, rež. J. Bábek | 2 h 
| vstupné 220, 120 Kč
16. 05. | 19.00 | Penelopa – E. Walsh – svérázné přenesení 
antického mýtu do současnosti oplývá černým humorem a v dia-
lozích srší ostrovtipem. Čtyři zoufalí muži ve vypuštěném bazénu 
zápolí o přízeň krásné Penelopy... a na obzoru se každou chvíli 
objeví plachty Odysseovy lodě. Hra získala hlavní cenu na Edin-
burgh Festival 2010. Česká premiéra! Hrají: Š. Benoni, Z. Velen, 
Z. Dolanský, J. Someš a I. Machalová, výprava Ľ. Bábek Melcerová, 
hudba Z. Dočekal, rež. J. Bábek | 1 h 30 min | vstupné 220, 120 Kč
21. 05. | 19.00 | BUSTED JESUS COMIX – D. Johnston – chcete 
patřit do společenství „Blyštivých šálků“? Tak to musíte hrát v tak-
tu společenské pseudomorálky s tím, že jaký part je zadán vám, 
není podstatné. Hra současného amerického autora je napsána 
podle skutečné události, kdy byl devatenáctiletý autor obscénního 
komiksu perzekuován několikerým způsobem společností, která 
jej jako autora „inspirovala“. Směšné až k pláči! Česká premiéra! 
Hrají: I. Machalová, M. Málková, D. Šoltýsová, J. Böhm, P. Halí-
ček, L. Král, výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal, rež. 

  KLUB LÁVKA
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1 | tel. 221 082 288 | 
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
  pro informace o volných místech volejte předprodej 221 082 288

08. 05. | 19.00 | Koncert sestry Havelkovy 
11. 05. | 19.00 | Léčivé divadlo GABRIELY FILIPPI „Chlapec, 
který viděl pravdu“ – jako host vystoupí: MUDr. Josef Jonáš – 
metoda řízené a kontrolované detoxikace; www.joalis.cz“
13. 05. | 14.00 | Křest knihy STÍNY PŘED ÚSVITEM + beseda 
s autorkou TEAL SWAN – moderátor a kmotr: Jaroslav Dušek 
– akce pro širokou veřejnost bez vstupného
21. 05. | 19.30 | Řecký večer
30. 05. | 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
31. 05. | 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

  KOMORNÍ ČINOHRA V DIVADLE 
TRONÍČEK 

Divadlo Troníček, Vladislavova 22, 110 00 Praha 1 |  
vstupenky mob. 790 832 151 | www.komornicinohra.cz

  Komorní činohra, divadlo pro dospělého diváka! I dospělí mají své sny…
  vstupenky na všechna představení Komorní činohry (!) si lze zakoupit 
tři hodiny před každým představením Komorní Činohry (!)

  ceny vstupenek jsou od 120 do 220 Kč; divadlo poskytuje 50% slevu 
pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P, studenty a důchodce

02. 05. | 19.00 | Harmonie – M. Myllyaho – Olavi, divadelní 
režisér, si plánoval dát si v práci pauzu. Jeho poslední projekt ho 
dostal až na pokraj zhroucení, a tak usoudil, že je nejvyšší čas, 
udělat si prázdniny. Olavi ale dostane nabídku na nejlákavější 
projekt ze všech, a to: režírovat Goethova Fausta... Drsná komedie 
o pokoušení a o pokušení! Završení dramatické trilogie Panika – 
Chaos – Harmonie! Česká premiéra! Hrají: I. Machalová a L. Krá, 
výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal, rež. J. Bábek | 
1 h 30 min | vstupné 220, 120 Kč
05. 05. | 19.00 | Žena a megera – M. Carr – nová hra Mariny 
Carr plná nadhledu a humoru, ale také specifické poetiky, která 
je jemná i drsná zároveň – stejně jako ta nejlepší irská whiskey... 
Žena a její alter ego Megera, které jí nastavuje zrcadlo jejího vlast-
ního života. Zhýralý manžel, který se přišel vyzpovídat a lehce 
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  vstupné dospělí 110 Kč, studenti, děti a senioři 60 Kč
  spojení tramvaj 1, 8, 25, 26 – zastávka Letenské náměstí,  
metro A – Hradčanská, metro C – Vltavská

  dětská představení naleznete v rubrice „Divadla pro děti“
  více informací k PidiFestu 2016 naleznete v rubrice „Festivaly“

05. – 08. 05. PidiFest 2016
16. 05. | 19.00 | Ulity | derniéra
17. 05. | 19.00 | Tři sestry | derniéra
18. 05. | 19.00 | Průstřel rackem
19. 05. | 19.00 | Médeia | derniéra
20. 05. | 19.00 | Masáž obličeje
21. 05. | 19.00 | ReBorn | derniéra
23. 05. | 19.00 | Smrtelné hříchy | derniéra
24. 05. | 19.00 | PidiCinema
28. 05. | 19.00 | DISCO PIGS | premiéra
30. 05. | 19.00 | Disco pigs
31. 05. | 19.00 | Masáž obličeje

  PONEC – DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, 130 00 Praha 3 | tel. 224 817 886 (po–pá 10.00–
17.00), 222 721 531 (po–pá 17.00–20.00) | ponec@tanecpraha.eu | 
www.divadloponec.cz

  předprodej v pokladně divadla; otevírací doba po–pá 17.00–20.00, 
so–ne 1 hodinu před představením

  další předprodejní místa www.divadloponec.cz, Ticketportal

03. 05. | 20.00 | Spitfire Company – Animal exitus – v řeč-
tině znamená trauma zranění či ránu. Jednou z nejhlubších ran 
v životě je samotné narození, svého druhu vyhoštění z jednoty.
05. 05. | 20.00 | ME–SA / Andrej Petrovič – L / One of the 
Seven – L jako „Lust“ – touha, vášeň, rozkoš, smilstvo. Choreograf 
Andrej Petrovič staví na jeviště jedinou bytost – ženu, jejíž žízeň 
(ne)může být nikdy uhašena. 
06. 05. | 22.00 | Radio Wave / Genot Centre – SILENT_NI-
GHT#6 – BJ Nilsen (SE), Order of Sonic Chaos (SK), Feder-
sel (CZ) & Optical Frameworks (CZ) – hledači zvuku. Šestý 
celonoční sleepover koncert v režii Radia Wave a kolektivu Genot 
Centre se zaměří na terénní nahrávky, analogovou abstraktní 
elektroniku, psychoakustiku i neo musique concrète. Hlavním za-
hraničním vystupujícím bude v české premiéře jedna z hlavních 
postav legendárního labelu Touch, švédský skladatel a zvukový 
umělec BJ Nilsen.

J. Bábek | nedoporučujeme pro diváky do 15 let! | 1 h 30 min | 
vstupné 220, 120 Kč | 1. premiéra
22. 05. | 19.00 | Busted Jesus Comix | 2. premiéra
24. 05. | 19.00 | Busted Jesus Comix
25. 05. | 19.00 | Chaos
30. 05. | 19.00 | Busted Jesus Comix

  KULTURNÍ PORTÁL.CZ
Kulturní portál.cz, s. r. o., Vodičkova 41 – pasáž Světozor,  
110 00 Praha 1

  on–line objednávky www.kulturniportal.cz
  telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271 (po–pá 
9.00–19.00)

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

  změna programu vyhrazena

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9 (metro Českomoravská)

17. 05. | 19.30 | Monology vagíny – dojemná a rozpustilá ex-
kurze do poslední neprobádané oblasti je oslavou ženské sexuality 
ve vší své složitosti a tajemnosti. Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová, 
J. Asterová/A. Polívková

  PALÁC AKROPOLIS
Art Frame Palác Akropolis, s. r. o.
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 | info@palacakropolis.cz | 
www.palacakropolis.cz, www.facebook.com/Palac.Akropolis.klub

  předprodej vstupenek v sítích Ticketpro a GoOut v pokladně (Kavárna 
Akropolis): po–pá 10.00–24.00, so a ne 16.00–24.00,  
tel. 296 330 913

  *sleva–student, ztp atd….

16. 05. | 20.00 | FEKETE SERETLEK A STUDIO DAMÚZA: KÁR 
– Divadlo objektů & koncert na motivy Anny Kareniny | vstupné 
250/175 Kč | Velký sál | premiéra
17. 05. | 20.00 | Fekete Seretlek a Studio DAMÚZA: Kár
19. 05. | 19.30 | Bohuslav Martinů: Ženitba & Dvakrát 
Alexandr 
20. 05. | 19.30 | Bohuslav Martinů: Ženitba & Dvakrát 
Alexandr 

  PIDIVADLO – STÁLÁ SCÉNA VYŠŠÍ 
ODBORNÉ ŠKOLY HERECKÉ

Letohradská 44, 170 00 Praha 7 | tel./fax 233 375 706 mob. 
603 414 753 | www.pidivadlo.cz

  pokladna tel. 603 414 753
  vstupenky lze rezervovat 09.00–18.00 každý den a posléze zakoupit 
v pokladně hodinu před představením
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01. 05. | 19.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – tempe-
rament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše 
ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří 
se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi 
rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccan-
te, furiosa! Hrají: E. Holubová, J. Krausová, B. Klepl, K. Hádek, 
J. Stryková, M. Šoposká, K. Fuitová Nováková, M. Maděrič, V. Jílek, 
M. Slaný, A. Fixová, R. Štabrňák, J. Meduna, J. Ployhar, P. Pěknic, 
rež. M. Schejbal.
02. 05. | 19.00 | Hvězda – P. Hartl – původní česká ONE WO-
MAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové 
herečce se odehrává během nejčernějšího týdne jejího života. Hra 
s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem 
líčí osobní problémy neznámé herečky, která po pětatřiceti letech 
u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Hraje: 
E. Holubová, rež. P. Hartl.
03. 05. | 19.00 | Vše o mužích – M. Havran – aneb jak muži 
sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Aneb jak to dopadá, když 
se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích 
pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: M. Kramár, F. Blažek 
a M. Slaný, rež. J. Janěková.
04. 05. | 19.00 | Vše o mužích
05. 05. | 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.
06. 05. | 19.00 | Hello, Dolly! – J. Herman, M. Stewart – slavný 
americký muzikál s živým orchestrem! Premiéru měl v roce 1964 
v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní broadwayské rekordy. 
Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně jako slavná 
filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla celý svět a stala se 
nesmrtelným hitem. Hrají: I. Chýlková, J. Dulava/J. Carda, S. Bab-
čáková/M. A. Fingerová, K. Hádek/M. Slaný, J. Meduna/V. Jílek, 
B. Kohoutová, M. Maděrič, P. Pěknic, M. Sochor, R. Štabrňák a další, 
speciální host: N. Urbánková nebo Y. Přenosilová. Překlad: I. Osol-
sobě, texty písní: E. Krečmar, režie: O. Sokol, hudební nastudování: 
K. Marek, hlasový poradce: E. Klezla.
07. 05. | 15.00 a 19.00 | Hello, Dolly!
08. 05. | 20.00 | Michal Horáček – Recitál speciál IV. – 
koncert – I tentokrát přichází Michal Horáček s recitálem, jehož 
povaha je jedinečná. Kromě F.  Segrada, L.  Nové a  O.  Rumla, 
pozval i pozoruhodného písničkáře P. Linharta a také hosta ze 
Španělska: spisovatele, básníka, skladatele a osobitého zpěváka 
Alessio Arenu.
09. 05. | 19.00 | Vše o ženách – M. Havran – komedie o mužích, 
kteří se domnívají, že všechno ví, a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž každá se představí v pěti ro-
lích v rytmu songů 60. let 20. století. Hrají: A. Šišková, J. Krausová 
a J. Schneiderová, rež. J. Janěková.
10. 05. | 20.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – jak získat 
návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující 

09. 05. | 20.00 | NANOHACH / LEA ŠVEJDOVÁ / MARTA TR-
PIŠOVSKÁ – den a noc a noc a den – dvojdílný celovečerní 
taneční projekt inspirovaný životem a dílem dvou různých uměl-
kyň: české malířky Toyen a britské spisovatelky Virginie Wolfové 
| premiéra
11. 05. | 20.00 | Tanec HAMU 2016
13. 05. | 20.00 | Tanec HAMU 2016
14. 05. | 20.00 | NANOHACH / Michal Záhora – DEVOID – 
v představení, které vychází z reálných dopisů, se propojují, pro-
línají a vrství jednotlivé hlasy pisatelů. Tato polyfonie – intenzivní 
zvukové tělo – uvádí v pohyb tanečníka.
17. 05. | 20.00 | Farma v jeskyni / Viliam Dočolomanský 
– Informátoři – touha zjistit a zveřejnit, co se skrývá za marke-
tingovým obrazem korporace, vede mladé aktivisty od odhalování 
zločineckých praktik až k poznání, že vymanit se z vlivu korporace 
je zcela nemožné.
18. 05. | 20.00 | VerTeDance / Jiří Havelka / Clarinet Faktory 
– KOREKCE – „Co je nesvoboda, víme, ale víme, co je to svoboda?“ 
Pojďme na chvíli zažít slast z nesvobody. Inscenace dekorovaná 
cenami. S živou hudbou Clarinet Factory.
19. 05. | 20.00 | Prague Pride & Nadar Rosano (IL) – DO-
GTOWN – v době, kdy máme strach promluvit nahlas, vzrůstá 
potřeba vzepřít se a protestovat, potřeba najít jiný způsob, jak se 
vyjádřit beze strachu. Kolik svobody opravdu máme? Dva muži se 
potkají a zkoumají, co je dovoleno. 
20. 05. | 20.00 | Barbora Látalová a kol. – DIFFERENT? – 
… vlastně – není ani třeba hledat cestu, jak být spolu se všemi 
našimi rozdíly, jako spíš si uvědomit, že setkávat se a nechat naši 
jinakost vzájemně působit je JEDINÁ cesta, jak být spolu.
21. 05. | 17.00 | Lenka Vagnerová & Company – MAH HUNT 
– apokalyptická doba bez zvířat. Dva lidé, kteří hledají ztracené 
emoce i smysl života, se rozhodli zažít lov. Z lovce se snadno může 
stát kořist | veřejná zkouška / public rehearsal
22. 05. | 20.00 | Lenka Vagnerová & Company – MAH HUNT

  STUDIO DVA DIVADLO
Studio DVA divadlo, Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, 110 00 
Praha 1 | www.studiodva.cz

  informace, rezervace a on–line prodej vstupenek 
na www.studiodva.cz

  pokladna – pasáž Paláce Fénix, tel. 222 222 598, 
pokladna@studiodva.cz

  otevřeno po–ne 11.00–19.00 (v případě pozdějšího představení 
do jeho začátku)

  předprodej vstupenek také v běžných předprodejích
  změna programu vyhrazena
  v případě změny představení zůstávají vstupenky v platnosti nebo se 
vyměňují na jiný termín.
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další! Zažijte ten magický pocit a postavte se na divadelní jeviště! 
Pořádáme i skupinové prohlídky pro školy.
21. 05. | 14.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobro-
družství – H. Miró – představení s písničkami na motivy kul-
tovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky 
od sedmi do sto sedmi let. Proslulá rodinka prožila společně už 
mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydala Ládínkovou nafukovací 
kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jí nečekaně přihodí 
až v tomto zbrusu novém příběhu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
J. Stryková, V. Jílek/J. Meduna, J. Ployhar, R. Madeja, M. Váňo-
vá/E. Hanušová, rež. M. Hanuš.
22. 05. | 14.00 a 18.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné 
dobrodružství
23. 05. | 19.00 | Život na trikrát – Y. Reza – stále to samé, 
ale pokaždé trochu jinak. Tato neobyčejná „hra“ fenomenální 
dramatičky Yasminy Rezy se stala ve Francii komedií roku. Hrají: 
M. Lasica, E. Vášáryová, M. Kňažko, M. Sládečková, rež. M. Porub-
jak. Štúdio L+S (Bratislava).
24. 05. | 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, F. Blažek/R. Štabrňák, K. Há-
dek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků.
25. 05. | 20.00 | Otevřené manželství – Dario FO a F. Rame 
– zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Ital-
ská komedie je věčným střetem mužského a ženského principu 
a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při 
komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském 
životě ubíjí navzájem. Hrají: K. Roden, J. Krausová a P. Pěknic, 
rež. P. Hartl.
27. 05. | 19.00 | Poprask na laguně
28. 05. | 15.00 a 19.00 | Poprask na laguně
30. 05. | 20.00 | Sex pro pokročilé
31. 05. | 19.00 | Hvězda

  VENUŠE VE ŠVEHLOVCE
Sál Švehlovy koleje, Slavíkova 22, 130 00  Praha 3 |  
www.venusevesvehlovce.cz

  Venuše ve Švehlovce je nově vzniklé kulturní centrum v sále Švehlovy 
koleje (Slavíkova 22, Praha 3). Představuje stálou scénu pro soubory 
Depresivní děti touží po penězích, Lachende Bestien a Chemické 
divadlo. Prostor je ale otevřen i dalším akcím zapadajícím do jeho 
uměleckého konceptu zahrnující alternativní divadlo, workshopy, 
recitály, filmová promítání, taneční performance a komunitní akce. 

  Vstupenky na představení rezidenčních souborů v síti Ticket Art nebo 
na místě hodinu před představením

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.
11. 05. | 19.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl 
– situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krás-
ní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená 
čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. 
Hrají: F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, 
M. Šoposká/M. Maurerová a R. Štabrňák, rež. P. Hartl.
12. 05. | 19.00 | DNA – B. Polívka – komedie s autobiografickými 
prvky z pera Bolka Polívky se odehrává v herecké šatně. Zde se 
potkává starý, zkušený, světem protřelý herec, který již zažil ve své 
kariéře všechno, s mladou kolegyní, kterou vše teprve čeká. Insce-
nace plná gagů, klaunských a divadelních triků a efektů, typické 
improvizace i charakteristického humoru. Hrají: A. Polívková, 
B. Polívka a další, rež. B. Polívka. Divadlo Bolka Polívky (Brno).
13. 05. | 19.00 | EVITA – T. Rice, A. L. Weber – 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/R. Fišarová, P. Strenáčik, K. Rode-
n/O. Sokol, O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, 
hudební nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol.
14. 05. | 15.00 | EVITA
15. 05. | 15.00 | EVITA
15. 05. | 20.00 | CELEBRITY – O. Sokol – celovečerní stand–up 
comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje 
Sokola a téměř všech umělců v České republice.
16. 05. | 19.00 | Odvrátená strana mesiaca – V. Klimáček 
– jedna z nejvtipnějších komedií renomovaného dramatika Vi-
liama Klimáčka o nekriticky milující matce, která se nedokáže 
smířit s tím, že její syn už dávno není dítě. Netuší ovšem, že on 
už dávno tajně žije s její přítelkyní ze školy. Hrají: E. Vášáryová, 
V. Horján, D. Abrahámová, Z. Šebová, rež. M. Amsler. Divadlo 
GUnaGU (Bratislava).
17. 05. | 19.00 | Vše o mužích
18. 05. | 19.00 | Soukromý skandál – P. Hartl – groteskní 
příběh o  mladém manažerovi, který po  uši v  dluzích využije 
celosvětové pandemie upřímnosti a pokusí se kvůli penězům 
svést svou stárnoucí nadřízenou, aniž by si uměl představit, jak 
velký skandál tím způsobí. Hrají: K. Hádek, E. Holubová, M. Kra-
már, K. Fuitová Nováková/G. Míčová, A. Hemala, rež. P. Hartl. 
19. 05. | 19.00 | Vysavač
20. 05. | 20.00 | Sex pro pokročilé
21. 05. | 11.00 | Divadlo pod Lupou – interaktivní prohlídka 
divadla – nahlédněte s námi za oponu a odhalte kouzlo a tajem-
ství skrytých divadelních zákoutí. Provedeme vás celým divadlem, 
vysvětlíme, jak vzniká inscenace, kdo je kdo v divadle a mnohé 
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sestavený z inzerátu, mailů, SMS zpráv a dojmů z prvního rande. 
Tento performativní dopis ženě, kterou nemilují, je tečkou jejich 
milostné konverzace. Rež. J. Čermák
17. 05. | 20.00 | Lachende Bestien: Pornogeografie 
18. 05. | 20.00 | Anička a letadýlko: Pičus není kretén – 
slavnost velké oběti začíná. Zahradní trpaslík ladí atmosféru 
a připravuje česnekové jednohubky. Maruška a Jaruška obcují 
s minulostí, sklerózou i ďáblem, a nakonec v kostnatých dlaních 
drží srdce diváků.  Groteska o dvou starých krávách. Autorská 
inscenace Aničky Duchaňové a Martiny Krátké. Divadlo Anička 
a letadýlko vychází z autorské divadelní tvorby a často využívá 
možností a nemožnosti divadla jednoho herce. Spojuje prvky 
kabaretu, loutkového a předmětového divadla. Hledá hranice 
mezi vtipem a trapasem. Rež: A. Duchaňová
21. 05. | 20.00 | Chemické divadlo: Na slepičím zámku – 
freska – obraz a legenda o Suzanne Renaud, ženě, se kterou se 
osud ani dějiny nemazlily, a také o jejích blízkých. Společenský 
lesk a postavení, přepych, univerzitní i přímořské klima postupně 
zcela vyměnila za českou bídu, špínu a osamění. Žena básníka 
a grafika Bohuslava Reynka se stala nejprve dobrovolně a poté 
i souhrou dějinných okolností vězeňkyní v cizí zemi, aby tam 
i nakonec v chudobě a tichosti umřela, „zapomenutá jako kůrka 
chleba za starou skříní“. A přece – z jejích básní vyzařuje pronikavé 
vnitřní světlo! Rež. V. Bárta
22. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Mak-
ropulos – Čapek je mrtvý a Marty je kurva! Elixír věčného mlá-
dí a dokonalé krásy, který namíchají Depresivní děti v inscenaci 
Makropulos, zažene Vaše úzkosti ze smrti i stáří. Než být starý, 
je lepší zemřít! Než zemřít, je lepší dosáhnout nesmrtelnosti!!! 
Umberto Eco, David Bowie,Miloslav Ransdorf, Alan Rickman, Kája 
Saudek, Bořek Šípek, Butrus Butrus-Ghálí, Michel Tournier, Ivan 
Jonák...  V poslední době to všechno umírá. Ale Soňa Červená 
drží... Rež: J. Čermák
28. 05. | 20.00 | CHEMICKÉ DIVADLO: ZLATÉ MĚSTO – Praha 
– město snu. Luxus a bahno, sex a smrt. Autorský projekt Barbory 
Etlíkové , Vojtěcha Bárty a kolektivu Chemického divadla. Velmi 
volně na motivy literatury fin de ciecle a současných pražských 
reálií. Rež: V. Bárta | premiéra
30. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Ludwig 
– (Kýč je mrtev!) – na představení vás zvou: éterický Ludvík II. 
Bavorský se zkaženými zuby, anorektická císařovna Sissi a její 
baculatá sestra Žofie, megalomanský Richard Wagner a  jeho 
vypočítavá přítelkyně Cosima, pragmatický Otto von Bismarck, 
několik ministrů, několik kulturistů... a nad těmi všemi se vznáší 
duch Luchina Viscontiho, podle jehož filmu Depresivní děti touží 
po penězích představení připravily. Rež. J. Čermák
31. 05. | 20.00 | Musica cum gaudio: Usurpator tiranno  – 
v období baroka hrály v umění klíčovou roli afekty. V hudbě se 
promítly jak do interpretační, tak i skladatelské praxe. Už staří 
Řekové věřili, že právě hudba je nejvhodnějším prostředkem, jak 
afekty posluchači zprostředkovat nebo je v něm dokonce vyvolat. 
Tato myšlenka se stala základem pro vznik projektu Usurpator 

03. 05. | 20.00 | Lachende Bestien: Pornogeografie – „Skan-
dální“ „komedie“ „prokletého“ rakouského dramatika a básníka 
Wernera Schwaba v české premiéře. Obnažené liduvnitřnosti 
jednoho bydliště našeho města. Pornografie, umění, květenství 
a obětování.  „Mrdat máte... olizovat suchý led ze sousedské tě-
lesné všeobecnosti, která vám najednou musí být vlastní jako 
samozřejmá cizota.“ překlad: Barbora Schnelle a Michal Hába, 
úprava a režie: M. Hába
05. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Kabaret 
de Sade – umělecký gang Depresivní děti touží po penězích pro 
svůj kabaretní program garantuje: 1) budou překročeny dosavadní 
hranice performativního umění (možná) 2) půjde o moč a tělesné 
sekrety (to skoro určitě) 3) někdo si odnese spoustu krásných cen 
(pokud někdo vyhraje). Není doporučeno: kardiakům, epilep-
tikům, konzervativcům, klaustrofobikům, jinak můžou dorazit 
všichni. rež. J. Čermák
06. 05. | 20.00 | Anička a letadýlko: Jana je panna – když 
je holčička malá, touží být princeznou. Když je větší, touží být 
románovou hrdinkou. Co teprve když se sejdou dvě loutkářky 
Jany, které milují Janu Eyrovou. Na prknech plzeňské Alfy vzniká 
příběh třeskuté vášně prokládaný fernetem, hádkami a bojem 
o plachého technika Pepiho. Rež. A. Duchaňová
09. 05. | 20.00 | Improliga: Zápas v divadelní improvizaci 
– improvizační zápas dvou týmů na divácká témata. Základem je 
čistá improvizace. Hráči nemají předem nic připraveného. Formu 
jednotlivých improvizací určuje rozhodčí. Improliga je malinko 
o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem utká-
vají v improvizacích na divácká témata. Cílem NENÍ navzájem se 
vyřadit, ale SPOLEČNĚ vytvářet kvalitní improvizaci, mít radost 
ze hry, moci si kdykoliv zahrát/zaimprovizovat s různými týmy 
z různých měst. Více na www.improliga.cz
10. 05. | 20.00 | Relikty HMYZu: F. RACEK /život a dílo/ – 
námět na krátkou hru: u břehu Azovského moře, na hromadě 
naplavených odpadků, leží nepohřbený Racek. “Mami… Mami, 
víš, já... Já jsem zjistil… Rozhodl jsem se. Uvědomil jsem si… 
Totiž… Mami, víš, já jsem asi umělec.” Veselohra pro tři pozůstalé 
a fagot. Inspirováno volnými díly A. P. Čechova a K. Čapka. Konec 
hry. Rež: A. Pospíšil, Š. Stiburek
11. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: 120 
dnů Sodomy – téma Markýze de Sade není jen koitus, anální 
sex, 69, oro-anální sex, deepthroat, kovbojka, fist, double fist, 
přidušování, swingers, bukkake, sendvič, kruh přátel, bondáž, 
mezirasové spojení, sadismus, masochismus, zoofilie, nekrofilie, 
pedofilie, fetišismus, exhibicionismus, voayerství, latex, obětování 
či kanibalismus. Téma Markýze de Sade je mnohem víc...  Rež. 
J. Čermák
16. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Milostný 
dopis ženě, kterou nemilujeme – Pět performerů si na inter-
netové seznamce vybralo jednu ženu a všichni ji postupně oslovili. 
Komu odpověděla? Co na sebe prozradila? Komu slíbila schůzku? 
A s kým se skutečně sešla? Proč je sama? Co jsou její tajemství? 
Jaká je v posteli? A jaká vlastně je jako člověk? Pět mužů skládá 
v rámci dokumentárního představení společně obraz jediné ženy, 
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Tři gentlemani v tomto měsíci lze zakoupit max. 2 vstupenky 
na osobu
09. 05. | 17.00 a 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, mat-
ka, milenka – všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. 
A velká spisovatelka, která jak Mácha a Havlíček pozdvihla naši 
literaturu k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. 
Nezkrotitelně svobodná, spanilá duchem i zjevem. A vznešená 
tragickým údělem svého nedlouhého života. Text i  inscenace 
směřují k vícežánrové koláži jejího života s Josefem Němcem, 
plného dramat; vzpoury; souznění i poezie. Úč. T. Vilhelmová; 
A. Procházka a T. Pavelka; hudební spolupráce E. Viklický; režij-
ní spolupráce V. Čermáková; scéna a kostýmy I. Brádková; rež. 
M. Horanský
10. 05. | 20.00 | Novecento – Magické piáno – A. Baricco 
– strhující příběh geniálního klavíristy. Úč. D. Prachař a E. Vik-
lický. D. Prachař byl oceněn za hru Novecento cenou Thálie 2006 
v kategorii mimořádný mužský jevištní výkon
11. 05. | 20.00 | Malý princ – A. de Saint-Exupéry – úč. D. Ko-
lářová a T. Pavelka, scénář a rež. L. Engelová
12. 05. | 20.00 | Století hitů – aneb to nejlepší z české 
populární hudby a poezie 20. století – čím voněla doba? 
Jaké verše se špitaly dámám do ouška či hřímaly na pódiích? Jaké 
písně se hrály k poslechu i k tanci? To prozradí rozverný kabaret, 
v němž se míchá všehochuť veršů, tónů a dobových zajímavostí 
od Vrchlického po Žáčka a od Lehára po Kollera. Dramaturgie a rež. 
P. Hartl, scénář J. Škápíková; hudební spolupráce E. Viklický; scéna 
a kostýmy I. Brádková; pohybová spolupráce
13. 05. | 20.00 | Život jako smršť – před několika lety oznámili 
francouzští potápěči nález trosek letadla, v němž zahynul Antoine 
de Saint Exupéry. Tehdy znovu ožily legendy o jeho životě. Jednou 
z nich je i legenda o rozporuplném vztahu k dívce jménem Consu-
elo. To, že Consuelo de Saint Exupéry však byla jedinou manželkou 
letce a spisovatele Antoina de Saint Exupéry, ví málokdo. Ještě 
méně čtenářů autora Citadely, Kurýra na jih či Malého prince ví, 
že Consuelo napsala Paměti růže. Ty směly být publikovány až 
v roce stého výročí od Antoinova narození – v roce 2000. Fasci-
nujícími vzpomínkami na vášnivé, divoké, kruté a přesto do konce 
Antoinova života trvající manželství vás provedou T. Medvecká 
a M. Hofmann. Ze zvukového záznamu uslyšíte podmanivý hlas 
V. Preisse; překlad Š. Belisová; scénář J. Škápíková; hudba E. Vik-
lický; scéna I. Žídek; kostýmy I. Brádková; pohybová spolupráce 
P. Čadek, rež. L. Engelová
16. 05. | 20.00 | Přípitek aneb cihla – představení věnova-
né 50. narozeninám Jiřího Langmajera. Zamračený Baudelaire 
a smějící se Wilde, romantický lord Byron a rokokový Watteau – to 
a dandyové? Co vlastně tyto rozdílné povahy spojuje? A kdo to 
vůbec je – ten „dandy“? Rozhodně víc, než jen móda: je to postoj 
k životu. O tom všem nevážně i vážně vypovídají J. Langmajer 
a H. Bor. Scéna a kostýmy: I. Brádková, hudba: E. Viklický, dra-
maturgická spolupráce: J. Součková, scénář a režie: T. Vondrovic 

tiranno souboru Musica cum gaudio. V dramaturgickém konceptu 
programu je ústředním tématem láska. Ta se ve vybraných pís-
ních italských autorů 1. poloviny 17. století objevuje ve velice 
rozmanitých podobách – láska šťastná, nenaplněná, zhrzená… 
Je obsažena hlavně v textech písní. Cílem Musica cum gaudio se 
stala snaha o nalezení současných prostředků, které pomohou 
přiblížit význam textu i afekty v něm obsažené. Klasické kon-
certní provedení programu Usurpator tiranno se tak proměnilo 
v hudebně-dramatickou performanci, uprostřed které se oci-
tají dvě zpěvačky i ostatní hudebníci. Hlavní dramatický prvek 
ovšem zastupuje herec, který uvádí každou ze skladeb recitací 
textů přeložených do jazyka posluchačů a zároveň výraznými či 
naopak minimalistickými hereckými akcemi dotváří dějovou linii, 
v jejímž středu stojí on sám jako režisér – hybatel děje. Vzájemnou 
interakcí herce, zpěvaček a hudebníků pak vzniká dějový rámec 
dokreslující obsah textu.

  VIOLA
Národní 1 | Praha 1 | tel. 224 220 844 | www.divadloviola.cz

 A bezbariérový přístup
  předprodej na měsíc červen 2016 se koná 16. května 2016 v 16.00
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 

02. 05. | 20.00 | Koncert na ostrově – J. Seifert – …však dob-
ře vím, že básník musí vždycky říci víc, než co je ukryto ve hřmotu 
slov. A to je poezie. Jinak by nemohl heverem verše vypáčit poupě 
z medových závěsů a nutit mráz, aby vám přeběhl po zádech, když 
svléká pravdu. Když jsem si v šedesátých letech minulého století 
přečetl poprvé Seifertův „Koncert na ostrově“, zajíkl jsem se nad 
jeho krásou. O padesát let později mě zamrazilo nad jeho hlubo-
kou pravdivostí – už jí rozumím /Luděk Munzar. Úč. L. Munzar; 
J. Hosprová /viola/ a E. Viklický /klavír/
03. 05. | 20.00 | Koncert na ostrově
05. 05. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal 
a vzal Betty McDonaldové – úč. C. Mayerová a T. Kostková, 
rež. J. Pleskot 
06. 05. | 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 přede-
vším o závisti a malosti; které jako důvěrné známé provázejí i naše 
životy. Úč. D. Černá; J. Synková; D. Kolářová; M. Málková. Výběr 
z původních nahrávek zpěvu E. Destinnové: E. Viklický; scéna: 
I. Žídek; kostýmy: I. Brádková; rež. L. Engelová
08. 05. | 20.00 | 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. Kop-
ta a J. Vlasák; hudba P. Skoumal; výprava I. Žídek, rež. L. Enge-
lová. Toto představení věnujeme P. Skoumalovi. Na představení 
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  ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Štítného 5, 130 00 Praha 3 | tel./fax 222 780 396 (pokladna), 
222 781 860 (kancelář) | kancelar@zdjc.cz | www.zdjc.cz

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

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

  online rezervace na květen od 1. 4. zveřejnění programu s možností 
rezervace za 1000 Kč; 18. 4. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 
27. 4. prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace 
od 10.00. V měsíci květnu lze koupit vstupenky s navýšenou cenou 
pouze na Švestku pro HELPPES 31. 5.

  online rezervace na červen 2. 5. zveřejnění programu s možností 
rezervace za 1000 Kč, 18. 5. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 
27. 5. prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace 
od 10.00

 
01. 05. | 19.00 | Noc tribádek – P. O. Enquist – 3D company
03. 05. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran – 3D company 
| ABO A
04. 05. | 19.00 | Vynález zkázy new generation – K. Hanzlík, 
J. Verne – Divadlo AQUALUNG | ABO B
05. 05. | 19.00 | Ideální pár – A. Burzyńska – TEĎ! Divadlo
08. 05. | 19.00 | Akt – Cimrman, Svěrák – Divadlo Járy Cimr-
mana
09. 05. | 19.00 | Frida K. – G. Montero – 3D company
10. 05. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak – Divadlo Járy Cimrmana
11. 05. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák – 
Divadlo Járy Cimrmana
12. 05. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana
13. 05. | 19.00 | The conquest of the North Pole – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák – Cimrman English Theatre
15. 05. | 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, Svěrák – 
Divadlo Járy Cimrmana
16. 05. | 19.00 | Válka Roseových – W. Adler – Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram
17. 05. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana
18. 05. | 19.00 | Dobytí severního pólu – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana | ABO C
19. 05. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana
20. 05. | 19.00 | Smích zakázán
22. 05. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák – Divadlo Járy Cimrmana

17. 05. | 20.00 | Koncert na ostrově
18. 05. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta – výběr ze 
Sonetů W. Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Maci-
uchová, tajemství Shakespearových Sonetů vám poodhalí M. Hil-
ský; večerem provází M. Horanský. Přijďte si poslechnout básnické 
dialogy o lásce; smrti a pomíjivosti času. Překlad a dramaturgie: 
M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. M. Horanský. 
Po představení zveme diváky na autogramiádu překladatele spolu 
s prodejem knih Sonetů
19. 05. | 20.00 | Přícházejí… – večer recitátorů přehlídky 
Pražský kalich 
20. 05. | 20.00 | Stařec a moře – E. Hemingway – dramatická 
skica pro dva mužské hlasy – mistra a jeho učedníka – podle 
slavné novely E. Hemingwaye. Strhující zápas rybáře s mocnou 
přírodou na vratké bárce unášené mořem vyznívá jako oslava 
lidské vůle, odvahy a  nezlomnosti. Hlas moře vytváří hudba 
E. Viklického. Úč. J. Somr a M. Holý; dramaturgie J. Kudláčková; 
scéna I. Žídek; rež. L. Engelová
23. 05. | 20.00 | Přípitek aneb cihla
24. 05. | 20.00 | Smluvní vztahy – M. Barlett – jsou války, 
které se vedou na bitevních polích. A jsou války, které se vedou 
za kancelářským stolem, u kávy a s věčným úsměvem na tváři. 
Po obou zůstávají mrtví a ranění. Do situace plné černého hu-
moru, se podobně jako Emma ve Smluvních vztazích, můžeme 
jednou v zaměstnání dostat všichni. A vždy je jen na nás, jak se 
k ní postavíme. Překlad P. Horáková. Úč. D. Černá a J. Stryková, 
výprava I. Žídek; výběr hudby J. Plechatý; rež. rozhlasové hry 
L. Engelová. Brilantní text anglického autora uvádíme v rámci 
cyklu Rozhlasová hra na jevišti
25. 05. | 20.00 | Žena z Korinta – O. Daněk – patří k nejbrilant-
nějším textům v dějinách českého dramatu. Rozvíjí historickou 
anekdotu o Eurípidovi, který jako první připsal zavraždění Mé-
deiných dětí jejich matce, do té doby se vražda tradičně přičí-
tala Korinťanům. Vtipné dialogy rozvíjejí příběh až detektivní: 
umělecká inspirace či lákavá finanční nabídka? Nebo ještě něco 
jiného? Jak aktuální téma! Moudrá a přitom divácky vděčná hra 
stylově souzní s prostorem Violy. Do Violy se v hlavní roli Lyké 
vrací charismatická H. Maciuchová; Eurípida ztělesní J. Meduna 
a jeho otrokyni Hébé J. Tesařová. Úprava a rež. T. Vondrovic; scéna 
a kostýmy I. Brádková; hudba E. Viklický
26. 05. | 20.00 | Máj – K. H. Mácha – uč. B. Hrzánová, rež. 
M. Horanský
27. 05. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta
30. 05. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než láskou 
– Božena Němcová
31. 05. | 20.00 | Tři gentlemani
V divadelním baru probíhá výstava obrazů Dobroslava Halaty
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09. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
10. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
11. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
13. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
14. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
15. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
16. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
18. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
20. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
21. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
23. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
25. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
26. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
27. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
28. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
30. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
31. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein

  ČERNÉ DIVADLO METRO
Národní 25, 110 00 Praha 1 | kancelář 221 085 276 | 
divadlometro@divadlometro.cz | www.divadlometro.cz

  předprodej vstupenek otevřen po–ne 10.00–20.00 /u vchodu do pa-
sáže vedle KFC/, tel. 221 085 201, pokladna@divadlometro.cz

  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 480 Kč

01. 05. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je citát Al-
berta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí 
vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci idio-
tů.“ 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 pravdivě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého 
divadla, tance, pantomimy a hudby 
03. – 08. 05. | 20.00 | DEJA VU
09. 05. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné a zá-
roveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných 
prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby. V tomto 
pojetí originálního černého divadla prožijete s hlavním hrdi-
nou jeden obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. 
Části humorné, až groteskní, se střídají s poetikou černého 

23. 05. | 19.00 | Hvězdné manýry – M. McKeever – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram
24. 05. | 19.00 | Hospoda Na mýtince – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana
25. 05. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
26. 05. | 19.00 | České nebe | zadáno
27. 05. | 19.00 | The stand in – Cimrman, Smoljak, Svěrák – 
Cimrman English Theatre
28. 05. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! – T. Pratchett – Divadlo AQUALUNG
29. 05. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana
30. 05. | 19.00 | Válka s mloky – K. Čapek, O. Lážnovský – 
Divadlo AQUALUNG
31. 05. | 19.00 | Švestka pro HELPPES – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana | benefiční představení | vstupné 
960, 930 a 630 Kč

� ČERNÁ DIVADLA

  BLACK LIGHT THEATRE OF PRAGUE – 
ČERNÉ DIVADLO

Rytířská 31 | Praha 1 | tel. 224 212 810 (hromadné rezervace 
a objednávky); mob. 725 830 655 (pokladna) | info@blacktheatre.cz 
| www.blacktheatre.cz

  pokladna divadla otevřena denně 10.00–20.30
  představení končí cca ve 21.30 
  nejbližší spojení MHD: stanice metra Můstek (trasa A a B)
  široké využití efektů černého divadla, původní scénická hudba, 
špičkové výkony herců a tanečníků a mistrovsky zvládnuté užití 
vizuálních triků tvoří charakteristické rysy všech představení. Never-
bální zpracování zaručuje plnohodnotný zážitek pro diváky všech 
národností a generací

  středeční akce: vstupné jen za 250 Kč

01. 05. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem 
– netradiční pojetí klasického tématu, inspirované věčně 
aktuálním příběhem o člověku, který na své cestě za mocí 
a bohatstvím musel nejprve vše ztratit, aby mohl nalézt to 
nejdůležitější
02. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein – stvořit 
dokonalého člověka je jeho jedinou životní touhou. Vydejte se 
na romantickou pouť za splněním snu roztržitého profesora, který 
si svým laskavým humorem získá vaše srdce
03. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
04. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
05. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
06. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
07. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
08. 05. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
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08. 05. | 20.00 | Afrikania
09. 05. | 20.00 | Afrikania
10. 05. | 20.00 | The Best of Image
11. 05. | 20.00 | Black Box
12. 05. | 20.00 | Afrikania
13. 05. | 20.00 | Afrikania
14. 05. | 20.00 | The Best of Image
15. 05. | 20.00 | Afrikania
16. 05. | 20.00 | Black Box
17. 05. | 20.00 | Cabinet – nonverbální představení z prostředí 
unikátního Musea kuriosit a zázraků. Budete svědky demon-
strace neuvěřitelných a  geniálních vynálezů, které bezmála 
změnily svět
18. 05. | 20.00 | Cabinet
19. 05. | 20.00 | Afrikania
20. 05. | 20.00 | Afrikania
21. 05. | 20.00 | The Best of Image
22. 05. | 20.00 | The Best of Image
23. 05. | 20.00 | Black Box
24. 05. | 20.00 | Cabinet
25. 05. | 20.00 | Cabinet
26. 05. | 20.00 | Afrikania
27. 05. | 20.00 | Afrikania
28. 05. | 20.00 | The Best of Image
29. 05. | 20.00 | The Best of Image
30. 05. | 20.00 | Black Box
31. 05. | 20.00 | Cabinet

  DIVADLO TA FANTASTIKA
Karlova 8, 110 00 Praha 1 | tel. 222 221 366 | www.tafantastika.cz

  on–line prodej vstupenek na černé divadlo Aspects of Alice 
na www.tafantastika.cz, pokladna otevřena po–ne 11.00–21.30 
(tel. 222 221 366–7, hromadné objednávky: tel. 222 221 364, 
222 221 369, e–mail: predprodej@tafantastika.cz)

  předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI

01. – 31. 05. | 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 6 000 repríz u nás 
i ve třiceti zemích světa! 

divadla, moderní taneční čísla alternují s klasickým baletem 
a vše spojuje herecko pantomimický projev hlavních před-
stavitelů. Den je plný zážitků, ale stejně jako v životě – vše 
má svůj konec
10. – 15. 05. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
16. – 18. 05. | 20.00 | DEJA VU
20. – 22. 05. | 20.00 | DEJA VU
23. – 29. 05. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
31. 05. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)

  DIVADLO IMAGE
Scéna tance, nonverbálního  
a černého divadla

Národní 25, 110 00 Praha 1 | tel. 222 314 448, mob. 732 156 343 | 
image@imagetheatre.cz | www.imagetheatre.cz

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

  cena vstupenky 480 Kč; místa nejsou číslována, divadelní sál otevřen 
30 minut před začátkem. 

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

01. 05. | 20.00 | Afrikania – představení vypráví o setkání man-
želského páru na jejich exotické dovolené a poštovního doručo-
vatele, který se nečekaně ocitne v pozici recepčního opuštěného 
hotelu. Příběh se prolíná s působivými obrazy krajiny Afrikanie, 
plné rozmanitých zvířecích druhů, jimž vdechnou život nejnovější 
černodivadelní technika, netradiční kostýmy i profesionální taneč-
ní výkony. Přírodou inspirovaná scénografie a diváka obklopující 
projekce dotvářejí atmosféru tohoto fantazijního světa, do něhož 
Vás zveme na netradiční výlet
02. 05. | 20.00 | Afrikania
03. 05. | 20.00 | The Best of Image – představení nabízí průřez 
dosavadní tvorbou a je výběrem nejlepších tanečních a iluzorních 
kreací a nejúspěšnějších komických skečů v kombinaci s originál-
ním pojetím principů černého divadla
04. 05. | 20.00 | Black Box – moderní tanec je podpořen 
dokonalejší černodivadelní technikou, která umožňuje taneční-
kům a předmětům levitovat, rotovat a pohybovat se v prostoru 
způsobem odporujícím gravitačním zákonům. Jednotlivá čísla 
jsou inspirována současným prostředím, dobou i sny, přetvo-
řenými fantazií v pohyblivé obrazy. Nonverbální scénky, které 
střídají čísla „v černém“, reflektují detektivní, krimi a akční 
příběhy
05. 05. | 20.00 | Afrikania
06. 05. | 20.00 | Afrikania
07. 05. | 20.00 | The Best of Image
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14. 05. | 14.30 a 19.00 | Pomáda 
15. 05. | 14.30 | Pomáda 
20. 05. | 19.00 | Atlantida – muzikál s hity Mira Žbirky – tvůrci 
mimořádně úspěšného muzikálu Osmý světadíl přicházejí s dalším 
výjimečným hitmuzikálem Atlantida s nejznámějšími písněmi 
Mira Žbirky. Písničky jednoho z největších hitmakerů českoslo-
venské pop music doprovázejí tajemný napínavý příběh skupiny 
mladých lidí na cestě za dobrodružstvím, která vždy bývá také 
cestou k poznání sebe sama. Muzikál nabízí vedle hitů Mira Žbir-
ky a strhujícího děje velkou, energií nabitou podívanou, kterou 
jsou inscenace režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka pověstné. 
Atlantida také vyžaduje velmi neotřelé scénografické řešení. He-
recký tým je opět sestavený z největších muzikálových talentů, 
za nimiž diváci na muzikály Divadla Kalich tak rádi chodí. Rež. 
J. Ďurovčík, hrají: J. Kříž, T. Savka, M. Doubravová, M. Procházková, 
R. Tomeš, Z. Fric, P. Novotný, K. Steinerová, P. Pálek, M. Pleskot, 
T. Löbl, A. Bartošová, O. Smysl aj. 
21. 05. | 14.30 a 19.00 | Atlantida 
22. 05. | 14.30 | Atlantida 
27. 05. | 19.00 | Johanka z Arku – O. Soukup, G. Osvaldová 
– muzikál – návrat jednoho z nejlepších českých muzikálů, 
ověnčeného řadou cen, je velkou událostí. V novém nastudování 
romantické legendy o Panně orleánské se sešli jak herci z původ-
ní verze, tak i noví protagonisté. Inscenaci zdobí výpravné deko-
race a kostýmy. Jistě stojí za to jít se přesvědčit, jak léty dozrálo 
toto myšlenkově i dějově bohaté dílo, plné nezapomenutelných 
melodií O. Soukupa, režie: J. Bednárik, hrají: B. Basiková/L. Šo-
ralová, K. Střihavka/J. Zonyga, D. Gondík/V. Marek/Z. Podhůrský, 
V. Čok/J. Apolenář, O. Ruml/J. Kříž, R. Tesařík aj.
28. 05. | 14.30 a 19.00 | Johanka z Arku 
29. 05. | 14.30 | Johanka z Arku 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2016:
03. – 04. 06. | Robin Hood – muzikál
10. – 12. Pomáda – muzikál 
17. – 18. 06. | Horečka sobotní noci – muzikál
19. 06. | Mauglí – muzikál 

�MIMOPRAŽSKÉ DIVADLO

 MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav tel. 326 734 990 |  
tel./fax 326 331 071 | divadlo.predprodej@seznam.cz | 
www.mdmb.cz

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

VELKÁ SCÉNA
02. 05. | 19.00 | Šest tanečních hodin v šesti týdnech – 
R. Alfieri – světově proslulý divadelní hit plný tance. Hrají: P. Kříž 
a Ch. Poullain. Divadlo Ungelt Praha

�MUZIKÁLY

  DIVADLO KALICH
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1 | tel. 296 245 311 (pokladna) | 
pokladna@kalich.cz | www.divadlokalich.cz

  pokladna divadla je otevřena denně 10.00–12.30 a 13.00–20.00, 
ve dnech, kdy se nekoná večerní představení, je otevřena 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 zakoupíte v pobočkách CK ČEDOK a CK FIRO TOUR; vybraná 
místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketpro a Ticketportal

  internetový předprodej vstupenek na www.divadlokalich.cz
  registrujte se při on–line nákupu nebo v pokladně divadla a využívej-
te výhod nového věrnostního programu Divadla Kalich

01. 05. | 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 akrobatic-
kým číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, 
C. Kassai, M. Doubravová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, 
P. Opava, M. Pleskot, R. Pavlovčinová aj.
06. 05. | 19.00 || Robin Hood – od února návrat na přání diváků 
na omezený počet repríz! Osvědčený tvůrčí tandem tohoto úspěš-
ného, výpravného muzikálu Ondřej Soukup – Gabriela Osvaldová 
společně s mezinárodně uznávaným choreografem a režisérem 
Jánem Ďurovčíkem jsou pro publikum zárukou skvělých melo-
dií, chytrých i vtipných textů a neotřelého režijního, scénického 
a choreografického pojetí. Samotné téma muzikálu samozřejmě 
slibuje výtečnou zábavu pro všechny věkové kategorie diváků. 
Rež. J. Ďurovčík, hrají: J. Kříž, K. Střihavka, L. Machálková, J. Zo-
nyga, L. Šoralová, M. Doubravová, R. Pavlovčinová, M. Pošta, 
R. Tesařík aj.
07. 05. | 14.30 a 19.00 | Robin Hood 
08. 05. | 14.30 | Robin Hood 
13. 05. | 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál – na zákla-
dě četných žádostí diváků se vrací muzikálová legenda Pomáda, 
která patří mezi nejdéle uváděné tituly v muzikálové historii. 
Získala celkem 7 nominací na Tony Awards a zhlédlo ji více než 
5 miliónů diváků v různých koutech planety, byla přeložena 
do 37 jazyků. Divácké rekordy ve všech zemích trhala také její 
filmová verze. Pomáda v Divadle Kalich slibuje efektní taneční 
show plnou nestárnoucích hitů, energie, romantiky, humoru 
a dech beroucích výkonů. Klidně podlehněte nakažlivé chuti 
do života, hoďte starosti za hlavu a vraťte se zpátky do časů, 
kdy se vše podstatné odehrávalo na tanečním parketu. Rež. 
a choreografie: Ján Ďurovčík, hrají: J. Kříž, R. Tomeš, P. Pálek, 
K. Steinerová, V. Gidová, T. Savka, P. Novotný, M. Doubravová, 
M. Procházková, T. Löbl, D. Gránský, M. Blahynková, N. Horáková, 
J. Bernáth, M. Pleskot aj. 
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24. 05. | 19.00 | Teď ne! – J.  C.  Islert – francouzská si-
tuační komedie s Michalem Dlouhým v hlavní roli. Studio 
Bouře Praha.
25. 05. | 19.00 | Kabaret
26. 05. | 10.00 | Pygmalion
26. 05. | 19.00 | Zločin v Posázavském Pacifiku – M. Vačkář, 
O. Havelka – úspěšná hudební komedie z tvůrčí dílny Ondřeje 
Havelky. V režii O. Havelky v hl. rolích: P. Halíček j. h., R. Havelková 
j. h., B. Klepl j. h. a J. Kretschmerová j. h. | derniéra
27. 05. | 19.00 | Kabaret
28. 05. | 19.00 | Muži v offsidu – K. Poláček, M. Vačkář, O. Ha-
velka – hudební komedie o tom, že kdo zradí svůj klub, nemá 
štěstí v životě. Nejúspěšnější komedie v historii MDMB. V režii 
O. Havelky v hl. rolích: M. Učík j. h., M. Zbrožek j. h., P. Bucháček, 
R. Havelková j. h. a V. Havelka j. h.
30. 05. | 19.00 | Tři holky jako květ – E. Murphyová – příběh 
tří žen tří generací. Divadlo Na Fidlovačce Praha. 

MALÁ SCÉNA
06. 05. | 19.00 | Novecento (1900) – A. Baricco – strhující 
příběh geniálního klavíristy. V  režii P. Kheka hrají: R. Madeja 
a J. Šafr. Představení oceněné Cenou Thálie 2015 pro Radima 
Madeju za výjimečný herecký výkon v oboru činohra muži.
13. 05. | 19.00 | Slídil – A. Shaffer – napínavý psycholo-
gický příběh muže proti muži. V režii J. Bábka hrají: M. Hrubý 
a L. Stach. 
18. 05. | 19.00 | Noc tribádek – P. O. Enquist – severská tra-
gikomedie odehrávající se na noční zkoušce mistrovy nové hry. 
Divadlo 3D Company Praha.
20. 05. | 19.00 | Novecento (1900)
23. 05. | 19.00 | Slídil
24. 05. | 14.30 a 16.30 | Grand cirkus Elsinor – J. Hladký 
– Shakespearova slavná hra v groteskní nadsázce pohle-
dem dnešních teenagerů. Uvádí Dětské divadelní studio při 
MDMB.
25. 05. | 19.00 | Slídil
31. 05. | 9.00, 11. 00 a 16. 00 | Grand cirkus Elsinor

03. 05. | 19.00 | Ondina – J. Giraudoux – fantazy romance 
z našeho světa. V režii M. Vokouna v hl. rolích N. Horáková j. h., 
V. Šanda j. h. a S. Milková.
04. 05. | 19.00 | Maškaráda – M. J. Lermontov – hra o lásce 
a démonech, kteří ji provázejí. v režii P. Veselého v hl. rolích: P. Pro-
keš, H. M. Maroušková, A. Petráš a L. Matoušková 
05. 05. | 19.00 | Duše, krajina širá – A. Schnitzler – tragi-
komedie o partnerských vztazích muže a ženy. Východočeské 
divadlo Pardubice.
06. 05. | 19.00 | Podivný případ se psem – M. Haddon , S. Ste-
phens – populární divadelní podoba úspěšné knihy. Městské 
divadlo Most.
07. 05. | 17.00 | Čtyřlístek v pohádce – L. Jeník, J. Němeček 
– pohádkový příběh čtveřice nerozlučných kamarádů. Divadlo 
D5 Praha.
09. 05. | 18.00 | Ondina | derniéra 
11. 05. | 18.00 | Kocour v botách – J. Galinová – pohádkový 
písničkál o neposlušném kocourovi v botách. Docela velké divadlo 
Litvínov.
12. 05. | 19.00 | Slídil – A. Shaffer – napínavý psychologic-
ký příběh muže proti muži. V režii Jiřího Bábka hrají: M. Hrubý 
a L. Stach | uvádíme mimořádně na velké scéně
13. 05. | 09.00 | Cyrano z Bergeracu – E. Rostand – roman-
tický příběh opravdové lásky a velkého nosu, který velkého du-
cha značí. V režii P. Kheka v hl. rolích: P. Halíček j. h., S. Milková 
a A. Petráš.
13. 05. | 19.00 | Kabaret – J. Kander, F. Ebb, J. Masteroff – jeden 
z nejslavnějších muzikálů, jaký byl kdy napsán. V režii M. Tyce v hl. 
rolích: A. Bazalová, P. Prokeš a P. Mikeska.
14. 05. | 19.00 | Jak je důležité míti Filipa – O. Wilde – 
lehkovážná komedie pro vážné publikum. v režii P. Kheka v hl. 
rolích: M. Ruml j. h., A. Petráš, H. M. Maroušková, S. Černodrinská 
a I. Nováčková.
16. 05. | 18.00 | O kocouru Mikešovi – J. Lada – pohádkový 
příběh kocourka Mikeše a jeho kamarádů v Hrusicích. Divadlo 
Scéna Zlín.
17. 05. | 08. 45, 10.30 a 18.00 | O Kocouru Mikešovi
18. 05. | 18.00 | Jak je důležité míti Filipa 
19. 05. | 10.00 | Pygmalion – B. Shaw – anglická konverzační 
komedie o holce z ulice, která se „přes noc“ stane dámou. V re-
žii P. Mikesky v hl. rolích: C. Mayerová j. h., R. Teprt, M. Hrubý 
a L. Matoušková.
19. 05. | 18.00 | Maškaráda
20. 05. | 19.00 | Chaplin – P. Khek – L. Smrčková – směšně 
neveselý a nevesele směšný příběh krále komiků. V režii P. Kheka 
v titulní roli M. Ruml j. h.
23. 05. | 19.00 | Rodinný podnik – A. Ayckbourn – dyna-
mická ostrá komedie klasika svého žánru. Východočeské divadlo 
Pardubice.

www.kampocesku.cz  divadla  79



11. 05. | 10.00 | Kubula a Kuba Kubikula – V. Vančura, M. Po-
korný – pohádka o potulném medvědáři a jeho malém mlsném 
medvídkovi, který se ukrutně bál strašidel | od 4 let
12. 05. | 10.00 | Stínadla se bouří – J. Foglar, O Lážnovský 
– druhý díl kultovní klukovské románové trilogie navazující 
na s úspěchem uváděnou první část – Záhada hlavolamu | od 6 let
13. 05. | 10.00 | Dobrodružství kocoura Modroočka – J. Ko-
lář, M. Pokorný – poetická hudební pohádka o tom, jak jeden 
kočičí kluk poznával svět | od 4 let
19. 05. | 10.00 a 14.15 | LAKOMÁ BARKA – J. Werich – ve ves-
nici Dejvice žili samí lakomí lidé. Nejlakomější však byla Barka, 
která schovávala slupky od buřtů a šila z nich záclony a pro korunu 
by si nechala koleno vrtat. Barka pracovala jako posluhovačka 
na faře. Když jednou velebný pán navrhnul, že by jednoho jejich 
čuníka mohli dát učiteli, který má doma plno hladových krků, ne-
chtěla o tom Barka ani slyšet. Co všechno musela kvůli své lakotě 
vytrpět? Čím vším si musela celá vesnice v zamotaném, veselém 
i poučném příběhu o špatných lidských vlastnostech projít? To se 
dozvíte ve zbrusu novém zpracování pohádkové klasiky pro děti 
i dospělé | od 5 let | premiéra
24. 05. | 10.00 | Pohádky kocoura Mikeše – M. Pokorný | 
od 4 let
25. 05. | 10.00 | O pejskovi a kočičce
26. 05. | 10.00 | Záhada hlavolamu – J. Foglar, O. Lážnovský – 
kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený 
na divadelní prkna | od 6 let
30. 05. | 10.00 | Elektrický Emil – J. Lesák – pohádka podle 
skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena 
| od 9 let
31. 05. | 10.00 | Dášeňka čili život štěněte – K. Čapek – 
pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se malá Dášeňka učí všem 
psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla sama vydat 
do světa | od 3 let | Malá scéna

  DIVADLO KAMPA
Nosticova 634/2a, 110 00 Praha 1 | pokladna mob. 776 447 744 
| rezervace@divadlokampa.cz, info@divadlokampa.cz | 
www.divadlokampa.cz, www.facebook.com/divadlokampa

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

DIVADLO C YLINDR
01. 05. | 16.00 | Země je placatá, jinak tě zabiju! – crazy 
komedie s písničkami o jedné výzkumné námořní výpravě, která 
se odváží až na samý okraj naší planety | od 10 let a dospělé diváky 
| vstupné 180/150 Kč

�DIVADLA PRO DĚTI

  DIVADLO D21
Záhřebská 21, 120 00 Praha 2 | www.divadlod21.cz

  rezervace lze provádět elektronicky na webových stránkách 
www.divadlod21.cz, telefonicky na čísle 774 425 922  
nebo emailem na rezervace@divadlod21.cz

  pokladna je otevřena vždy v 19.00 a rezervace jsou platné do začátku 
představení (tj. do 19.30)

  přidejte se do Klubu přátel Divadla D21 a využívejte výhod, které vám 
budou poskytnuty.

  večerní program naleznete v rubrice „Divadla“

15. 05. | 16.00 | Ronja, dcera loupežníka – A. Lindgrenová – 
Ronja je dcera loupežnického vůdce Mattise a Birk je synem jeho 
protivníka Borky. Dva znepřátelené rody žijí na dvou stranách 
jednoho kopce a ve dvou polovinách jedné pevnosti. To by samo 
o sobě nebylo nic tak hrozného. Co se ale stane, když se Ronja 
a Birk jednoho dne spřátelí? Malý-velký příběh o lidech a přírodě, 
síle přátelství a o tom, že děti někdy dokážou víc, než by se od nich 
čekalo | od 7 let

  DIVADLO GONG
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9 | tel. 266 311 629 | 
gongdetem@divadlogong.cz | www.divadlogong.cz

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

  hromadné objednávky zasílejte laskavě na adresu Divadlo Gong, 
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9 informace o pořadech a případných 
slevách na tel. 266 311 629, 284 827 562

  vstupné 100 Kč
  dětská představení připravuje Divadlo AHA!

03. 05. | 10.00 | Mauglí – R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný 
– na poradní skále uprostřed indické džungle se ve vlčí smečce 
rozhoduje o životě či smrti ztraceného lidského mláděte Mauglího 
| od 5 let
05. 05. | 10.00 | O pejskovi a kočičce – J. Čapek, M. Pokorný – 
poetické a veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném 
pejskovi a způsobně vychované kočičce | od 3 let
06. 05. | 09.00 | Míša Kulička – J. Menzel, M. Pokorný | od 3 let 
| Malá scéna
06. 05. | 10.30 | Romeo & Julie – W. Shakespeare, J. Lesák 
& kol – největší příběh všech dob, který není nutné představo-
vat. Shakespeare pro dva. Shakespeare is dead! Prostě o lásce 
| od 12 let
10. 05. | 10.00 | Dobrodružství Toma Sawyera – M. Twain, 
V. Štěpánek – škola? Pche! To je přece ztráta času, když se venku 
zatím dají zažít velká dobrodružství | od 9 let
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27. 05. | 09.00 a 10.30 | Kocour Modroočko
31. 05. | 17.00 | Budulínek

  DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy | tel. 731 176 659 | 
info@divadlokouzel.cz | www.divadlokouzel.cz. 

  telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla 
po–pá 9.00–17.00 a v hrací den 08.00–16.00 

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

  předprodej po celé ČR; internetový předprodej 
na www.divadlokouzel.cz a v sítích Ticket Art, Ticketpro, Ticketportal, 
Kulturní portál, Restaurace U Kouzelníka v přízemí divadla (tel.  
737 668 678, 283 981 934, otevřeno sedm dní v týdnu včetně většiny 
svátků 11.00–23.00; www.pizzerielibeznice.cz autobusové spojení 
MHD od metra stanice Ládví; spojení autem z Prahy – výpadovka 
Teplice, Mělník odbočka na Březiněves (silnice č. 243)

  staň se na Facebooku fanouškem Divadla kouzel a můžeš vyhrát vstu-
penky zdarma, z první ruky budeš vědět aktuální informace z divadla, 
soukromí účinkujících a další zajímavosti, zkrátka víš vždy naprosto 
exkluzivně jako první, co se aktuálně děje a co můžeš případně 
vyhrát!; více na www.facebook.com/divadlokouzel

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

  (pro školy)¹ Takto označená představení jsou pro určená pro školy 
– jednotná cena: 80 Kč a pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhod-
něných podmínek – jednotná cena: 120 Kč. Přednost při usazování 
v hledišti mají školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky.

01. 05. | 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 
1.–9. řada 159 Kč; 10.–17. řada 139 Kč
07. 05. | 14.00 | Hra kouzel a magie – originální a naprosto je-
dinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných 
kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzel-
níky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! 
Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková | vstupné 1.–9. řada 
159 Kč; 10.–17. řada 139 Kč
11. 05. | 09.30 | S kouzly kolem světa! – představení pro 
děti. Prožijte velkou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme 
na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají 
typická a originální kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem 
Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla 
i naučí! Bezva zábava nejen pro děti. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíko-
vá/M. Dvořáková | vstupné 1.–9. řada 159 Kč; 10.–17. řada 139 Kč 
| (pro školy)¹

14. 05. | 16.00 | O psu PES – milé děti, chtěly byste psa? 
A co na to pes? Chtěl by on Vás? Přijďte se podívat na jeden 
takový příběh psa jménem PES za domovem a přátelstvím | 
pro malé, alespoň čtyřleté děti a velké milovníky psů a blues 
| vstupné 100 Kč
15. 05. | 16.00 | Dědeček Oge – magický příběh o šamanském 
zasvěcení a dobrodružném putování malého chlapce Ogeho si-
biřskou tajgou a tělem hada | od 7 let a dospělé diváky | vstupné 
150 Kč

  DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, 182 00 Praha 8 | tel. 284 681 103 | info@divadlokh.cz | 
www.divadlokh.cz

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

  rezervace na www.divadlokh.cz, případně telefonicky ve všední dny 
na tel. 284 681 103

  nevyzvednuté rezervované vstupenky na dětská představení vracíme 
15 minut před začátkem představení do prodeje

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

03. 05. | 17.00 | Koza nebo pes, O chytrém ševci – hraje 
LD Jiskra | od 4 let
10. 05. | 10.00 | Děvčátko Momo – napínavá a poetická pohád-
ka na motivy knihy Děvčátko Momo a ukradený čas německého 
spisovatele M. Endeho. Kam se poděl čas, který nám stále chybí? 
– hraje divadlo Cylindr | od 8 let
10. 05. | 17.00 | Když Pán Bůh se Svatým Petrem chodi-
li po zemi – hraje LD Jiskra | od 4 let 
11. 05. | 10.00 | Děvčátko Momo
13. 05. | 09.00 a 10.30 | Rusalka – loutky v nadživotní velikosti, 
kouzelná Dvořákova hudba a vyprávění příběhu o lásce, zradě 
a odpuštění se prolínají v půvabném představení pro děti – hraje 
Eva Sitteová | od 4 let
17. 05. | 17.00 | Když Pán Bůh se Svatým Petrem chodi-
li po zemi
18. 05. | 09.00 a 10.30 | Tatínek není k zahození – pohádka 
o tom, že se tatínek a maminka mají rádi a jejich děti drží spolu, 
přestože se někdy hádají a perou. V autorské režii A. Goldflama 
hraje divadlo LOKVAR | od 3 let
19. 05. | 09.00 a 10.30 | Tatínek není k zahození
24. 05. | 17.00 | Budulínek – hraje LD Jiskra | od 4 let 
25. 05. | 09.00 a 10.30 | Kocour Modroočko – činoherní 
pohádka na motivy známé knihy J. Koláře doplněná písničkami 
Marka Ebena – hraje Divadlo Krapet | od 3 let
26. 05. | 09.00, 10.30 a 14.00 | Kocour Modroočko
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tří čuníků s hladovým vlkem, v němž kamarádství vítězí, režie: 
T. Q. Hung, scéna a kostýmy: I. Křivánková, hrají: L. Jiřík/M. Hejný, 
M. Ligač, R. Nechutová a V. Koloušková/P. Karpeles | od 3 let
19. 05. | 09.00 a 10.30 | Pohádkový minaret – rodinná kome-
die o nečekaných setkáních postav z různých pohádek – zábavná 
podívaná pro děti i pro dospělé (bez omezení). Scéna: A. Pitra, 
kostýmy: E. Pitrová, choreografie: E. Velínská, hrají: M. Váňová, 
L. Jiřík a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | od 3 let

Démoni současnosti

24. 05. | 09.00 a 10.30 | Démoni současnosti – tragikomedie 
o nástrahách dnešního světa je určena především mladému pub-
liku. Dynamická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo 
do příběhu a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním živo-
tem. „Největší démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě!“ Scénář 
R. Nechutová, scéna A. Pitra, kostýmy E. Pitrová, hudba L. Jakl, 
choreografie E. Miškovič. Hrají: N. Válová, O. Brejcha, E. Miškovič 
a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | od 12 let 

ZÁJEZDY

MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC NAD NISOU
Liberecká 5/1900

18. 05. | 10.00 | Tři veselá prasátka

STUDIO DIVADLA MINARET
Herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15 let se konají 
ve středu odpoledne v Praze 6 – Vokovicích. Bližší informace 
na tel. 730 141 693. 

  DIVADLO POHÁDEK
Kulturní portál.cz, s. r. o., Vodičkova 41 – pasáž Světozor,  
110 00 Praha 1

  on–line objednávky www.divadlopohadek.cz
  telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271 (po–pá 9.00–19.00)
  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!

14. 05. | 14.00 | Magická esa – strhující show pro celou rodi-
nu. Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa 
ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí 
v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete 
na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné prostoupení ob-
řím ventilátorem, vystřelení kouzelnice z děla a na řadu dalších 
velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Úč. P. Kožíšek, H. Maš-
líková/Z. Rosáková, M. Dvořáková, P. Jablonský/R. Nedvěd, taneční 
skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté | vstupné 1.–9. řada 
349 Kč; 10.–17. řada 299 Kč
19. 05. | 10.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
22. 05. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
28. 05. | 14.00 | Škola kouzel

  DIVADLO MANA 
Husův sbor Vršovice, Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10–Vršovice | 
www.vrsovickedivadlo.cz 

 A bezbariérový přístup
  dopravní spojení tram 4 nebo 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.

08. 05. | 17.00 | aladinova kouzelná lampa – tentokrát se vy-
pravíme s Aladinem pro kouzelnou lampu do tajemné hory Káf. 
Ovšem v pohádce nemá hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin 
bude moci vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost, hned několi-
krát. Představení nás vtáhne do atmosféry dávného orientu. Oko 
potěší jeho malebností. A ucho kulturou použitého jazyka. To vše 
za doprovodu stylové arabské muziky. Hraje: J. Hrubec, Dřevěné 
divadlo | 100 Kč | Velký sál

  DIVADLO MINARET
Reduta, Národní 20, 110 00 Praha 1 | info@divadlominaret.cz | 
www.divadlominaret.cz

  rezervace na tel. 732 575 666, prodej 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

17. 05. | 09.00 a 10.30 | Tři veselá prasátka – anglická li-
dová pohádka s písničkami Jaromíra Nohavici, napínavý souboj 
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PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
04. 06. | Princové jsou na draka
05. 06. | Ať žijí duchové!
11. 06. | Ať žijí duchové!
12. 06. | Ať žijí duchové!

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

Dejvická 38, 160 00 Praha 6 | pokladna tel. 224 316 784, 
607 911 458, 224 316 186, 607 057 459 | info@spejbl–hurvinek.cz | 
www.spejbl–hurvinek.cz

  pokladna otevřena v po 13.00–18.00, út–pá 9.00–14.00 a 15.00–
18.00, so a ne 9.30–11.30 a 12.00–17.00 (pokud hrajeme); hrajeme–li 
představení pro dospělé, je pokladna otevřena do 19 h; v případě, že 
divadlo nehraje, nebo je na zájezdu, je pokladna o víkendech uzavřena; 
po začátku představení je přístup do divadla z Kyjevské 10 

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

02. 05. Hurvínek slaví 90. narozeniny – otevření výstavy 
v Chrudimi – Hurvínek má narozeniny
02. 05. | 19.00 | Koncert pro největšího Čecha Karla 
IV. a nejmenšího Čecha Hurvínka I. | Forum Karlín
04. 05. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie – kam se 
to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, 
Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo. 
Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná 
princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat, a už jim uvěz-
nila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte.
05. 05. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
06. 05. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
07. 05. | 14.00 a 16.30 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
08. 05. | 10.30 a 14.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
10. 05. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
12. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly – M. Kirschner – škola pro 
Hurvínka znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy 
nemusel vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká 
s prapodivnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten 
ho totiž pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce 
ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak by 
ne – nemusejí totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek, navzdo-
ry Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka do města 
Oslovo!! Jaké to tam doopravdy je, se spolu s Hurvínkem můžete 
přesvědčit i vy!
13. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
13. 05. – 26. 06. | Výstava – 90 let s Hurvínkem | Staro-
městská radnice

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

08. 05. | 11.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání, 
všechny smutky zahání… Pohádkový muzikál s  písničkami 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová, 
M. Maléř, J. Stránská, P. Houška, K. Baranová a další…
22. 05. | 11.00 | Krkonošské pohádky – Trautenberk má své 
panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán a velký pán, 
to nikdy nedělá dobrotu. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová, M. Maléř, 
M. Pospíchal/M. Stránský, P. Pěknic/P. Houška

Ať žijí duchové!

29. 05. | 11.00 a 14.00 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál 
na motivy stejnojmenného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře. Hrají: T. Alferi, I. Alferiová, K. Čondlová, P. Čulík, 
T. Karásková, A. Klepáč, V. Levinský a další

DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, Praha 2

01. 05. | 11.00 a 14.00 | Ať žijí duchové!
15. 05. | 11.00 | Pat a Mat jedou na dovolenou – legendární 
kutilové Pat a Mat poprvé na divadelním jevišti! Vydají se na ces-
ty, aby projeli světa kraj a nakonec stejně zjistili, že doma je to 
nejlepší... Hrají: M. Dufek, Z. Tomeš/M. Sochor

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské náměstí 1, Praha 1

29. 05. | 15.00 | Dětský den s Dádou Patrasovou – zábavná 
show Dády Patrasové pro děti a jejich rodiče připravená speciál-
ně k Mezinárodnímu dni dětí... Hrají: D. Patrasová, D. Kubečka, 
L. Krupanská, K. Petrboková
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  PIDIVADLO – STÁLÁ SCÉNA VYŠŠÍ 
ODBORNÉ ŠKOLY HERECKÉ

Letohradská 44, 170 00 Praha 7 | tel./fax 233 375 706 
mob. 603 414 753 | info@pidivadlo.cz | www.pidivadlo.cz

  pokladna tel. 603 414 753
  vstupenky lze rezervovat 9.00–18.00 každý den a posléze zakoupit 
v pokladně hodinu před představením

  vstupné děti 60 Kč, dospělí 80 Kč
  spojení tramvaj 1, 8, 25, 26 – zastávka Letenské náměstí,  
metro A – Hradčanská, metro C – Vltavská

01. 05. | 15.00 | Zlatovláska
15. 05. | 15.00 | Zlatovláska
22. 05. | 15.00 | O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
29. 05. | 15.00 | Zlatovláska

  PONEC – DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, 130 00 Praha 3 | tel. 224 817 886 (po–pá 10.00–17.00 h), 
222 721 531 (po–pá 17.00–20.00) | ponec@tanecpraha.eu | 
www.divadloponec.cz

  předprodej v pokladně divadla; otevírací doba po–pá 17.00–20.00, 
so–ne 1 hodinu před představením

  další předprodejní místa www.divadloponec.cz, Ticketportal

15. 05. | 16.00 | H. Strejčková – Mezi námi – tanečně–po-
hybové, interaktivní a vizuální představení pro pět interpretů, 
loutku a dva hudebníky. Představení ve snu, doma, na cestě, 
ve fantazii, mezi námi o tom, co znamená domov, doma pro 
děti. I rodinám
17. 05. | 10.00 | Farma v jeskyni / Viliam Dočolomanský 
– Informátoři – touha zjistit a zveřejnit, co se skrývá za marke-
tingovým obrazem korporace, vede mladé aktivisty od odhalování 
zločineckých praktik až k poznání, že vymanit se z vlivu korporace 
je zcela nemožné. | mladému publiku

TANEC PRAHA DĚTEM
23. 05. | 09.00 | Dopolední dílny ZŠ Prahy 3
23. 05. | 18.00 | Prezentace hodin TPV v rámci projektu 
Tanec školám a Tanec dětem
23. 05. | 19.30 | Debata k filmu PS DANCE! a TPV
24. 05. | 09.00 | Dopolední dílny ZŠ Prahy 3
24. 05. | 18.00 | Prezentace hodin TPV v rámci projektu 
Tanec školám a Tanec dětem
24. 05. | 19.30 | Debata k filmu PS DANCE! a TPV
25. 05. | 16.00 | Otevřená hodina dětského studia

14. 05. | 14.00 a 16.30 | Hurvínek mezi osly
15. 05. | 10.30 a 14.00 | Hurvínek mezi osly
17. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
18. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
19. 05. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka – jak se přihodilo, 
že se Hurvínek s Máničkou setkali se svérázným znalcem zvířat 
doktorem Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem a hubatou kavkou 
Francim? To vám prozradíme v našem novém představení. Hur-
vínek, Mánička a jejich chlupatý kamarád Žeryk se totiž ocitnou 
v podivuhodném domě, zvaném Nebesíčka, který se tu a tam 
zjevuje na Malé Straně! V domě se nachází podivná skříň Kos-
titřaska, k čemu slouží, vám ale zatím neprozradíme. Jisté je, že 
celý pohádkový příběh začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek rozhodne 
naučit Žeryka mluvit lidskou řečí!
20. 05. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
21. 05. | 14.00 | Hurvínkova nebesíčka
24. 05. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
25. 05. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
26. 05. | 10.00 | Hurvínkův popletený víkend – příběh o jed-
nom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava 
kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, 
ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček 
a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky.
27. 05. | 10.00 | Hurvínkův popletený víkend
28. 05. | 14.00 | Hurvínkův popletený víkend
29. 05. | 14.00 | Hurvínkův popletený víkend
31. 05. | 10.00 | Hurvínkův popletený víkend

  DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2 | tel./fax 222 518 716, 222 516 910, 
222518716 | divadlouhasicu@seznam.cz, info@divadlouhasicu.net | 
www.divadlouhasicu.net, http://divadlouhasicu.sweb.cz

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

01. 05. | 11.00 a 14.00 | Ať žijí duchové!
03. 05. | 09.30 | Dobrodružství hastrmana a Tatrmana
04. 05. | 09.30 | Zahrada
09. 05. | 09.30 | Brouk Pytlík
10. 05. | 09.30 | Ferda Mravenec
15. 05. | 11.00 | Pat a Mat jedou na dovolenou
16. 05. | 09.30 | Bob a Bobek
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BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

15. 05. | 15.00 | Žabák Valentýn – na motivy německé po-
hádky Burny Bose | od 3 let | Studio | 45 minut bez přestávky 
28. 05. | 15.00 | Norská pohádka – pohádka o princi zakletém 
v medvěda a dlouhé cestě k jeho vysvobození | od 3 let | Studio 
| 45 minut bez přestávky 

LOUTKY V NEMOCNICI
www.loutkyvnemocnici.cz

22. 05. | 15.00 | Myši patří do nebe (ale jenom na chvíli) – 
loutkové představení o věcech pozemských i nadzemských plné 
humoru a písniček | Studio

  ŠVANDOVO DIVADLO
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5 | 234 651 111 (ústředna), 
257 318 666 (pokladna) | info@svandovodivadlo.cz | 
www.svandovodivadlo.cz

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

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

DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
www.ddsp5.cz

01. 05. | 17.00 | Tři mušketýři – první díl divadelní parafráze 
Daniela Hrbka a Jiřího Janků, s hudbou Tomáše Kořénka v aranžích 
Petra Maláska | Studio | 80 minut
08. 05. | 17.00 | Tři mušketýři
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Divokej Bill l Michal Hrůza

Never Sol l Husa na provázku l Lenka Dusilová

PSH l Mňága a Žďorp l Pipes and Pints 

Sto zvířat l Jaroslav Uhlíř

Vladimír Mišík & Etc...

MEZI PLOTY JSOU ZPÁTKY... V KVETNU!

Divadlo Bolka Polívky a desítky dalších osobností
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Svůj program hledej na www.meziploty.cz.
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Kam po Česku 145 x 210.indd   1 12.4.2016   14:17:04



 zfilm
� VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 05. 05.

  NEBE A LED 
Francie 2015, dokument, 89 min

 

Oscarový režisér Luc Jacquet (Putování tučňáků) ve svém novém 
celovečerním dokumentu popisuje sérii dobrodružných cest fran-
couzského polárníka a vědce Clauda Loriuse na Antarktidu, které 
vedly až k objevení a popsání jevu, dnes dobře známého jako 
globální oteplování. Na příběhu odvážného vědce a jeho pře-
lomového objevu ukazuje režisér, jaký dopad může mít chování 
člověka na budoucnost naší planety. 

  Režie: Luc Jacquet

  NAŠE MALÁ SESTRA 
Japonsko 2015, drama,  do 15 let nevhodný, 126 min

Tři sestry žijí společně ve velkém domě ve městě Kamakura. Když je-
jich otec, který od rodiny odešel před patnácti lety, zemře, cestují na 
venkov na pohřeb, kde poznají svou plachou nevlastní sestru. Jejich 
návrh, aby odjela žít společně s nimi, dospívající Suzu s nadšením 
přijímá. Začíná tak období sladkých i nahořklých dobrodružství.

  Režie: Hirokazu Kore-eda 
  Hrají: Haruka Ajase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose, 
Šin‘iči Cucumi, Rjó Kase, Lily FRnky, Džun Fubuki 

OD 12. 05.

  ANGRY BIRDS VE FILMU 
USA 2016, animovaný

Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní 
ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, nepo-
sedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku 
neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná 
zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají 
vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit.

  Režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis 

 MIA MADRE
Itálie, FR 2015, drama, do 15 let nevhodný, 106 min

Margherita je režisérka, která se právě nachází uprostřed natáčení 
poněkud neoriginálního sociálního dramatu o vzpouře v továr-
ně. Vedle trablů s herci, především nesnesitelně sebestřednou 
hvězdou Barry Hugginsem (John Turturro), prožívá Margherita 
i těžkou osobní krizi, její matka umírá a filmařka svádí vnitřní 
souboj nejen s režií filmu, ale především s režií vlastního života. 

  Režie: Nanni Moretti 
  Hrají: Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni 
Moretti, Beatrice Mancini
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OD 26. 05.

 MAGGIE MÁ PLÁN
USA 2015, romantická komedie, do 12 let nevhodný, 99 min

Maggie je mladá a nezávislá Newyorčanka, která zatím marně 
čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane 
svobodnou matkou a k otěhotnění se rozhodne využít svou býva-
lou studentskou známost. I díky této volbě má, jako vždy, pocit 
dokonalé kontroly nad vlastním životem. Ale i přes tuto pečlivě 
naplánovanou „transakci“ narazí na nepředvídatelnost osudu.

  Režie: Rebecca Miller
  Hrají: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore, Bill Hader, 
Maya Rudolph

  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM  
USA 2016, dobrodružný–fantasy

Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila 
několik posledních let na divokých vlnách světových oceánů ja-
ko mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné 
zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se 
znovu shledá se svými starými známými. Bílým králíkem, house-
ňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, 
který není ve své kůži. 

  Režie: James Bobin
  Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, 
Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen, Rhys Ifans, Matt Lucas, 
Ed Speleers, Andrew Scott, Stephen Fry, Alan Rickman

 MIKROB A GASOIL
Francie 2015, komedie, do 12 let nevhodný, 103 min

Drobný Mikrob a vynalézavý Gasoil jsou tak trochu nenápadní 
a přehlížení teenageři. Vyhlídka, že dva měsíce blížících se prázd-
nin prožijí se svými rodinami, je pranic neláká. Jak ale uniknout 
před nudnou rutinou? Třeba tak, že vezmete motor ze sekačky, 
několik dřevěných planěk a postavíte neortodoxní vozidlo, něco 
mezi karavanem a zahradním domkem. A v něm zamíříte na 
netradiční dobrodružný road trip po Francii. Svoboda volá!

  Režie: Michel Gondry
  Hrají: Ange Dargent, Théophile Baquet, Diane Besnier, 
Audrey Tautou

  DCERA ČARODĚJKY
DK / NO / ČR / IS / SE 2015, dobrodružný–fantasy, 96 min

Dcera čarodějky Dina po matce zdědila nadpřirozené schopnosti. Umí 
se podívat člověku přímo do duše a vyvolat v něm pocity studu za jeho 
činy. Když je její matka neprávem obviněna z hrůzných vražd, Dina se 
rozhodne odhalit pravdu, kvůli čemuž se ocitá uprostřed nebezpečného 
boje o moc a v ohrožení vlastního života.

  Režie: Kenneth Kainz
  Hrají: Rebecca Emilie Sattrup, Peter Plaugborg, Jakob Ofte-
bro, Maria Bonnevie, Søren Malling, Stina Ekblad, Petra Maria 
Scott, Olaf Johannessen, Laura Bro, Allan Hyde
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� FILMOVÝ FESTIVAL

  ANIFILM TŘEBOŇ
Mezinárodní festival animovaných filmů
03. – 08. 05. 

Kompletní program festivalu: www.anifilm.cz
https://www.facebook.com/Anifilm

Třeboň, www.anifi lm.cz

May 3rd – 8th 2016 

KDE DOMOV MŮJ
Hlavní téma letošního ročníku Mezinárodního festivalu animova-
ných filmů Anifilm nese název „Kde domov můj?“ a je věnová-
no fenoménu migrace. Takto široké téma ale není jen reakcí na 
současnou migrační vlnu. V pojetí Anifilmu je otázka migrace širší 
a obsahuje dílčí motivy, jakými jsou politický i ekonomický exil, 
otázky lidské identity, hledání kořenů nebo pomíjivost geografic-
kých hranic. Klíčem pro sestavování programu jsou zejména osudy 
tvůrkyň a tvůrců, kteří mají s existencí mimo svou vlast zkušenost 
a budou v Třeboni přítomní. Představí své filmy či budou prezentovat 
jim blízký program. Výběr hostů přirozeně nejvíce odráží českou 
zkušenost a u většiny z nich tak či onak můžeme nacházet spoji-
tost s naší zemí. Další rovinou je pak filmový program, sestavený 
dramaturgy festivalu speciálně v duchu tématu, reflektující jednot-
livé aspekty migrace a souvisejících motivů. Ten bude obsahovat 
aktuální reflexe uprchlické krize, ale i starší, avšak stále aktuální 
tituly. Celkový program „Kde domov můj?“ čítá několik celovečerních 
filmů, speciálních filmových bloků a přednášek. Anifilm v rámci 
svého hlavního tématu představí tvorbu českých rodáků, kteří žijí 
a tvoří v zahraničí. 
Hostem festivalu bude i držitel Oscara Jan Pinkava či zakladatel 
íránské animace Nourredin Zarrinkelk. Další osobností festivalu 
bude animátor a specialista na filmové triky a efekty Jakub Pis-
tecký. Přijede také mladá estonská režisérka Chintis Lundgren. 
Výtvarníky v porotě zastoupí Javier Mariscal. 
Diváci v Třeboni uvidí take filmy světově proslulých autorů, jako jsou 
například Charlie Kaufman, Adam Elliot, Theodor Ushev či Igor 
Kovalyov. Soutěž videoklipů obohatí vizuální zpracování hudebních 
počinů Keitha Richardse, Davida Gilmoura či kapely The Prodigy. 
Premiéru ale budou mít i filmy nadějných tvůrců, kteří teprve čekají 
na své objevení. Celkem 15 zástupců má v soutěži Česká republika.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Součástí doprovodného programu Anifilmu jsou projekce pro 
děti, dílny animace, kde si můžete s dětmi vytvořit svůj vlastní 
animovaný film, výstavy, koncerty, DJ party, Game day, diva-
delní představení pro děti v zámeckém parku, večerní projekce 
animovaných filmů přímo na třeboňském náměstí a mnohé další.

� PROGRAM KIN A–Z
  Uzávěrka tohoto vydání byla 10. dubna, uvádíme programy aktuální 
k tomuto datu, změna programů je vyhrazena.

  Uvádíme pouze programy , které nám provozovatelé dodají ke zveřejnění.

  BIO SENIOR 
Kino Aero | Biskupcova 31 | Praha 3 | www.kinoaero.cz 
Kino Světozor | Vodičkova 41 | Praha 1 | www.kinosvetozor.cz  
Bio Oko | Františka Křížka 15 | Praha 7 | www.biooko.net

  rezervace vstupenek a další informace najdete na webech kin
  vstupné 60 Kč

Cyklus pravidelných zlevněných projekcí nejen pro seniory 
v kinech Aero (Praha 3), Bio Oko (Praha 7) a Světozor (Praha 1) 
v dopoledních a odpoledních hodinách. Za snížené vstupné 60 Kč 
umožňuje zhlédnout nové zajímavé filmy v rozumnou denní do-
bu a vyhnout se tak frontám i přeplněnému sálu při večerních 
projekcích. Filmy jsou vybírány cíleně pro seniory z aktuálních 
filmových novinek, snížené vstupné však platí pro všechny diváky 
bez rozdílu. Díky vzrůstající oblibě projektu Bio Senior navyšují 
od dubna 2016 kino Aero a Bio Oko počet seniorských projekcí 
na dvě týdně. 

  KINO AERO
05. 05. | 13.30 | Nikdy nejsme sami
10. 05. | 10.00 | Boj
12. 05. | 13.30 | Nebe a led
17. 05. | 10.00 | Teorie tygra
19. 05. | 13.30 | Carol
24. 05. | 10.00 | Spotlight
26. 05. | 13.30 | James White

  KINO SVĚTOZOR
04. 05. | 13.00 | Teorie tygra
06. 05. | 13.00 | Příběh lesa
11. 05. | 13.00 | Trabantem do posledního dechu
13. 05. | 13.00 | Spotlight
18. 05. | 13.00 | Boj
20. 05. | 13.00 | Kolonie
25. 05. | 13.00 | Orel Eddie
27. 05. | 13.00 | Carol

  BIO OKO
02. 05. | 13.00 | Ztraceni v Mnichově
05. 05. | 10.00 | Já, Olga Hepnarová
09. 05. | 13.00 | Most špionů
12. 05. | 10.00 | Teorie tygra
16. 05. | 13.00 | Mustang
19. 05. | 10.00 | Už je tady zas
23. 05. | 13.00 | Dánská dívka
26. 05. | 10.00 | Nikdy nejsme sami
30. 05. | 13.00 | Mládí
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  DOBEŠKA
Kinokavárna v Divadle Dobeška | Jasná I. 1181/6 | Praha 4 |   
tel. 244 468 173 | rezervace@divadlodobeska.cz |   
www.divadlodobeska.cz

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

  pokladna otevřena po–čt 16.00–19.00
 04. 05. | 19.30 | Room – Irsko / Kanada
11. 05. | 19.30 | Trabantem do posledního dechu – ČR
25. 05. | 19.30 | Gangster Ka: Afričan – ČR

  KINO 35
Francouzský institut | Štěpánská 35 | Praha 1 | tel. 221 401 011 | 
kino35@ifp.cz | www.ifp.cz/Program–Kino–35

  rezervace on–line na http//kino35.koupitvstupenku.cz 
pokladna otevřena út–pá 10.30–13.00 a 14.30–18.45; v sobotu 
30 minut před promítáním – možno platit kartou

   vstupné 110 Kč; vstupné s IFPass 100 Kč; vstupné Tarif Mini (dopole-
dne út–pá) 50 Kč

  změna programu vyhrazena

03. 05. | 11.00 | Michael Kohlhaas – FR 
03. 05. | 18.30 | Totem vlka – Čína / FR
04. 05. | 11.00 | Rabínův kocour – FR
04. 05. | 18.30 | Nikdy nejsme sami – ČR
05. 05. | 11.00 | Samba – FR
05. 05. | 18.30 | Mustang – FR
06. 05. | 11.00 | Tomboy – FR
06. 05. | 14.30 | Příběh lesa – FR
06. 05. |18.30 | My tři, nebo nikdo – FR
06. 05. | 20.30 | Carol – VB / USA
07. 05. | 11.00 | Pat a Mat ve filmu – ČR
07. 05. | 16.00 | Člověk – FR
07. 05. | 19.30 | Belmondo – FR
10. 05. | 11.00 | Rabínův kocour – FR
10. 05. | 18.30 | Carol – VB / USA
11. 05. | 11.00 | Lagerfeld – důvěrné – FR
11. 05. | 18.30 | Člověk – FR
12. 05. | 11.00 | Tomboy – FR
12. 05. | 18.30 | Nikdy nejsme sami – ČR
13. 05. | 11.00 | Michael Kohlhaas – FR
13. 05. | 14.30 | Pat a Mat ve filmu
13. 05. | 18.30 | My tři, nebo nikdo – FR
13. 05. | 20.30 | Mustang – FR
14. 05. | 11.00 | Malý princ – FR
14. 05. | 14.30 | Král a pták – FR
14. 05. | 16.30 | Belmondo – FR
14. 05. | 18.30 | Deník komorné – FR / Belgie
17. 05. | 18.30 | Slavnost – FR
18. 05. | 14.30 | Mikulášovy patálie – FR / Belgie
19. 05. | 11.00 | Villa Amalia  – FR

19. 05. | 18.30 | Deník komorné – FR / Belgie
20. 05. | 11.00 | Vzpomínky – FR
20. 05. | 14.30 | Malý princ – FR
20. 05. | 18.30 | Jeptiška – FR / Belgie / Něm.
20. 05. | 20.30 | Kouzelný kámen – FR / Něm. / Afghánistán 
21. 05. | 11.00 | Mikulášovy patálie – FR / Belgie
21. 05. | 16.00 | Pohrdání – FR
21. 05. | 18.30 | Kouzelný kámen – FR / Něm. / Afghánistán
24. 05. | 11.00 | Michael Kohlhaas – FR
24. 05. | 18.30 | Totem vlka – Čína / FR
25. 05. | 11.00 | Vzpomínky – FR
25. 05. | 18.30 | My tři, nebo nikdo – FR
26. 05. | 11.00 | Lagerfeld – důvěrné – FR
26. 05. | 18.30 | Mikrob a Gasoil – FR
27. 05. | 11.00 | Tomboy – FR
27. 05. | 14.30 | Mikulášovy patálie – FR / Belgie
27. 05. | 18.30 | Carol – VB / USA
27. 05. | 20.30 | Belmondo – FR
28. 05. | 11.00 | Rabínův kocour – FR
28. 05. | 16.00 | Lagerfeld – důvěrné – FR
28. 05. | 18.30 | Nikdy nejsme sami – ČR
31. 05. | 11.00 | Vzpomínky – FR
31. 05. | 18.30 | Mikrob a Gasoil – FR

  LUCERNA
Vodičkova 36 | Praha 1 | tel. 224 216 972 | mob. 736 431 503 |  
kino@lucerna.cz | www.kinolucerna.cz

  informace o vstupném, rezervace a předprodej vstupenek  
na www.kinolucerna.cz nebo na tel. 224 216 972 / mob. 736 431 503

  pokladna otevřena denně od 12.00
  červeně jsou označeny filmy s možností slevy pro seniory
  změna programu vyhrazena

01. 05. | 13.00 | Kniha džunglí 3D – USA – česká verze
01. 05. | 13.00 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR
01. 05. | 15.00 | Saulův syn – Maďarsko
01. 05. | 15.15 | Ani ve snu – ČR/Bulh./SR – Eng. Subt.
01. 05. | 17.00 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
01. 05. | 17.30 | Carol – USA
01. 05. | 19.00 | Bolšoj Balet – Giselle
01. 05. | 20.00 | Boj – Dánsko
02. 05. | 13.30 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
02. 05. | 16.00 | Eva Nová – SR/ČR
02. 05. | 16.15 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
02. 05. | 18.00 | Carol – USA
02. 05. | 18.15 | Dánská dívka – GB/USA
02. 05. | 20.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
02. 05. | 20.45 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
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03. 05. | 16.00 | Eva Nová – SR/ČR
03. 05. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
03. 05. | 18.00 | Carol – USA
03. 05. | 18.15 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
03. 05. | 20.15 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
03. 05. | 20.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR– Eng. Subt.
04. 05. | 13.30 | Eva Nová – SR/ČR
04. 05. | 16.00 | Eva Nová – SR/ČR
04. 05. | 16.15 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
04. 05. | 20.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
04. 05. | 20.45 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
05. 05. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
05. 05. | 16.30 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
05. 05. | 18.00 | Belmondo – FR
05. 05. | 18.30 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR
05. 05. | 20.00 | Naše malá sestra – Jap. – Eng. Subt. 
05. 05. | 20.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
06. 05. | 16.30 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
06. 05. | 18.30 | Belmondo – FR
06. 05. | 20.00 | Naše malá sestra – Jap. – Eng. Subt.
06. 05. | 20.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
07. 05. | 11.00 | Řachanda – ČR
07. 05. | 13.45 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
07. 05. | 14.00 | Bella a Sebastian: Dobrodružství pokra-

čuje – FR – česká verze
07. 05. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
07. 05. | 16.30 | Zlodějka knih – USA/SRN
07. 05. | 18.00 | Belmondo – FR
07. 05. | 19.00 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR
07. 05. | 20.00 | Naše malá sestra – Jap.
07. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
08. 05. | 11.00 | Řachanda – ČR
08. 05. | 14.00 | Malý princ 3D – FR – česká verze
08. 05. | 14.15 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
08. 05. | 16.15 | Moje matka – It/FR/SRN
08. 05. | 16.30 | Daleko od hlučícího davu – USA/GB
08. 05. | 18.30 | Belmondo – FR
08. 05. | 18.45 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR
08. 05. | 20.15 | Naše malá sestra – Jap.
08. 05. | 20.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
09. 05. | 13.30 | Teorie tygra – ČR
09. 05. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
09. 05. | 16.30 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR
09. 05. | 18.00 | Belmondo – FR
09. 05. | 18.30 | Rudý kapitán – SR/ČR
09. 05. | 20.00 | Naše malá sestra – Jap.
09. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
10. 05. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
10. 05. | 16.30 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR

10. 05. | 18.00 | Belmondo – FR
10. 05. | 18.30 | Macbeth – GB/USA/FR
10. 05. | 20.00 | Naše malá sestra – Jap.
10. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
11. 05. | 13.30 | Naše malá sestra – Jap. 
11. 05. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
11. 05. | 16.30 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR
11. 05. | 18.00 | Belmondo – FR
11. 05. | 18.30 | Dánská dívka – GB/USA
11. 05. | 20.00 | Naše malá sestra – Jap.
11. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
12. 05. | 16.15 | Vzpomeň si – Kanada
12. 05. | 16.30 | Belmondo – FR
12. 05. | 18.15 | Moje matka – IT/FR/SRN
12. 05. | 18.30 | Brooklyn – Irsko/GB
12. 05. | 20.30 | Naše malá sestra – Jap.
12. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
13. 05. | 13.30 | Už je tady zas! – SRN
13. 05. | 16.30 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR
13. 05. | 16.45 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
13. 05. | 18.30 | Belmondo – FR
13. 05. | 18.30 | Marťan 3D – USA
13. 05. | 20.30 | Moje matka – IT/FR/SRN
13. 05. | 21.00 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
14. 05. | 14.30 | Angry Birds ve filmu 2D – USA – česká verze
14. 05. | 14.45 | Vzpomeň si – Kanada
14. 05. | 16.30 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
14. 05. | 16.45 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR
14. 05. | 18.30 | Belmondo – FR
14. 05. | 18.45 | Teorie tygra – ČR
14. 05. | 20.30 | Moje matka – IT/FR/SRN
14. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
15. 05. | 14.00 | Angry Birds ve filmu 2D – USA – česká verze
15. 05. | 14.45 | Vzpomeň si  – Kanada
15. 05. | 16.00 | Jonas Kaufmann: Večer s Puccinim – 

záznam koncertu
15. 05. | 16.45 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR
15. 05. | 18.30 | Belmondo – FR
15. 05. | 18.45 | Teorie tygra – ČR
15. 05. | 20.30 | Moje matka – IT/FR/SRN
15. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
16. 05. | 13.30 | Lída Baarová – ČR/SR
16. 05. | 16.45 | Moje matka – IT/FR/SRN
16. 05. | 16.45 | Belmondo – FR
16. 05. | 18.45 | Teorie tygra – ČR
16. 05. | 20.45 | Fimové legendy v Lucerně s Expres FM: 

Vetřelec 3 – USA 1992 – spec.prodloužená verze, 145 min
16. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
17. 05. | 16.00 | Belmondo – FR
17. 05. | 16.15 | Moje matka – IT/FR/SRN
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17. 05. | 18.00 | Teorie tygra – ČR
17. 05. | 18.45 | Ladies Movie Night: Svátek matek – USA
17. 05. | 20.15 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
18. 05. | 13.30 | Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa – ČR 
18. 05. | 16.15 | Belmondo – FR
18. 05. | 18.15 | Teorie tygra – ČR
18. 05. | 20.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
19. 05. | 16.00 | Lagerfeld – důvěrně – FR
19. 05. | 18.00 | Svátek matek – USA
19. 05. | 20.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
20. 05. | 13.30 | Vzpomeň si – Kanada
20. 05. | 16.00 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
20. 05. | 16.30 | Lagerfeld – důvěrně – FR
20. 05. | 18.00 | Moje matka – IT/FR/SRN
20. 05. | 18.15 | Svátek matek – USA
20. 05. | 20.30 | Sbohem, Berlínská zdi – Vietnam
20. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
21. 05. | 12.30 | Angry Birds ve filmu 3D – USA – česká verze
21. 05. | 14.30 | Angry Birds ve filmu 3D – USA – česká verze
21. 05. | 16.30 | Lagerfeld – důvěrně – FR
21. 05. | 18.00 | Moje matka – IT/FR/SRN
21. 05. | 18.15 | Svátek matek – USA
21. 05. | 20.30 | Žluté květiny na zelené trávě – Vietnam
21. 05. | 20.45 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
22. 05. | 13.15 | Teorie tygra – ČR
22. 05. | 14.00 | Angry Birds ve filmu 2D – USA – česká verze
22. 05. | 15.30 | Lagerfeld – důvěrně – FR
22. 05. | 16.00 | Lída Baarová – ČR/SR
22. 05. | 17.30 | Svátek matek – USA
22. 05. | 18.15 | Moje matka – IT/FR/SRN
22. 05. | 20.00 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
22. 05. | 20.30 | Taxi – jak se jmenuješ? – Vietnam
23. 05. | 13.30 | Ma Ma – Španělsko
23. 05. | 16.00 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
23. 05. | 16.30 | Lagerfeld – důvěrně – FR
23. 05. | 18.00 | Lída Baarová – ČR/SR
23. 05. | 18.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
23. 05. | 20.30 | Teorie tygra – ČR
23. 05. | 20.45 | Vzpomeň si – Kanada
24. 05. | 16.00 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
24. 05. | 16.30 | Lagerfeld – důvěrně – FR
24. 05. | 18.00 | Teorie tygra – ČR
24. 05. | 18.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
24. 05. | 20.15 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
24. 05. | 20.30 | Vzpomeň si – Kanada
25. 05. | 13.30 | Lagerfeld – důvěrně – FR 
25. 05. | 16.00 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
25. 05. | 16.30 | Lagerfeld – důvěrně – FR
25. 05. | 18.00 | Teorie tygra – ČR
25. 05. | 18.15 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
25. 05. | 20.15 | Vzpomeň si – Kanada
25. 05. | 20.30 | Choose Your Wave
26. 05. | 16.30 | Maggie má plán – USA
26. 05. | 16.45 | Belmondo – FR

27. 05. | 13.30 | Belmondo – FR
27. 05. | 16.00 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
27. 05. | 16.30 | Belmondo – FR
27. 05. | 18.00 | Maggie má plán – USA
27. 05. | 18.15 | Mikrob a Gasoil – FR
27. 05. | 20.00 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
27. 05. | 20.30 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – české titulky
28. 05. | 13.45 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – česká verze
28. 05. | 14.00 | Angry Birds ve filmu 3D – USA – česká verze
28. 05. | 16.00 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
28. 05. | 16.30 | Belmondo – FR
28. 05. | 18.00 | Maggie má plán – USA
28. 05. | 18.15 | Mikrob a Gasoil – FR
28. 05. | 20.00 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
28. 05. | 20.30 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – české titulky
29. 05. | 13.45 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – česká verze
29. 05. | 14.00 | Angry Birds ve filmu 3D – USA – česká verze
29. 05. | 16.00 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
29. 05. | 16.30 | Belmondo – FR
29. 05. | 18.00 | Maggie má plán – USA
29. 05. | 18.15 | Mikrob a Gasoil – FR
29. 05. | 20.00 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
29. 05. | 20.30 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – české titulky
30. 05. | 13.30 | Maggie má plán – USA
30. 05. | 16.00 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
30. 05. | 16.30 | Belmondo – FR
30. 05. | 18.00 | Maggie má plán – USA
30. 05. | 18.15 | Aussie Film Fest – The Dressmaker – Austr.
30. 05. | 20.00 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
30. 05. | 20.30 | Mikrob a Gasoil – FR
31. 05. | 16.30 | Belmondo – FR
31. 05. | 18.30 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
31. 05. | 20.30 | Mikrob a Gasoil – FR

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1 | Praha 1 | tel. 222 113 425 / 377 | www.mlp.cz

  rezervace on–line na www.mlp.cz 
  předprodej v pokladně MKP (po–pá 14.00–20.00, tel. 222 113 425)
  změna programu vyhrazena

FILMOVÝ KLUB MKP  
  vstup pouze s legitimací Filmového klubu na rok 2016, platnost do 
31. 12. 2016

03. 05. | 16.00 | Mustang (FR / Německo / Turecko 2015, Deniz 
Gamze Ergüvenová, turecky s českými titulky, 94 min) | vstupné 
80 Kč – velký sál 
03. 05. | 19.00 | Teorie tygra (ČR / Slovensko 2016, Radek 
Bajgar, česky, 101 min) | vstupné 80 Kč – velký sál 
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10. 05. | 16.00 | Eva Nová (Slovensko / ČR 2015, Marko Škop, 
106 min, slovensky) | vstupné 80 Kč – velký sál 
10. 05. | 19.00 | Spotlight (USA 2015, Tom McCarthy, anglicky 
s českými titulky, 129 min) | vstupné 80 Kč – velký sál 
17. 05. | 16.00 | My tři nebo nikdo / Nous trois ou rien (FR 
2015, Kheiron, český dabing, francouzsky s českými titulky, 102 
min) | vstupné 80 Kč – velký sál 
17. 05. | 19.00 | Orel Eddie / Eddie the Eagle (Velká Británie / 
USA / Německo 2016, Dexter Fletcher, anglicky s českými titulky, 
106 min) | vstupné 80 Kč – velký sál 
24. 05. | 16.00 | Nikdy nejsme sami (ČR 2016, Petr Václav, 
česky, 105 min) | vstupné 80 Kč – velký sál 
24. 05. | 19.00 | Případ SK1 / L’ Affaire SK1 (FR 2014, Frédéric Tellier, 
francouzsky s českými titulky, 120 min) | vstupné 80 Kč – velký sál 

PROJEKCE A DIALOGY FAMU
  po promítání beseda s tvůrci či kritiky filmu; moderuje Mgr. Vladimír 
Hendrich, Ph.D. ; studenti FAMU vstup zdarma (počet míst omezen)

02. 05. | 19.00 | Všechno je sračka (ČR 2009, 23 min); Já, Olga 
Hepnarová (ČR / Polsko / FR / Slovensko 2016, 105 min). Exkluzivní 
projekce s besedou s režiséry snímku Tomášem Weinrebem a Petrem 
Kazdou, střihačem Vojtěchem Fričem a a herci Petrou Nesvačilovou 
a Martinem Pechlátem. | vstupné 80 Kč – velký sál 
09. 05. | 19.00 | Schneider vs. Bax (Nizozemsko 2015, Alex van 
Warmerdam, 96 min) | vstupné 80 Kč – velký sál 
16. 05. | 19.00 | Na vodě (ČR 2015, M. Ryšavý, 94 min). Po projekci be-
seda s režisérem snímku Martinem Ryšavým. | vstupné 60 Kč – velký sál

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SOUČASNÉ FILMAŘKY I. – MAÏWENN 
LE BESCO 

  projekci předchází lektorský úvod Vladimíra Hendricha

05. 05. | 19.00 | Můj král / Mon roi, FR 2015, Maïwenn Le Besco, 
130 min | vstupné 80 Kč – velký sál 

SPIRITUALITA A FILM 
  ve spolupráci s Akademickou farností Praha
  projekce s úvodem a moderovanou diskuzí; uvádí P. ThLic. Ing. Petr 
Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 

18. 05. | 19.00 | Daleko od lidí / Loin des hommes, FR 2014, 
David Oelhoffen , 101 min | vstupné 80 Kč – velký sál 

SETKÁNÍ S VILIAMEM POLTIKOVIČEM
  besedu s Viliamem Poltikovičem a se synem Eduarda Tomáše Milošem 
moderuje Vladimír Hendrich

18. 05. | 19.00 | Eduard Tomáš, Gen (ČR 1993, 15 min); Pa-
měti mystika (ČR 1993, 3 x 18 min) | vstupné 50 Kč – malý sál

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SOUČASNÉ FILMAŘKY II. – PASCALE 
FERRAN 

  projekci předchází lektorský úvod Vladimíra Hendricha

23. 05. | 19.00 | Ptáci a lidé / Bird People, FR 2014, Pascal 
Ferran, 127 min | vstupné 80 Kč – velký sál 

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MFDF JIHLAVA 2015 V.
  besedu s režisérkou Kristýnou Bartošovou, filmovým kritikem 
Kamilem Filou a s filmovým publicistou a filozofem Petrem Fischerem 
moderuje Vladimír Hendrich

 25. 05. | 19.00 | Nebezpečný svět Rajka Dolečka (ČR 2015, 
K. Bartošová, 72 min) | vstupné 50 Kč – malý sál 

SVĚTOVÉ UMĚNÍ A HUDBA
  ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč) 
určené k opakovanému použití. 

12. 05. | 19.00 | Vatikánská muzea ve 3D (Ultra HD 4K obraz. 
65 min). Nevšední výprava za poznáním působivé umělecké sbírky 
budované více než dva tisíce let. | vstupné 90 Kč – velký sál
14. 05. | 19.00 | La Traviata – Royal Opera House (190 min). 
Opera G. Verdiho o třech dějstvích v italštině s českými titulky. 
Dirigent: Yves Abel, účinkují: Venera Gimadieva, Saimir Pirgu. | 
vstupné 90 Kč – velký sál
21. 05. | 19.00 | Tři hvězdy v Mnichově (Anna Netrebko, Jonas 
Kaufmann, Thomas Hampson, 113 min). Tři velké hvězdy klasické 
hudby poprvé vystoupily společně v jeden jediný večer. | vstupné 
90 Kč – velký sál
31. 05. | 19.00 | Florencie a galerie Uffizi 3D (85 min). Za 
jediný večer v kině stihnete navštívit 10 muzeí a prohlédnout si 
na 150 světových uměleckých děl. | vstupné 90 Kč – velký sál

PROJEKCE PRO SENIORY 
  projekce jsou součástí PROJEKTU100

09. 05. | 16.00 | Sedm statečných (USA 1960, John Sturges, 
123 min) | vstupné 70 Kč – velký sál
16. 05. | 16.00 | Mlčení jehňátek (USA 1991, Jonathan Demme, 
119 min) | vstupné 70 Kč – velký sál 

  PONREPO
Promítací síň Národního filmového archivu 
Praha

Bartolomějská 11 | Praha 1 | mob. 778 522 708 | www.nfa.cz |   
www.facebook.com/kinoponrepo | www.twitter.com/KinoPonrepo

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

  vstupné pro členy Ponrepa 50 Kč; studenti, senioři, osoby se zdravot-
ním postižením 40 Kč; děti do 15 let 20 Kč

  vstupné s jednodenním členstvím 80 Kč; studenti, senioři, osoby se 
zdravotním postižením 70 Kč; děti do 15 let 50 Kč

  vstupenky v prodeji také na webu ponrepo.nfa.cz a www.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. 05. | 15.00 | Ozvěny Anifilmu dětem – moderované 
pásmo pohádek s animační dílnou – od 4 let

02. 05. | 17.30 | Přemysl Pražský – Sedmá velmoc – ČSR 1933
02. 05. | 20.00 | Jacques Rivette – Célina a Julia si vyjely 

na lodi – FR 1974 
03. 05. | 17.30 | Stanislaw Rózewicz / Andrzej Żuławski – 

Muž pod postelí – PL 1967 
03. 05. | 20.00 | Jan Němec – Démanty noci – ČSR 1964 

+ krátké filmy Paměť našeho dne – ČSR 1963 
a Sousto – ČSR 1960 

04. 05. | 17.30 | H. Hawks – Jeho děvče Pátek – USA 1939 
04. 05. | 20.00 | Jacques Rivette – Příběh Marie a Juliena 

– FR / IT 2003 
05. 05. | 17.30 | Film před sto lety – rok 1916: Krakonošova 

svatba + Hoffmannovy povídky – Něm. 1916 
06. 05. | 17.30 | R. Siodmak – Konec krise – FR 1933–34 
06. 05. | 19.00 | Jan Němec – Toyen – ČR 2005 
06. 05. | 20.30 | Jan Němec – Jméno kódu Rubín – ČR 1996 
07. 05. | 15.00 | Statečné kuřátko a jiné pohádky – mo-

derované pásmo pohádek s animační dílnou – od 3 let
07. 05. | 20.00 | Jan Němec – Mučedníci lásky – ČSR 1966 

+ krátký film 
08. 05. | 15.00 | Tage Danielsson – Ronja, dcera loupež-

níka – SE / NO 1984 – od 7 let
09. 05. | 17.30 | Marco Bellocchio – Aféra z titulní 

stránky – IT / FR 1972 
09. 05. | 20.00 | Jacques Rivette – Nesahejte na sekeru 

– FR / IT 2007 
10. 05. | 15.30 | Jak vidět film? – Obrazy násilí a války, 

etika, kontroverze, ideologie – Jan Kolář
10. 05. | 17.30 | George Cukor – Zaza – USA 1938 + krátký 

film Hollywoodské modely 
10. 05. | 20.00 | Jacques Rivette – Kdo ví – FR 2001 
11. 05. | 17.30 | Karel Steklý – Hroch – ČSR 1973 
11. 05. | 20.00 | Jacques Rivette – Paříž nám patří – FR 1960 
12. 05. | 17.30 | Z. Brynych – Transport z ráje – ČSR 1962 
12. 05. | 20.00 | Amir Bar–Lev – Bojovník – USA 2000 
13. 05. | 17.30 | Arne Mattsson – Salka Valka – SE / IS 1954 
13. 05. | 20.00 | B. August – Pelle Dobyvatel – DK / SE 1987 
14. 05. | 17.30 | Pierre Billon – Ruy Blas – FR 1947–48 
14. 05. | 20.00 | Nils Gaup – Stopař – NO 1987 
15. 05. | 15.00 | CHACHA CHICHI! – pásmo grotesek s pohy-

bovou dílnou – od 5 let
15. 05. | 17.30 | Bjarne Henning–Jensen – Ditta, dcera 

člověka – DK 1946 
16. 05. | 17.30 | R. Spotiswoode – Pod palbou – USA 1983 
16. 05. | 20.00 | C. Jutra – Můj strýček Antonín – Kan. 1971 
17. 05. | 17.30 | Jacques Rivette – Jeptiška – FR 1965 
17. 05. | 20.00 | Andrzej Żuławski – Třetí část noci – PL 1971 
18. 05. | 17.30 | J. Němec – V žáru královské lásky – ČR 1990 
18. 05. | 20.00 | Jan Němec – O slavnosti a hostech – ČSR 

1966 + krátký film 

19. 05. | 20.00 | Jan Rendl – Láska z kláštera – ČR 2015 + 
Jan Kačena / Nikola Krutilová – Člověk si sám se 
sebou vystačí – respektive nevystačí – ČR 2015 

20. 05. | 17.30 | Andrzej Wajda – Nezvaní hosté – PL 1955 
20. 05. | 19.30 | Andrej Wajda – Popel a démant – PL 1958 
21. 05. | 17.30 | Kole Angelovski – Jsme prokleti, Irino! 

– Jug. 1973 
21. 05. | 20.00 | Carlos Saura – Eliso, můj živote! – Špa. 1976 
22. 05. | 15.00 | Karel Zeman – Pohádka o Honzíkovi 

a Mařence – ČSR 1980 – od 7 let
22. 05. | 17.30 | A. Wajda – Nevinní čarodějové – PL 1960 
23. 05. | 17.30 | Andrzej Wajda – Lotna – PL 1959 
23. 05. | 20.00 | Orson Welles – Nesmrtelný příběh – FR 

1967 + René Clair – Mezihra – FR 1924
24. 05. | 17.30 | N.Sahraoui – Paříž, Londýn, Madrid – VB 

2015 + O. Fedyuková – Cesta migranta – Ukr. 2015 
24. 05. | 20.00 | Andrzej Wajda – Kanály – PL 1956 
25. 05. | 17.30 | Yasemin Samdereli – Almanya, vítejte 

v Německu – Něm. 2011 
25. 05. | 20.00 | Burhan Qurbani – Jsme mladí. Jsme 

silní. – Něm. 2014 
26. 05. | 17.30 | Henry Koster – Věčná Eva – USA 1941 + 

krátký film 
26. 05. | 20.00 | Andrzej Wajda – Samson – PL 1961 
27. 05. | 17.30 | Andrzej Wajda – Popely – PL 1965 
27. 05. | 21.00 | Alan Parker – Angel Heart – USA 1987 | 

vstupné 100 Kč
28. 05. | 17.30 | Vladislav Delong – Skok do tmy – ČSR 1964 
28. 05. | 20.00 | Andrzej Wajda – Lady Macbeth z Mcen-

ského Újezdu – Jug. 1961
29. 05. | 13.30 | Stéphane Aubier / Vincent Patar / 

Benjamin Renner – O myšce a medvědovi – FR / 
Bel. 2012 – od 3 let

29. 05. | 15.00 | Pan Ponrepo frčí na prázdniny – modero-
vané pásmo pohádek s animační dílnou – od 3 let

29. 05. | 17.30 | Andrzej Wajda – Krajina po bitvě – PL 1970 
30. 05. | 17.30 | Karel Kachyňa – Závrať – ČSR 1962 
30. 05. | 20.00 | Andrzej Wajda – Vše na prodej – PL 1968 
31. 05. | 17.30 | Andrzej Wajda – Lov na mouchy – PL 1969 
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  POMÍJIVÉ KOUZLO POTEMNĚLÝCH SÁLŮ

V Muzeu hlavního města Prahy můžete od dubna navští-
vit výstavu Pražské biografy s poetickým podtitulem 
Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů. Výstava realizovaná 
ve dvou výstavních sálech vykresluje fenomén pražských 
biografů od jejich úplných počátků na konci 19. století až 
do nedávné minulosti, kdy desítky mnohdy svérázných 
či unikátních kinosálů přestaly fungovat a jejich úlohu 
převzaly mnohasálové unifikované multiplexy.

První filmová promítání se uskutečnila v Praze v říjnu 1896, výstavní 
počin je tedy koncipován právě do roku 120. výročí představení nového 
technického vynálezu, kinematografu, obyvatelům české metropole. 
Díky historickým plánům metropole s lokacemi biografů, desítkám 
dobových fotografií, programům a plakátům dávno i nedávno uza-
vřených biografů si návštěvník může udělat názornou představu 

o tom, jak se množství a umístění pražských biografů v průběhu 
času proměňovalo, jak vypadaly ulice a budovy (případně pasáže), 
v nichž se nacházela moderní velkoryse pojatá premiérová kina jako 
Lucerna, Adria či Alfa i jak vypadaly skromnější biografy na před-
městích (Žižkovská Jiskra, Karafiátův biograf v Libni). Jeden výstavní 

sál je pojatý jako funkční biograf, z jehož dřevěných i polstrovaných 
dobových sedadel mohou návštěvníci–diváci sledovat nejstarší 
velmi krátké filmové záběry, zachycující pražské reálie před rokem 
1900, stejně tak filmy experimentálně a umělecky dokumentující 

Prahu 30. let 20. století. Součástí výstavy je i maketa promítací kabi-
ny, což návštěvníkům umožní nahlédnout do běžně nepřístupného 
zázemí každého kina. 
V rámci doprovodného programu je připravena série komento-
vaných vycházek s autory výstavy Tomášem Dvořákem a Janem 

Rouskem. První vycházka se bude věnovat biografům na Václavském 
náměstí, které vždy patřilo k centru večerní zábavy Pražanů. Na 
dalších čtyřech se můžete vydat po stopách pražských kinosálů 
Starého a Nového Města, Žižkova a Vinohrad. Výstava potrvá do 
5. února 2017.

Jana Stránská

Propagační leták k premiéře amerického filmu Stateční kapitáni v biografech Lucerna a Passage – rok 1937

Bio Louvre na Národní třídě – 20. léta 20. století

Biograf U Vejvodů v Jilské ul. začal promítat již v r. 1915 – 20. léta 20. stol.
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 zkoncerty
�HUDEBNÍ FESTIVALY A CYKLY

  BAROKNÍ PODVEČERY
16. cyklus koncertů staré hudby

www.baroknipodvecery.cz
  Vstupenky: 
  slevy vstupného: senioři (63 let a více) a studenti sleva 10% z ceny 
vstupenky po předložení příslušného dokladu. Držitelé průkazu 
ZTP (1 osoba) a ZTP–P (1 osoba s doprovodem) sleva 50 % z ceny 
vstupenky. Slevy se nevztahují na abonmá.

  online rezervace a prodej: www.baroknipodvecery.cz
  festivalová pokladna: Maďarské kulturní středisko, Rytířská 27, 
Praha 1, pokladna otevřena každou STŘEDU 10.00–18.30, tel. 224 
229 462, 731 448 346, e–mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

  Další předprodejní místa: www.colosseumticket.cz

 11. 05. | 19.30 | Sólo. Sonáty J. S. Bacha pro tři královské 
nástroje. Jana Semerádová – flauto traverso, Lucile Boulanger 
– viola da gamba (Francie), Erich Traxler – cembalo (Rakousko). 
Program: J. S. Bach: Sonata e moll BWV 1034, Sonata D dur BWV 
1028, Toccata D dur BWV 912, Sonata h moll BWV 1030, Triosona-
ta G dur BWV 1027 | Vstupenky: 500 / 400 Kč | Refektář kláštera 
dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

  LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
17. mezinárodní hudební festival
11. července – 4. srpna 2016

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

  online rezervace a prodej: www.letnislavnosti.cz
  předprodej vstupenek: festivalová pokladna: Maďarské kulturní 
středisko, Rytířská 27, Praha 1 (metro A, B – Můstek), prodej středa, 
od 4. 7. 2016 pondělí a středa, 10.00–18.30

 11. 07. | 20.00 | Portrét benátský. Italské árie ve Versailles. 
Daniela Skorka – soprán, Les Folies Françoises (Francie) | Zámek 
Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
 12. 07. | 19.30 | Gondoly na Seině. Cembalové skvosty inspi-
rované Benátkami. Béatrice Martin – cembalo | Clam-Gallasův 
palác, Husova 20, Praha 1

 19. 07. | 19.30 | La favorita. Virtuózní houslové koncerty 
Antonia Vivaldiho. Cecilia Bernardini – housle, Cecilia con amici 
(Holandsko) | Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha 1
 21. 07. | 20.00 | La Serenissima. Staří benátští mistři a jejich 
němečtí současníci. Singer Pur (Německo) | Klášter sv. Anežky 
České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1
 25. 07. | 20.00 | Teatro del mondo. Mezi Neapolí, Madridem 
a Benátkami. María Espada – soprán, Vespres d’Arnadí (Španěl-
sko) | Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
 28. 07. | 19.30 | Viola Organista. Unikátní nástroj podle 
Leonarda da Vinciho a slavné benátské melodie. Sławomir 
Zubrzycki – viola organista | Břevnovský klášter, Tereziánský sál, 
Markétská 1, Praha 6
 01. 08. | 19.30 | San Marco. Slavnostní nešpory pro be-
nátskou baziliku. Cappella Mariana – vokální soubor, Capella 
Ornamentata – soubor historických dechových nástrojů, Vojtěch 
Semerád – hudební nastudování | kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, 
Praha 1
 04. 08. | 19.30 | Karneval v Benátkách. Opera André Cam-
pry z roku 1699 komponovaná pro Versailles (koncertní pro-
vedení). Judith Van Wanroij – Isabelle / Eurydice, Mathias Vidal 
– Orphée, Marie Lenormand – Léonore / Une ombre, Thomas 
Dolié – Léandre, Lisandro Abadie – Rodolphe / Pluton, Collegium 
Marianum – barokní orchestr, Jana Semerádová – umělecká ve-
doucí, Lenka Torgersen – koncertní mistr | Pražský hrad, Španělský 
sál, Praha 1

  BERG::SPACE::2016 | 16. SEZÓNA 
ORCHESTRU BERG 
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel

8 originálních večerů, zajímavé prostory, kombinace hudby 
s ostatními žánry, světové i české premiéry, časem prověřené 
skladby. 

  vstupenky: 250 Kč / 150 Kč (studenti a senioři – důchodci).
  rezervace, objednávky, informace: tel. 604 205 937, vstupenky@berg.cz, 

www.berg.cz
  změny programu vyhrazeny

 16. 05. | 20.00 | BRÁNY JERUZALÉMA. Program: Bronius Ku-
tavičius: Brány Jeruzaléma | Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně
 06. 06. | 19.30 | VÝCHODNÍ SFÉRY. Naoko Kikuchi – koto, 
šakuhači – v jednání. Program: Tomáš Pálka: Landscape: Moun-
tains Lakes pro šakuhači a orchestr (světová premiéra), Toshio 
Hosokawa: Voyage X – Nozarashi (česká premiéra), Dai Fujikura: 
Abandoned time (česká premiéra), Toru Takemitsu: Rain Coming 
(česká premiéra). Ve spolupráci s International Shakuhachi Festi-
val | Kino 64 U Hradeb

www.kampocesku.cz  koncerty  97



 12. 09. | 20.00 | RE–ZONANCE. Program: Jan Šikl: nová skladba 
(světová premiéra), Louis Andriessen: On Jimmy Yancey (česká 
premiéra), Jan Trojan (hudba) / Nataša Novotná (choreografie): 
Rezonance na pěší vzdálenost. Ve spolupráci se 420PEOPLE | 
Jatka78
 09. a 10. 10. | 19.30 | CINEGOGA 2016 – SECOND SEX | 
hudba – film – architektura. Program: ženský aspekt v tvorbě 
experimentálních němých filmů (Tilly Losch, Stella Simon a Maya 
Deren), to vše ve světové premiéře s novou hudbou. Ve spolupráci 
s Židovským muzeem v Praze | Španělská synagoga
 31. 10. | 19.30 | LOOMINE. Program: Martin Klusák: Stvoření – 
s autorským filmem (světová premiéra), Erkki–Sven Tüür: Action, 
Passion, Illusion (česká premiéra), Erkki–Sven Tüür: Aqua (česká 
premiéra), Arvo Pärt: These Words | Anežský klášter
 28. 11., 29. 11., 30. 11. | 20.00 | CONSTELLATIONS – DESIRE. 
Orchestr BERG a Spitfire Company: premiéra scénického projektu. 
Hudba a fyzické divadlo s výraznou vizuální složkou. Hudba: Mi-
chal Nejtek, choreografie: Markéta Vacovská, režie: Petr Boháč. Ve 
spolupráci s Divadlem Ponec a Spitfire Company | Divadlo Ponec

  FESTIVAL SBOROVÉHO ZPĚVU 
OTEVŘENÁ ZAHRADA
Osmý ročník jednodenní nesoutěžní 
přehlídky pěveckých sborů
Téma: Jaro v hudbě

  festival pořádá spolek Scandula ve spolupráci s Farním sborem ČCE 
s finanční podporou Státního fondu kultury ČR, ÚJV Řež, a. s. a města 
Libčice nad Vltavou

  vstupné 150 Kč, děti zdarma

EVANGELICKÝ KOSTEL A FARNÍ ZAHRADA
Libčice nad Vltavou, ul. 5. května 66

14. 05. | 13.30–20.00 | Vystoupí: Scandula – 13.30, Malí mu-
zikanti, Zpěváčci – 14.00, Ensemble Guillaume – 15.30, 
Local Vocal – 16.00, Subito – 16.30, Ridina Ahmedová + 
Petr Tichý: HlaskontraBas – 18.00, Bohemiachor – 18.30, 
Mikrochor – 19.30: Bohuslav Martinů: Mikeš z hor, Otvírání 
studánek (taneční choreografie L. Charouzová a kol.)

Pěvecká dílna s Pavlou Fendrichovou – pro předem přihlášené. 
V sále ZUŠ, Letecká 441 (přihlášky do 10. 5. na e–mailu: festival.
libcice@centrum.cz) | Více na www.scandula.cz | 10.00–12.00
Doprovodný program pro děti na zahradě (výtvarná dílna, 
storytelling, lanové prolézačky)

  14. FESTIVALOVÝ CYKLUS  
MUSICA FLOREA BOHEMIA 
Marek Štryncl – dirigent a umělecký vedoucí

  pořádá Musica Florea, z. s.
  vstupenky: hodinu před koncertem v místě koncertu nebo  
na www.musicaflorea.cz, www.ticketstream.cz 

  cena: 300 / 100 Kč, studenti a senioři 50 % sleva
  rezervace: vstupenky@musicaflorea.cz
  další informace na www.musicaflorea.cz

 09. 05.| 19.00 | Musica Florea, Collegium Floreum, dir. 
Marek Štryncl, sólisté: M. Šrůmová – soprán, S. Čmugrová 
– alt, J. Březina – tenor, J. Nosek – bas. Program: A. Dvořák: 
Stabat Mater | Českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského 
(Červený kostel), Brno
 10. 05.| 19.30 | Musica Florea, Collegium Floreum, dir. 
Marek Štryncl, sólisté: M. Šrůmová – soprán, S. Čmugrová 
– alt, J. Březina – tenor, J. Nosek – bas. Program: A. Dvořák: 
Stabat Mater | Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

  HUDEBNÍ OBJEVY
s Miroslavem Vilímcem a orchestrem 
Harmonia Praga

Novoměstská radnice | Karlovo nám. 1 | Praha 2
  vstupné 300 Kč, snížené pro studenty a seniory 150 Kč
  rezervace: Monika Teichmannová, tel. 777 317 186,  
info@harmoniapraga.cz, www.harmoniapraga.cz

  prodej také na věži Novoměstské radnice: út–ne 10.00– 18.00

 19. 05. | 19.30 | Harmonia Praga, Miroslav Vilímec – 
housle, dir. Štefan Britvík. V rámci cyklu Stylových večerů 
uvede komorní orchestr Harmonia Praga zcela neznámou hudbu 
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18. století. S Miroslavem Vilímcem jako sólistou zazní houslový 
koncert zapomenutého francouzského skladatele Chevaliera 
Saint–Georges, raritou bude rovněž provedení symfonie pruského 
krále Fridricha II. Velikého. Pořad doplní díla P. J. Vejvanovského 
a B. Martinů. Program: P. J. Vejvanovský: Sonata sancti Spiritus, 
Sonata laetitiae, Bedřich II. Veliký: Symfonie A dur pro smyčcový 
orchestr a cembalo, B. Martinů: Divertimento pro 2 housle, Ch. de 
Saint–Georges: Houslový koncert A dur, op. 5 č. 2

 MUSICA ORBIS
Koncertní cyklus

Více informací na www.musicaorbis.cz
  vstupenky v sítích Colosseum Ticket, Ticketpro a Via Musica
  pořadatel: The Prague Concert Co., Na Kozačce 1, Praha 2,  
tel. 222 524 388, e–mail: admin@concert.cz, www.concert.cz

 12. 05. | 19.00 | University of North Carolina Greensboro 
Wind Symphony, dir. John R. Locke, spolupracující dir. Ke-
vin M. Geraldi, Mark Clodfelter – trubka. Program: D. Šosta-
kovič, G. Holst, K. Husa, B. Balmages, D. Staigers, E. Whitacre, 
F. Ticheli, J. P. Sousa | vstupné: 500 Kč / studenti, senioři, ZTP 
250 Kč | Dvořákova síň, Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1
 31. 05. | 19.30 | The Eastman Wind Ensemble Harmonie, 
dir. Mark Davis Scatterday. Program: W. A. Mozart, L. Beetho-
ven, K. Husa | vstupné: 250 Kč / studenti, senioři, ZTP 125 Kč | Sál 
Martinů, HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1
 13. 07. | 19.30 | Glasgow Orchestral Society, dir. Christo-
pher Gray, Nicola Boag – viola. Program: M. Arnold, W. Walton 
a další | vstupné: 250 Kč / studenti, senioři, ZTP 125 Kč | Kostel 
sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1
 14. 07. | 19.30 | Youth Orchestra of San Antonio, dir. Troy 
Peters, Jennifer Berg – hoboj. Program: F. Liszt, E. Ewazen, A. 
Dvořák | vstupné: 500 Kč / studenti, senioři, ZTP 250 Kč | Obecní 
dům, Smetanova síň, nám. Republiky 5, Praha 1

  TÓNY ARCHITEKTURY
Cyklus koncertů

  prodej vstupenek: na www.colosseumticket.cz, vstupné 250/150 Kč, 
rezidenti Prahy 1 vstupné dobrovolné

 31. 05. | 19.00 | Patrick Süskind: Kontrabas, Franz Schu-
bert: Klavírní kvintet A dur „Pstruh“. Ukázky z novely před-
nese Otakar Brousek ml., Komorní soubor Variace | Atrium na 
Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3
 20. 06. | 19.00 | Cimbálka České filharmonie hraje z Lisztu 
i zpaměti | Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1

  VÍTÁNÍ JARA
15. ročník hudebního festivalu
Praha 23. března – 21. dubna 2016

  pořádá: Music Art Prague
  hlavní partneři projektu: DataLine Technology a 4Life Pharma
  předprodej vstupenek a informace: www.vitanijara.com
  předprodej vstupenek také v distribučních sítích: Ticketportal  
a Ticketpro

  změna programu vyhrazena

19. 05. | 20.00 | Závěrečný festivalový večer Vítání jara. 
Blízké hlasy zdáli – dialog dvou duchovních kultur. Účinkují: 
Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí David 
Eben a Gyosan–ryu Tendai Shomyo (Japonsko) | Kostel sv. 
Šimona a Judy, Dušní ulice, Praha 1

�OPEN AIR KONCERT

  STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
Praha 1

11. 05. | 17.00 | Noc na Karlštejně. Open air koncert k poctě 
Karla IV. s podtitulem „Noc na Karlštejně“. Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Petr Altrichter, Alfred Strejček – 
průvodní slovo. Program: H. Berlioz: Římský karneval, předehra, 
O. Respighi: Římské pinie (výběr), B. Smetana: Vyšehrad, symfo-
nická báseň z cyklu Má vlast, R. Wagner: Mistři pěvci norimberští, 
předehra k opeře, K. Svoboda: Noc na Karlštejně, hudba k filmu 
(výběr) – arr. Martin Hybler
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� ZÁZNAM KONCERTU

  KINO LUCERNA
Vodičkova 36 | Praha 1 | www.kinolucerna.cz

15. 05. | 16.00 | Jonas Kaufmann: Večer s Puccinim (záznam 
koncertu) – pět přídavků a čtyřicetiminutový aplaus následoval 
po vystoupení Jonase Kaufmanna v operním domě La Scala 
v polovině loňského června. Vyprodaný koncert se stal jednou 
z  nejsledovanějších událostí sezóny a tento neopakovatelný 

zážitek si teď mohou 
dopřát i návštěvníci 
kina Lucerna. Těšit se 
můžeme na árie a scé-
ny z  oper Turandot, 
Tosca, Manon Lescaut, 
La Fanciulla del West 
a  dalších. Světově 
proslulý pěvec před-
stavil nadšenému 
obecenstvu nejzná-
mější melodie klasic-
ké hudby z Pucciniho 
oper, které oslovují 
zkušené operní divá-

ky, ale dokážou přitáhnout i nové posluchače. Jednou z takových 
skladeb je árie z opery Turandot Nessun dorma, která má speciální 
místo i v srdci samotného Jonase Kaufmanna. „Miluji tuhle árii. 
Bylo mi jednadvacet, když se konal legendární koncert Tři tenoři 
a ještě dlouho potom jsem měl z Nessun dorma respekt. Dodnes 
se mi zrychlí tep kdykoli ji slyším nebo zpívám,” svěřil se umělec.

� KONCERTNÍ SÁLY

  RUDOLFINUM 
Alšovo nábř. 12 | Praha 1 | tel. 227 059 227 (rezervace, informace)

DVOŘÁKOVA SÍŇ 
09. 05. | 19.30 | Symfonický orchestr Českého rozhlasu, 
dir. Ondrej Lenárd, Radek Baborák – lesní roh. Program: 
J. Sibelius: Finlandia, symfonická báseň, op. 26, R. M. Glier: Kon-
cert pro lesní roh a orchestr B dur, op. 91, N. Rimskij-Korsakov: 
Šeherezáda, symfonická suita, op. 35 | Předprodej vstupenek: 
online colosseumticket.eu, prodejní místa sítě Colosseum Ticket, 
Zákaznický servis ČF – Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1, 
tel. 227 059 227, Reprezentační prodejna ČRo, Vinohradská 12, 
Praha 2, tel. 221 551 350, po–pá 9–18 h.

10. 5. | 19.30 | Dáma v pánské společnosti. PKF – Prague 
Philharmonia, dir. Matthias Pintsche, Dagmar Pecková 
– mezzosoprán. Program: M. Ravel: Má matka husa (suita 

z baletu), R. Wagner: Wesendonck Lieder, WWV 91 (pět písní na 
slova Mathildy Wesendonckové pro střední hlas), M. Pintscher: 
Ex Nihilo (pro komorní orchestr), L. van Beethoven: Symfonie č. 8 
F dur, op. 93 | Prodej vstupenek v kanceláři PKF, Husova 7, tel. 224 
267 644, e–mail: vstupenky@pkf.cz nebo on–line na www.pkf.cz.

  OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 5 | Praha 1

  vstupenky: pokladna Obecního domu, denně 10.00–19.00,  
tel. 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. 222 002 336, po–pá 10.00–18.00, pokladna@fok.cz  
a v dalších předprodejích

SMETANOVA SÍŇ
04. a 05. 05. | 19.30 | Shakespeare v hudbě. Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Petr Altrichter, Ronald 
Brautigam – klavír. Program: V. Trojan: Sen noci svatojánské, 
suita z filmu (výběr), F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci sva-
tojánské op. 61 (výběr), Koncert pro klavír a orchestr č. 1 g moll 
op. 25, B. Smetana: Richard III., symfonická báseň op. 11, P. Iljič 
Čajkovskij: Romeo a Julie, fantazie–předehra | FOK

  ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
koncertní a výstavní síň v Praze 3 | Čajkovského 12 | tel. 222 721 838 
| 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 před začátkem), v síti 
Ticketportal; rezervace vstupenek na tel. 222 721 838

 03. 05. | 19.30 | A Trio. David Pokorný – housle, Vít Petrá-
šek – cello, Martin Levický – klavír. Program: L. Janáček: 
Pohádka, S. Prokofjev: Sonáta D dur pro housle a klavír, op. 94bis 
(1942–43, aranžmá 1944), A. Dvořák: Klavírní trio, op. 90 „Dumky“.
 07. 05. | 15.00 | Klavírní trio Sixtyeight. Adéla Štajnochrová 
– housle, Lukáš Polák – violoncello, Stanislav Gallin – 
klavír. Program: „Doloroso“ aneb „Smutek jazykem vrcholného 
romantismu“. E. H. Grieg, B. Smetana, P. I. Čajkovskij.
 09. 05. | 19.30 | Dvořákův komorní orchestr, dir. J. Vodňan-
ský, sólisté: Lubomír Malý – viola, Pavla Tesařová – housle. 
Program: W. A. Mozart, B. Campagnoli, J. Slavík, P. I. Čajkovskij.
 11. 05. | 19.30 | Setkání se souborem Musica Bohemica, 
uměl. vedoucí Jaroslav Krček. Program: Koncert k poctě Karla IV.
 12. 05. | 19.30 | Rostoucí ticho: aktuální hudba pro shaku-
hachi. Vlastislav Matoušek, Seizan Osako a Marek Matvija 
– hráči na japonskou flétnu shakuhachi představí duchovní, mo-
derní a soudobé skladby pro tento jedinečný nástroj. Jako hosté 
vystoupí Anna Friedländer – hlas a Hana Hrachovinová – harfa. 
Ve spolupráci s NEIRO Association for Expanding Arts za podpory 
Japonské ambasády v ČR.
 16. 05. | 18.00 | Leticia Gómez–Tagle – klavírní recitál. 
Pořádá Mexické velvyslanectví | vstup volný
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 18. 05. | 19.30 | Jarní koncert souboru Malá česká muzika 
Jiřího Pospíšila. Program: „Zazpívej slavíčku“ – české lidové 
písně. 
 19. 05. | 19.30 | Setkání s hudbou. Vystoupí členové a příznivci 
stejnojmenného sdružení a absolventi interpretačních kurzů v So-
běslavi: Adam Klánský – violoncello, Halka Klánská – klavír, 
Eliška Vernerová – soprán, Mio Sakamoto – klavír, Eliška 
Kukalová – housle, Trio Bergerettes: Barbora K. Sejáková 
– klavír, Daniela Součková – housle, Tomáš Strašil – vio-
loncello. Program: A. Dvořák, V. Bellini, Ch. Gounod, M. Ravel, 
A. Dvořák, P. Hanzlík
 24. 05. | 19.30 | Bennewitzovo kvarteto. Jakub Fišer – hous-
le, Štěpán Ježek – housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – 
violoncello. Program: J. Haydn, W. A. Mozart, A. Dvořák.

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2 | Praha 1

 23. 05. | 19.30 | Zeiher Quartett. Alexander Zeiher – 1. housle, 
Tomáš Hájek – 2. housle, Makoto Sudo – viola, Lukáš Pospíšil 
– violoncello. Program: C. Debussy: Smyčcový kvartet g moll, 
op. 10, L. 85, F. Schubert: Smyčcový kvartet G dur, D. 887 | Prodej 
vstupenek v kanceláři PKF, Husova 7, tel. 224 267 644, e–mail: 
vstupenky@pkf.cz nebo on–line na www.pkf.cz.
 01. 06. | 19.30 | Premiéry nejen shakespearovské. Gražyna 
Biernot – soprán, Jana Dvořáková – alt, Tomáš Fiala – 
tenor, Petr Svoboda – baryton, Daniela Valtová Kosinová 
– varhany, Jessica Boone (Prague Shakespeare Company) 
– umělecký přednes, Kühnův smíšený sbor, sbm. Lenka 
Navrátilová. Program: A. Hammerschmidt: Musikalische An-
dachten č. IV, V – Chormusik, „Siehe, wie fein und lieblich“, R. V. 
Williams: Mass in G minor pro sólo, dvojsbor a varhany, umělecký 
přednes: W. Shakespeare, Sonet XVIII Shall I compare to thee, 
M. Cunningham: Shall I compare to thee, op. 188 (1997) – česká 
premiéra, N. Lindberg: Shall I compare to thee (1998) – česká pre-
miéra, umělecký přednes: W. Shakespeare, Sonet 76, A. Janson: 
Sonet, R. V. Williams: Te Deum pro dvojsbor a varhany | rezervace 
vstupenek: vstupenky@kuhnchoir.cz

  EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR NOD
Dlouhá 33 | Praha 1

 03. 05. | 19.30 | Krása dneška. Karel Husa (1921) – opomí-
jený, vynalézavý hudební velikán. PKF – Prague Philhar-
monia, host — Jitka Bajgarová, Etnologický ústav AV ČR. 
Program: K. Husa: Smyčcový kvartet č. 3 (Pulitzerova cena, 1969), 

Dvě preludia pro flétnu, klarinet a fagot, Sonata a tre pro housle, 
B–klarinet a klavír | Prodej vstupenek v kanceláři PKF, Husova 7, 
tel. 224 267 644, e–mail: vstupenky@pkf.cz nebo on–line na 
www.pkf.cz.

  HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU – 
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC 

Malostranské nám. 13 | Praha 1 | tel. 257 534 206 | koncertin@
hamu.cz | www.hamu.cz

KONCERTY HUDEBNÍ FAKULTY AMU
  předprodej vstupenek denně 10.30–19.00 (v den konání koncertu 
do 19.30), Time Music (tel. 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 a www.pragueticketoffice.com

SÁL MARTINŮ:
 02. 05. | 19.30 | Koncert katedry skladby. Plzeňská filhar-
monie, dir. Petr Louženský, spoluúčinkují: Milan Al-Ashhab 
– housle, Jakub Kydlíček, Michaela Roubalová, Monika Reslerová 
– zobcové flétny, Šimon Veselý – basová marimba, Drahoslav Gric 
– varhany, Vilém Petras – violoncello, Daniel Chudovský – klavír. 
Program: J. Ryant Dřízal, J. Fila, D. Chudovský, S. Vetchá.
 03. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Ondřej Valenta, Marek 
Mosnár – varhany. Program: M. Reger, J. Brahms, M. Dupré, 
J. S. Bach, C. Franck.
 19. 05. | 19.30 | Koncert v rámci 3. Mezinárodního muzi-
kologického sympozia „Joseph Woelfl a jeho současníci“ – 
účinkují posluchači HAMU a hosté. Program: J. Woelfl, J. L. Dusík, 
A. Rejcha. 
 23. 05. | 19.30 | Absolventský koncert. Eri Goto – klavír. 
Program: L. van Beethoven, F. Schubert, F. Chopin.

GALERIE:
 01.05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Simona Brogelová 
– lesní roh, spoluúčinkují: Tomáš Dabrowski – trubka, Martin 
Homolka – pozoun, klavírní spolupráce odb. as. Jarmila Pano-
chová. Program: A. Rosetti, R. Strauss, F. Poulenc, E. Bozza.
 05. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Klára Králíčková – kla-
vír, spoluúčinkují: Agnieszka Ściążko – housle, Eva Suchánková 
– klavír. Program: L. van Beethoven, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
E. Grieg.
 06. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Martina Bálková – 
fagot, spoluúčinkují: Kiril Tseliapnou, Matěj Pátek – klarinet, 
Barbora Trnčíková – hoboj, Monika Čeřovská – lesní roh, klavírní 
spolupráce doc. Ludmila Čermáková. Program: A. Tansman, J. Ne-
pomuk Hummel, O. Berg, L. van Beethoven, K. Stamitz.
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 08. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Monika Čeřovská – les-
ní roh, spoluúčinkují: Barbora Trnčíková – hoboj, Martina Bálková 
– fagot, Matěj Pátek – klarinet, klavírní spolupráce odb as. Jarmila 
Panochová. Program: F. A. Rössler-Rosetti, E. Bozza, P. Hindemith, 
K. Stamitz.
 08. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Varine Mkrtchyan – 
zpěv, klavírní spolupráce doc. Katarína Bachmannová. Program: 
A. Dvořák, S. Rachmaninov, R. Strauss, B. Martinů, G. Bononcini, 
W. A. Mozart, B. Smetana, N. Rimskij-Korsakov. 
 10. 05. | 18.00 | Hoboje v Galerii – účinkují posluchači dechové 
katedry a hosté, klavírní spolupráce doc. Ludmila Čermáková, 
odb. as. Miloslava Machová. Program: L. A. Lebrun, A. Vivaldi, 
G. Enescu, B. Martinů.
 11. 05. | 19.30 | Bakalářský koncert, Lucie Vagenknechtová 
– zpěv, spoluúčinkuje Jana Prouzová – zpěv, klavírní spolupráce 
doc. Ladislava Vondráčková. Program: A. Dvořák, C. Debussy, G. F. 
Händel, G. Puccini, B. Smetana, E. Humperdinck
 12. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Šimon Marek – vio-
loncello a Michaela Kadlecová – klavír, klavírní spolupráce 
doc. Věra Langerová. Program: L. van Beethoven, F. Mendelssohn-
-Bartholdy, E. Grieg, P. I. Čajkovskij, H. W. Henze.
 13. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jan Špaček – kon-
trabas, spoluúčinkuje Petr Špaček – violoncello, klavírní spo-
lupráce doc. Stanislav Bogunia. Program: A. Míšek, G. Bottesini, 
M. Gajdoš, G. Rossini.
 14. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Kristýna Kováříčková 
– housle, spoluúčinkuje Václav Mori – housle, klavírní spolu-
práce odb. as. Václav Mácha. Program: W. A. Mozart, A. Dvořák, 
H. Wieniawski, J. Feld.
 15. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Tereza Růžičková 
a Eliška Mourečková – zpěv, klavírní spolupráce doc. Ladi-
slava Vondráčková. Program: A. Vivaldi, G. P. Pergolesi, J. S. Bach, 
R. Schumann, A. Dvořák, V. Bellini, J. F. Fišer, B. Smetana, G. Rossini, 
W. A. Mozart.
 16. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Alena Vacíková – zpěv, 
klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková. Program: W. A. 
Mozart, G. Rossini, G. Puccini, G. Fauré, B. Smetana, B. Britten, 
F. Cilea.
 16. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Pavel Pospíšil – kon-
trabas a Yan Xing – harfa, spoluúčinkuje Kateřina Vyskočilo-
vá – harfa, klavírní spolupráce prof. Marie Synková. Program: 
A. Míšek, G. Bottesini, A. Lloyd Weber.
 18. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Matouš Pěruška – 
housle, spoluúčinkují: Kristina Vocetková – violoncello, Jan 
Pěruška jr. – housle, klavírní spolupráce Marek Kozák. Program: 
L. van Beethoven, A. Honegger, L. Janáček, J. Brahms, H. Wieni-
awski.
 19. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Shoko Kono – klavír. 
Program: L. van Beethoven, B. Martinů, R. Schumann.

 22. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Lenka Korbelová – 
klavír, spoluúčinkuje Cerberus Trio Prague. Program: F. Schubert, 
B. Smetana, J. S. Bach, F. B. Busoni.
 24. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Lenka Bosnovičová 
– viola a Iva Bartoschová – kontrabas, klavírní spolupráce 
odb. as. Martin Fila. Program: J. Brahms, C. Stamitz, J. Kř. Vaňhal, 
G. Bottesini, E. Schulhoff.
 26. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Alice Lin – klavír, spo-
luúčinkuje Emma Nyman – housle, Program: L. van Beethoven, 
F. Chopin, S. Rachmaninov.
 28. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Tereza Hořejšová – 
zpěv, spoluúčinkují: Jakub Koś – tenor, Jakub Hliněnský – ba-
ryton, klavírní spolupráce doc. Katarína Bachmannová. Program: 
S. Rachmaninov, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Donizetti, F. Liszt, 
B. Britten, G. Rossini, B. Smetana.
 29. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Daniela Česlová – 
flétna, spoluúčinkují: Katarína Vyskočilová – harfa, Jana Ivanecká 
– violoncello, klavírní spolupráce odb. as. Martin Fila. Program: 
F. Benda, G. Ph. Telemann, C. Reinecke, Z. Folprecht, R. Muczynski.

RESPIRIUM:
 21. 05. | 18.00 | Ročníkový koncert. Kristýna Konečná – 
cembalo, spoluúčinkují: Agnieszka Gorajska – barokní flétna, 
David Rumler – barokní housle, Ensemble Qui habet tempus. 
Program: G. Muffat, J. S. Bach, A. Forqueray, B. Martinů, D. Scar-
latti.

KONCERTY DALŠÍCH POŘADATELŮ:

SÁL MARTINŮ:
 30. 05. | 18.30 | Ivan Zelenka – autorský večer k životnímu 
jubileu hudebního skladatele a dlouholetého dirigenta Pěveckého 
sdružení pražských učitelek. Účinkují: PSPU, L. Vernerová – 
soprán, Sdružení hlubokých žesťů ČF, V. Kunt – flétna, 
M.  Zelenka – kytara, V. Jambor – klavír | Pořádá PSPU 
a Společnost českých skladatelů AHUV | Informace: 775 303 066,  
www.pspu.cz, pspu@seznam.cz nebo db.ahuv@seznam.cz, tel. 
731 409 039, www.ahuv.cz | vstup volný – vstupné dobrovolné

  KONCERTNÍ SÁL  
PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Dvořákovo nábř. 2 | Praha 1 | www.prgcons.cz

 02. a 30. 05. | 19.00 | Absolventský koncert populárního 
oddělení Pražské konzervatoře | vstup zdarma
 05. a 06. 05. | 19.00 | Absolventský koncert pěveckého 
oddělení Pražské konzervatoře | vstup zdarma
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  KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Maltézské nám. 14 | Praha 1 | sál školy 

04. 05. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Milan Jíra, 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 | Praha 9 | historická budova radnice – 2. patro | 
tel. 283 091 111 | 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

12. 05. | 19.00 | Musica Poetica – „Rozmarné lásky hraní“ 
aneb koncert francouzské barokní hudby s trochou poezie

  PÁLFFYOVSKÝ PALÁC
Pražská konzervatoř | Valdštejnská 14 | Praha 1–Malá Strana

01. 05. | 19.30 | Zdeněk Zahradník / K. H. Mácha: Máj 
(celovečerní melodram). Účinkují: I. Jiřičková, M. Pavlíček, 
V. Hrabák – recitace, K. Kubová – zpěv, Stamicovo kvar-
teto: J. Pazdera a J. Kekula – housle, J. Pěruška – viola, S. Tóth 
j. h. – violoncello, I. Pokorná – harfa, M. Wiesnerová – klavír 
Informace: tel. 774 059 411, www.ahuv.cz | vstup volný – vstupné 
dobrovolné

� CHRÁMY, KOSTELY, KLÁŠTERY

  CHRÁM SV. MIKULÁŠE
Praha 1, Staroměstské nám. Info & rezervace: +420 777 581 690, 
+420 777 179 609, e–mail: koncertyvpraze@email.cz 

  pokladna otevřena v den koncertu
  online prodej: WWW.KONCERTYVPRAZE.EU

 01. 05. | 17.00 | Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, anglický 
roh, Marie Fuxová – housle, Martin Levický – klavír, varhany. 
Program: J. Haydn: Sonáta op. 8, G dur pro housle, hoboj a klavír, 
J. S. Bach: Sonáta g moll pro hoboj a klavír BWV 1020, W. A. 
Mozart: Trio KV502 pro klavír, housle a anglický roh. A. Dvořák: 
Humoreska op. 101 pro housle, hoboj a klavír.
 01. 05. | 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.

 02. 05. | 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. 
 03. 05. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia – Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta – Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594 
 04. 05. | 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. 
 04. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji. 
 05. 05. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, sbm. Jan Steyer 
a Jiří Voběrek, Marie Pochopová – varhany. Program: G. F. 
Händel: Mesiáš, J. S. Bach: Preludium a Fuga e moll, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur 
 05. 05. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nové-
ho světa“ (Largo). Program: M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr. 
 06. 05. | 17.00 | František Šťastný – varhany, Miroslav 
Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: Fantasie G dur, J. Pa-
chelbel: Ciaccona in C a Celebre Canon, D. Buxtehude: Preludium 
a fuga f moll, C. Franck: Prayer de Notre Dame.
 06. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Ště-
pánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess. 
 07. 05. | 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.
 07. 05. | 20.00 | Cancioneta Praga, dir. Lukáš Jindřich, 
Lenka Návrátilová – klavír. Program: F. Schubert: Ave Maria, 
Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, lidové 
písně ze světa v originálních verzích.
 08. 05. | 17.00 | Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, anglický 
roh, Marie Fuxová – housle, Martin Levický – klavír, varhany. 
Program: J. Haydn: Sonáta op. 8, G dur pro housle, hoboj a klavír, 
J. S. Bach: Sonáta g moll pro hoboj a klavír BWV 1020, W. A. 
Mozart: Trio KV502 pro klavír, housle a anglický roh, A. Dvořák: 
Humoreska, op. 101 pro housle, hoboj a klavír. 
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 08. 05. | 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.
 09. 05. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4, pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 10. 05. | 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. 
 11. 05. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopu-
chovský – flétna. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 
G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasia G dur, M. Ma-
rais: Les Folies d´Espagne.
 11. 05. | 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 
 12. 05. | 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.
 13. 05. | 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.
 13. 05. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráč-
ková – housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj 
a orchestr, A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: 
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“.
 14. 05. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Petr Přibyl 
– viola. Program: J. S. Bach: Fantasie g moll BWV 542, G. Ph. 
Telemann: Koncert G dur, W. A. Mozart: Intráda a fuga C dur, 
C. Franck: Preludium, fuga a variace op. 18.
 14. 05. | 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.
 15. 05. | 17.00 | Gaudium Cantorum Mixed Choir, Ště-
pánka Heřmánková – sbormistr, soprán, Přemysl Kšica 
– varhany. Program: J. S. Bach: Toccata a Fuga d moll BWV 
565, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, 
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, slavné světové muzikály a písně.
 15. 05. | 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.
 16. 05. | 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.
 17. 05. | 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.
 18. 05. | 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.
 18. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických 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. 
 19. 05. | 17.00 | Prague Mozart Trio. Štefan Britvík (uměl. 
vedoucí) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Ně-
meček – fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka 
Opery Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Diverti-
mento č. 3, KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi: 
Gloria in D, L. van Beethoven: Trio C dur.
 20. 05. | 17.00 | Canto corno e organo, Věra Trojanová 
– varhany, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral 
– lesní roh. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga amoll, W. A. 
Mozart: Dominican Mass „Gloria“, C. Franck: Panis Angelicus, 
G. Caccini: Ave Maria.
 20. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Ště-
pánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess. 
 21. 05. | 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, ju-
bilate.
 21. 05. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráč-
ková – 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“.
 22. 05. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat – flétna, 
Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, Miloš Wichterle – 
fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program: W. A. Mozart: Předehra 
k opeře Kouzelná flétna, L. van Beethoven: Dechový kvintet Es dur, 
G. Bizet: Jeux d´enfants, J. Haydn: Divertimento B dur.
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 22. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických 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. 
 23. 05. | 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.
 24. 05. | 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. 
 25. 05. | 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.
 25. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Ště-
pánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess. 
 26. 05. | 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.
 27. 05. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
 27. 05. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek 
Zvolánek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll 
„Z Nového světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
 28. 05. | 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 
 28. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických 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. 
 29. 05. | 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.

 29. 05. | 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 
 30. 05. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4, pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 31. 05. | 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. 

  JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Jeruzalémská 7

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze:
4. ročník

 12. 05. | 18.00 | Pavel Svoboda – varhany. Program: J. S. 
Bach (1685–1750): Toccata E dur, BWV 566; Chorální předehra 
BWV 688; Fantazie c moll, BWV 537; Vivace ze Sonáty G dur, BWV 
530; C. Ph. E. Bach (1714–1788): Fantasie a fuga c moll, Wq 119; 
M. Reger (1873–1916) k 100. výročí úmrtí: Tria op. 47 (výběr); 
J. S. Bach (1685–1750): Passacaglia c moll, BWV 582.

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

  koncerty pořádá výhradně agentura JCH Art Agency Prague s. r. o., 
www.jchart.cz 

  bezplatné rezervace vstupenek na tel. 272 736 724, 724 192 233
  vstupné: dospělí: 450 Kč, studenti: 390 Kč, abonenti: 150 Kč, rodinné 
vstupné: 950 Kč (2 dospělí, studenti/ děti – do pěti osob). Skupinové 
slevy: info@jchart.cz

  unikátní barokní varhany, druhé nejstarší v Praze, z roku 1702

 01., 03., 21., 23. 05. | 20.00 | Skvělé árie pro soprán a trubku. 
Ludmila Vernerová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka, Josef 
Popelka – varhany. Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, 
F. Schubert, W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský.
 02., 18., 20., 25., 27. 05. | 20.00 | Ave Maria, Alleluja a česká 
hudba. Barbora Martínková Polášková – mezzosoprán, Žofie 
Vokálková – flétna, Drahomíra Matznerová – varhany. Program: 
J. D. Zelenka, G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, L. Janáček, F. X. 
Brixi, J. F. N. Seger, A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-
-Saëns, G. Caccini.
 04., 06., 08., 10., 13., 15. 05. | 20.00 | Ave Maria; Bach – Air; 
Mozart – Ave verum. Terezie Švarcová – soprán nebo Veroni-
ka Fučíková – Mráčková – mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, 
Otomar Kvěch – varhany. Program: J. F. N. Seger, F. M. Veracini, 
G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, 
F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni.

www.kampocesku.cz  koncerty  105



 05., 07., 12., 14., 30. 05. | 20.00 | Ave Maria a další árie pro 
soprán a trubku. Hana Jonášová nebo Olga Vít Krumpholzová – 
soprán, Miroslav Kejmar – trubka, Michelle Hradecká – varhany. 
Program: G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, 
F. Schubert, A. Dvořák.
09., 11., 17., 19., 22., 24., 29., 31. 05. | 20.00 | Slavné Ave 
Maria a česká barokní hudba. Martina Bauerová – soprán, 
Ondřej Socha – tenor, Markéta Šmejkalová – varhany. Program: 
F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, 
A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger.
 26. a 28. 05. | 20.00 | Slavné Ave Maria. Štěpánka Heřmán-
ková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka, Zuzana Němečková 
– varhany. Program: A. Vivaldi, G. Caccini, Ch. Gounod. J. Haydn, 
J. Kř. Kuchař, C. Franck, M. A. Charpentier, F. Schubert, P. Mascagni, 
A. Dvořák, J, S. Bach, W. A. Mozart.

  KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY
Dušní ul. | Praha 1

  vstupenky na koncerty Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK: 
online na www.fok.cz nebo v Předprodejní pokladně FOK v Obecním 
domě, tel. 222 002 336, po–pá 10–18 h, e–mail: pokladna@fok.cz 
a v dalších předprodejích

 03. 05. | 19.30 | Hudba renesanční Prahy. Musica Nova En-
semble, uměl. ved. Lucien Kandel. Program: J. Handl–Gallus | FOK

 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10 | Praha 1 | www.jewishmuseum.cz

 05. 05. | 19.00 | Zemlinského kvarteto. Koncert jednoho 
z předních českých kvartet (František Souček, Petr Střížek – housle, 
Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello) u příležitos-
ti Jom ha–Šoa. Během koncertu zazní Píseň A. Zemlinského, 
obětem nacismu věnovaný Smyčcový kvartet č. 8 (op. 110) 
D. Šostakoviče a Smyčcový kvartet č. 1 Es dur (op. 12) F. Mendel-
ssohna-Bartholdyho | Vstupenky na koncert je možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze nebo v Informačním a rezer-
vačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 190 Kč.
 11. 05. | 19.00 | Yossi Arnheim & Barbora Plachá. Koncert 
v rámci mezinárodního hudebního festivalu Americké jaro, na 
němž vystoupí první flétnista Izraelské filharmonie Yossi Arn-
heim spolu s českou harfistkou Barborou Plachou. Program: J. S. 
Bach: Allemande pro sólovou flétnu, L. Spohr: Sonáta c moll, 
Y. Talmi: Suite on Israeli Folk Songs, M. Stillman: Hulda (sólová 
flétna), Bernstein: Maria (West Side Story), A. Piazzolla: Café 1930 
(L‘histoire de Tango), Sh. Cohen: Mark Lavri Songs | Vstupenky na 
koncert je možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze 
nebo v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1). Vstupné 150 Kč.

 02. 06. | 19.00 | Prolínání. Koncert houslistky Jany Vonáš-
kové Novákové a violistky Jany Vavřínkové. Program: G. F. 
Händel-J. Halvorsen: Passacaglia pro housle a violu, J. S. Bach: 
Preludium z 3. partity E dur, BWV 1006 pro housle sólo, M. Cas-
telnuovo-Tedesco: Sonáta pro housle a violu, M. Vieuxtemps: 
Capriccio c moll pro violu sólo, B. Martinů: Tři madrigaly pro housle 
a violu | Vstupenky na koncert je možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze nebo v Informačním a rezervačním centru 
ŽMP (Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 180 Kč.

  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA
Vězeňská ul. 1 | Praha 1

  koncerty pořádá BM Art Agency – Jiří Fiedler, Rokycanova 9, Praha 3, 
tel. 603 465 561, bmart@bmart.cz, www.bmart.cz

  předprodej vstupenek: Ticketpro, PTC, Time Music a v ostatních 
běžných předprodejích

 01. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 02. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 03. 05. | 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. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kej-
mar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. 
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
 08. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 09. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 10. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 11. 05. | 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.
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 12. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kej-
mar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. 
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
 15. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 16. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 17. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 18. 05. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
19. 05. | 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.
 22. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 23. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 24. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 25. 05. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 26. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kej-
mar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. 
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.

 29. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 30. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 31. 05. | 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.

 zpražské jaro 2016
  71. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
12. 5. – 4. 6. 2016

www.festival.cz

71. ročník festivalu Pražské jaro zve v roce 2016 všechny své 
příznivce na 50 koncertů v 17 koncertních sálech Prahy. Festival 
letos přivítá 98 orchestrů, komorních ansámblů a sólistů z 23 zemí 
světa. 71. ročník se koná pod záštitou prezidenta České republiky 
Miloše Zemana a ve spolupráci s Ministerstvem kultury České 
republiky. Partnerem festivalu je Hlavní město Praha.

PRODEJ VSTUPENEK:
  on–line na www.festival.cz
  v pokladně Pražského jara v Rudolfinu (po–pá 10.00–18.00 kromě svátků)
  v prodejních místech Pražského jara po celé České republice (seznam 
k dispozici na www.festival.cz v sekci „Program a vstupenky“ – Vše 
o vstupenkách)

  od 9. 5. do 3. 6. v pokladnách Pražského jara v Rudolfinu a v Obecním 
domě denně včetně víkendů od 10.00 do 20.00.

  zbývající vstupenky jsou k dostání v místě konání 1 h před koncertem
  zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat, za ztracené 
vstupenky se neposkytuje náhrada

  změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny
  vstupenka na Pražské jaro je zároveň slevovým voucherem na jízdné 
vlaky Českých drah a do všech expozic Národní galerie v Praze a Cent-
ra současného umění DOX; více info na www.festival.cz/vyhody2016 

ADRESY KONCERTNÍCH SÁLŮ
Obecní dům – náměstí Republiky 5, Praha 1
Rudolfinum – náměstí Jana Palacha, Praha 1
Anežský klášter – Anežská – U Milosrdných 17, Praha 1
Emauzské opatství – Vyšehradská 48/320, Praha 2
Kostel sv. Šimona a Judy – Dušní ulice – U Milosrdných, Praha 1
Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka, Anenské náměstí – Zlatá, 
Praha 1
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Bazilika sv. Jakuba – Malá Štupartská, Praha 1
Pražská konzervatoř – Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1
HAMU – Malostranské náměstí 13, Praha 1
Novoměstská radnice – Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
Divadlo ABC – Vodičkova 28, Praha 1
Forum Karlín – Pernerova 51–53, Praha 8
Nová scéna – Národní 1393/4, Praha 1
Národní dům na Vinohradech – náměstí Míru 9, Praha 2
Národní technické muzeum – Kostelní 42, Praha 7 – Holešovice
Mercedes Forum Praha – Daimlerova 2, Praha 4 – Chodov 
Incheba Arena – Areál Výstaviště 67, Praha 7 - Holešovice

PROGRAM
07. 05. | 11.00 | Koncert pro Pražský mezinárodní ma-
rathon. Big Band VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka, dir. Milan 
Svoboda | Incheba Arena
07. 05. | 20.00 | Prolog Pražského jara. Seong–Jin Cho – 
klavír. Program: W. A. Mozart: Rondo a moll KV 511, F. Schu-
bert: Klavírní sonáta c moll D 958, F. Chopin: 24 preludií op. 28 
| Rudolfinum
08. a 09. 05. | 9.00, 14.00, 19.00 | Mezinárodní hudební soutěž 
Pražské jaro 2016 – TRUBKA – I. kolo | Národní dům na Vinohradech
09. a 10. 05. | 9.00, 14.00, 19.00 | Mezinárodní hudební 
soutěž Pražské jaro 2016 – KLAVÍR – I. kolo | Sál Martinů, 
HAMU
11. 05. | 9.00, 14.00, 19.00 | Mezinárodní hudební sou-
těž Pražské jaro 2016 – TRUBKA – II. kolo | Národní dům 
na Vinohradech
12. 05. | 9.00, 14.00, 19.00 | Mezinárodní hudební soutěž 
Pražské jaro 2016 – KLAVÍR – II. kolo | Sál Martinů, HAMU
12. 05. | 20.00 | Zahajovací koncert. Česká filharmonie, 
dir. Paavo Järvi. Program: B. Smetana: Má vlast | Obecní dům 
| Novinka! Open Air přímý přenos zahajovacího koncertu v par-
ku na pražské Kampě od 20.00. Doprovodný program od 17.00. 
Vstup volný.
13. 05. | 16.00, 20.00 | Mezinárodní hudební soutěž Praž-
ské jaro 2016 – finále, obor TRUBKA. Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu, dir. Radek Baborák. Program: J. N. Hummel: 
Koncert pro trubku a orchestr E dur, J. Matěj: Koncert pro trubku 
a komorní orchestr | Rudolfinum – 16.00 (1. část), 20.00 (2. část) 
| Při nákupu vstupenek na obě části sleva 20 %.
13. 05. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Paavo Järvi. B. Sme-
tana: Má vlast | Obecní dům
14. 05. | 16.00, 20.00 | Mezinárodní hudební soutěž Pražské 
jaro 2016 – finále, obor KLAVÍR. Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy FOK, dir. Petr Altrichter. Program: jeden z následujících 
koncertů dle výběru finalistů: L. van Beethoven: Koncert č. 4 G dur 
op. 58, F. Chopin: Koncert č. 1 e moll op. 11, R. Schumann: Koncert 
a moll op. 54, A. Dvořák: Koncert g moll op. 33, P. I. Čajkovskij: 
Koncert č. 1 b moll op. 23 | Rudolfinum – 16.00 (1. část), 20.00 
(2. část) | Při nákupu vstupenek na obě části sleva 20 %.

15. 05. | 20.00 | Premium koncert. Staatskapelle Berlin, 
dir. Daniel Barenboim. Program: A. Bruckner: Symfonie č. 5 
B dur | Obecní dům
16. 05. | 20.00 | Al Ayre Español, Eduardo López Banzo – 
cembalo, Raquel Andueza – soprán. Program: J. de Torres: 
Mortales venid a ver un misterio Cantada al Santísimo, Alienta 
mortal Cantada al Santísimo, María en ese cielo Cantada a Nuestra 
Señora, A el abismo de gracia Cantada a Nuestra Señora, A. Corelli: 
Sonata da Chiesa a trè č. 12 op. 3, G. Z. Romano: Alemanda, Giga, 
J. Cabanillas: Tiento de segundo tono, Gallardas | Rudolfinum
 16. 05. | 21.30 | Nokturno I. Clarinet Factory, Petr Kaláb 
– sound designer, Jindřich Trapl – vizualizace. Program: 
Site specific performance. Audiovizuální představení vytvořené 
na míru pro prostory Národního technického muzea | Národní 
technické muzeum
 17. 05. | 20.00 | RETOrno. Susana Lupiañez Pinto – tanec, 
Antonio Canales, Ángel Rojas & Pol Vaquero – tanec, An-
tonio Campos, Antonio Núñez & Alfredo Tejada – zpěv, 
Curro de María & Oscar Lago – kytary, David Galiano – bicí 
nástroje, Nelson Doblas – housle, Tito Osuna – světelný 
design, Marina Perea – režie. Program: Strhující putování 
staletími k samotným kořenům tradičního flamenca | Rudolfinum
 18. 05. | 20.00 | K oslavě 700. výročí narození Karla IV. Ti-
burtina Ensemble, Barbora Kabátková – umělecká vedoucí, 
host Terry Wey – kontratenor. Program: Úcta k Panně Marii ve 
14. století: Messe de Nostre Dame Guillauma de Machaut a poetika 
mariánských písňových forem doby Karla IV. | Anežský klášter
 18. 05. | 20.00 | Shanghai Kunqu Opera Troupe. Program: 
Pivoňkový pavilon | Divadlo ABC
 18. 05. | 21.30 | Nokturno II. Javier Perianes – klavír. Pro-
gram: F. Schubert: Allegretto c moll D 915, Drei Klavierstücke 
D 946, C. Debussy: Préludes, Kniha 1. (výběr), M. de Falla: Fantasía 
bética | Rudolfinum
 19. 05. | 19.00 | Radim Hladík & Blue Effect | Mercedes Forum 
Praha
 19. 05. | 20.00 | Symfonický orchestr Českého rozhlasu, 
dir. Jacek Kaspszyk, Javier Perianes – klavír. Program: 
M. Weinberg: Polnische Weisen č. 2 op. 47, M. de Falla: Noci ve 
španělských zahradách, L. Bernstein: Divertimento, C. Debussy: 
Moře | Obecní dům
 19. 05. | 20.00 | K oslavě 700. výročí narození Karla IV. 
Graindelavoix, Björn Schmelzer – umělecký vedoucí. Pro-
gram: Kyperská moteta z Turínského rukopisu J. II. 9 | Emauzské 
opatství
 20. 05. | 20.00 | Víkend komorní hudby. Martina Janková 
– soprán, Gérard Wyss – klavír. Program: Janáček: Ukval-
ská lidová poezie v písních (výběr), Moravská lidová poezie v 
písních (výběr), J. Brahms: Deutsche Volkslieder WoO 32 (vý-
běr), M. de Falla: Siete canciones populares españolas (výběr), 
J. Canteloube: Chants d’Auvergne (výběr), O. Respighi: Quattro 
rispetti toscani, švýcarské lidové písně z kantonu Bern a Ticino | 
Rudolfinum
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 21. 05. | 11.00 | Víkend komorní hudby. Matiné I. Hui Jin 
– tenor, Aram Arakeljan – klavír. Program: R. Schumann: 
Dichterliebe op. 48, P. I. Čajkovskij: Květen (Bílé noci) z cyklu 
Roční doby op. 37b, F. Kreisler / S. Rachmaninov: Liebesfreud 
und Liebesleid č. 1 & 2, R. Strauss: 8 Gedichte aus ‘Letzte Blätter’ 
op. 10 | HAMU
 21. 05. | 14.00 | Víkend komorní hudby. Armida Quartett. 
Program: A. Berg: Lyrická suita, J. Brahms: Smyčcový kvartet č. 2 
a moll op. 51 | HAMU
 21. 05. | 17.00 | Víkend komorní hudby. fama Q, Thomas 
Martin – klarinet, Kateřina Englichová – harfa. Program: 
H. Krása: Smyčcový kvartet, M. Srnka: Escape Routines (evropská 
premiéra), A. Previn: Klarinetový kvintet (evropská premiéra) | 
Koncertní sál Pražské konzervatoře
 21. 05. | 20.00 | Víkend komorní hudby. Guarneri Trio Pra-
gue. Program: L. Fišer: Klavírní trio, F. Mendelssohn–Bartholdy: 
Klavírní trio c moll op. 66, A. Dvořák: Klavírní trio f moll op. 65 | 
Rudolfinum
 22. 05. | 11.00 | Víkend komorní hudby. Jana Lahodná 
– klarinet, Petr Jiříkovský – klavír, Karel Untermüller 
– viola. Program: C. Saint–Saëns: Sonáta pro klarinet a klavír 
op. 167, W. Lutosławski: Preludia taneczne, G. Pierné: Canzonetta 
pro klarinet a klavír, L. Bernstein: Sonáta pro klarinet a klavír, 
M. Bruch: Osm kusů op. 83 (výběr) | Anežský klášter
 22. 05. | 14.00 | Víkend komorní hudby. Klavírní kvarteto 
Josefa Suka. Program: J. Suk: Klavírní kvartet a moll op. 1, G. Ma-
hler: Klavírní kvartet a moll, G. Fauré: Klavírní kvartet c moll op. 15 
| Rudolfinum – Sukova síň
 22. 05. | 17.00 | Víkend komorní hudby. Čiurlionis Quartet. 
Program: M. K. Čiurlionis: Smyčcový kvartet c moll, F. Schubert: Smyč-
cový kvartet d moll D 810 „Smrt a dívka“ | Novoměstská radnice
 22. 05. | 20.00 | Víkend komorní hudby. Ivan Ženatý – 
housle, Sandra Shapiro – klavír. Program: C. Schumann: 
Tři romance pro housle a klavír, B. Martinů: Houslová sonáta 
č. 3 H 303, L. van Beethoven: Houslová sonáta č. 9 A dur op. 47 
„Kreutzerova“ | Rudolfinum
 23. 05. | 20.00 | Koncert Přátel Pražského jara. Litevský 
národní symfonický orchestr, dir. Modestas Pitrénas, Vio-
leta Urmana – mezzosoprán, Kaunas State Choir, Petras 
Bingelis – sbormistr. Program: H. Berlioz: předehra k opeře 
Benvenuto Cellini, Kleopatřina smrt, B. Kutavičius: Epitaphium 
temporum Pereunti, oratorium (česká premiéra) | Rudolfinum
 24. 05. | 20.00 | Debut Pražského jara. PKF – Prague 
Philharmonia, dir. Jiří Rožeň, Yubeen Kim – flétna, Miro-
slav Sekera – klavír. Program: F. Schubert: Rosamunde, přede-
hra a výběr z baletní a meziaktní hudby, C. Nielsen: Koncert pro 
flétnu a orchestr FS 119, B. Martinů: Sinfonietta La Jolla H 328, 
M. Kabeláč: Symfonie č. 4 in A op. 36 „Camerata“ | Rudolfinum
 24. 05. | 20.00 | Kaunas State Choir, sb. Petras Bingelis. 
Program: T. Tallis, B. Martinů, C. Debussy, K. Matsushita, H. Gó-
recki, V. Miškinis, M. K. Čiurlionis, E. Balsys ad. | Kostel sv. Šimona 
a Judy

 24. 05. | 20.00 | Ensemble Berlin – Prag. Dominik Wollenwe-
ber – hoboj & anglický roh, Vilém Veverka – hoboj, Mor 
Biron – fagot, Barbara Maria Willi – cembalo, Pavel Nej-
tek – kontrabas. Program: J. D. Zelenka: Sonata IV g moll ZWV 
181/4, J. Stutschewsky: Solo pro fagot, F. Couperin: L’Espagnole 
(z cyklu Les Nations), J. S. Bach: Triová sonáta č. 3 d moll BWV 527, 
K. Stockhausen: In Freundschaft, K. Huber: Noctes intelligibilis 
lucis (česká premiéra), J. D. Zelenka: Sonata V F dur ZWV 181/5 | 
Pražská křižovatka
 25. 05. | 20.00 | Premium koncert. BBC Symphony Orches-
tra, dir. Sakari Oramo, Sang Yoon Kim – klarinet. Program: 
L. Janáček: Balada blanická, W. A. Mozart: Koncert pro klarinet 
a orchestr A dur KV 622, L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll 
op. 67 | Obecní dům
 26. 05. | 20.00 | BBC Symphony Orchestra, dir. Sakari 
Oramo, Alina Ibragimova – housle. Program: C. Matthes: 
Traces Remain (česká premiéra), B. Bartók: Houslový koncert č. 2, 
S. Prokofjev: Symfonie č. 5 B dur op. 100 | Obecní dům
 27. 05. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Juraj Valčuha. 
Program: F. Schubert: Symfonie č. 3 D dur D 200, Z. Kodály: suita 
z opery Háry János, B. Bartók: Koncert pro orchestr | Obecní dům
 28. 05. | 11.00 | Matiné II. Oleg Sokolov – bicí nástroje, Neo-
Percussio. Program: I. Loudová: Ztracený Orfeus, I. Albeniz: Asturias, 
N. J. Živković: Trio Per Uno, Uneven Souls, Ilijas, T. Yariv: Gyro | HAMU
 28. 05. | 16.00 | Koncert pro rodiče s dětmi. IUVENTUS, 
GAUDE!, sbm. Tomáš Pospíšil, Jana Lišková Kvochová – 
klavír. Program: G. Gabrieli, H. Purcell, Z. Kodály, B. Martinů, 
E. Suchoň ad. | Kostel sv. Šimona a Judy
 28. 05. | 20.00 | New London Consort, dir. David Roblou, 
Anna Dennis, Penelope Appleyard & Faye Newton – soprán, 
Tim Travers Brown – kontratenor, Robert Sellier & Joseph 
Cornwell – tenor, Michael George, Simon Grant & Philip 
Tebb – basbaryton. Program: Bouře: Dramatická koláž sinfonií, 
písní a tanců Matthew Lockeho, Johna Weldona, G. B. Draghiho, 
Henry Purcella a dalších na texty Williama Shakespeara, Thomase 
Shadwella, Johna Drydena a Williama D´Avenanta | Rudolfinum
 29. 05. | 18.00 | Jaroslav Tůma – varhany. Program: J. S. 
Bach / W. Middelschulte: Ciaccona d moll. F. Schmidt: Toccata 
C dur, F. Friedrich Finke: Chorální předehra č. 2 „Christus, der uns 
selig macht“, B. A. Wiedermann: Toccata a fuga f moll, M. Reger: 
Fantasie a fuga na chorál „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ op. 52 
| Bazilika sv. Jakuba
 29. 05. | 20.00 | Premium koncert. Singapore Symphony 
Orchestra, dir. Lan Shui, Gil Shaham – housle. Program: 
C. Zhangyi: of an ethereal symphony (česká premiéra), F. Mendel-
ssohn-Bartholdy: Houslový koncert e moll op. 64, A. Schönberg: 
Zjasněná noc op. 4, M. Ravel: La valse | Obecní dům
 30. 05. | 20.00 | PKF – Prague Philharmonia, dir. Jakub 
Klecker, Ráchel Skleničková – klavír. Program: W. A. Mozart: 
předehra k opeře La clemenza di Tito, L. van Beethoven: Klavírní 
koncert č. 3 c moll op. 37, Symfonie č. 2 D dur op. 36 | Rudolfinum
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 30. 05. | 20.00 | Andreas Varady Trio. Andreas Varady & Ond-
rej „Bandi“ Varady – kytary, Adrian Varady – bicí nástroje, Benito 
Gonzales – klavír, Radovan Tariška – saxofon. Osmnáctiletý ja-
zzový kytarista a „jeden z nejtalentovanějších lidí této planety“ 
(Quincy Jones). Andreas Varady ve strhující jam session. Gypsy 
& Latin Jazz | Forum Karlín
 31. 05. | 20.00 | Academy of St. Martin in the Fields, Murray 
Perahia – klavír, dirigent. Program: B. Britten: Variace na téma 
Franka Bridge op. 10, F. Schubert: Symfonie č. 7 h moll D 759 
„Nedokončená“, L. van Beethoven: Klavírní koncert č. 4 G dur 
op. 58 | Rudolfinum
 01. 06. | 20.00 | Baiba Skride – housle, Lauma Skride – kla-
vír. Program: E. Grieg: Houslová sonáta č. 2 G dur op. 13, L. van 
Beethoven: Houslová sonáta č. 3 Es dur op. 12/3, P. Vasks: Malá letní 
hudba, M. Weinberg: Houslová sonáta č. 4 op. 39 | Rudolfinum
 01. 06. | 21.30 | Nokturno III. Chaazi Levicek – mezzoso-
prán, Jiří Levíček – klavír. Program: H. Duparc: L’invitation au 
voyage, Extase, Phidylé, G. Rossini: La regata veneziana, V. Kap-
rálová: Jablko z klína op. 10, Sbohem a šáteček op. 14, výběr 
z amerických lidových písní | HAMU
 02. 06. | 20.00 | Premium koncert. Andreas Scholl – kon-
tratenor, Collegium 1704, Václav Luks – dirigent, cembalo, 
varhanní portativ. Program: H. Purcell: výběr z operních árií 
a orchestrálních skladeb (Dido & Aeneas, King Arthur, Oedipus, 
Pausanias ad.) | Rudolfinum
 02. 06. | 20.00 | Koncert skladatelského sdružení HARMO-
NIA. Tomáš Jamník – violoncello, Jan Ostrý – flétna, Silvie 
Ježková – klavír, Ivan Kusnjer – baryton, Daniel Wiesner 
– klavír, Karel Dohnal – klarinet, Zemlinského kvarteto. 

Program: V. Tichý: Exklamace pro sólové violoncello, P. Trojan: Vau-
deville pro flétnu a klavír, J. Filas: Zpověď básníkova, cyklus písní 
pro baryton a klavír na verše Vojtěcha Mihálika (světová premiéra), 
J. Gemrot: Smyčcový kvartet č. 4, P. Kopecký: Reminiscence pro 
klarinet a elektronický zvuk, M. Kubička: Strom, písňový cyklus, 
O. Kvěch: Smyčcový kvartet č. 6 „Mozartův stesk“ | Anežský klášter
 03. 06. | 20.00 | Maurizio Pollini – klavír. Program: R. Schumann: 
Allegro h moll op. 8, Fantasie op. 17, F. Chopin: Scherzo h moll op. 20, 
Nokturno f moll op. 55/1, Nokturno Es dur op. 55/2, Nokturno H dur op. 
62/1, Nokturno E dur op. 62/2, Scherzo cis moll op. 39 | Rudolfinum
 04. 06. | 11.00 | Matiné III. Eduard Šístek – violoncello, 
Sophiko Simsive – klavír. Program: L. van Beethoven: Dvanáct 
variací F dur na téma „Ein Mädchen oder Weibchen” z Mozartovy 
opery Kouzelná flétna op. 66, I. Stravinskij: Italská suita, N. Bou-
langer: Tři kusy pro violoncello a klavír, A. Piazzolla: Oblivion, 
E. Grieg: Sonáta a moll pro violoncello a klavír op. 36 | HAMU
 04. 06. | 20.00 | Závěrečný koncert. Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Tomáš Netopil, Hila Fahima – sop-
rán, Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala – sbormistr. 
Program: P. Vasks: The Fruit of Silence na text Matky Terezy, F. Pou-
lenc: Gloria, L. van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92 | Obecní 
dům
 05. 06. | 20.00 | Mimořádný koncert. International Shaku-
hachi Festival Prague 2016. Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu, dir. Marko Ivanović, Kifu Mitsuhashi & Christo-
pher Yohmei Blasdel – šakuhači, Kumiko Shuto – biwa. 
Program: A. Nishimura: Birds Heterophony, T. Takemitsu: Novem-
ber Steps, H. Ryohei: Koncert pro šakuhači a orchestr, V. Matoušek: 
Kánon pro orchestr | Nová scéna Národního divadla

Pražské jaro v očekávání debutu dirigenta Jiřího Rožně 24. května v Rudolfinu, foto © Ilona Sochorová
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 zpražské jaro
  OPEN AIR PŘENOS ZAHAJOVACÍHO 
KONCERTU FESTIVALU
Park na Kampě, Praha 1

Relaxujte, piknikujte a nechte se hýčkat hudebním a artistickým 
uměním! Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Mezinárod-

ní festival nového cirkusu 
a divadla Letní Letná, 
Česká telekomunikač-
ní infrastruktura a.s. 
(CETIN) a Česká televize 
vás zvou 12. května od 
17.00 hodin do parku na 
Kampě. Těšit se můžete 
na promítání, artistické 
výkony z produkce Losers 
Cirque Company a vzduš-
nou akrobacii Cirkusu TeTy 
a vrchol večera, přímý pře-
nos zahajovacího koncertu 
71. ročníku Pražského jara 

z Obecního domu v podání České filharmonie a Paava Järviho!
Akce se koná za každého počasí. Sezení na trávě. Deky a (pod)
sedátka doporučujeme s sebou. Přímo na místě možnost zakoupit 
chutné občerstvení v piknikovém stylu! Vstup na akci je volný.
Čtvrtek 12. května od 17.00 do 22.00 hodin

  AKCE PRO VEŘEJNOST V INFOCENTRU 
PRAŽSKÉHO JARA
Hradčanské náměstí, Praha 1

17. května v 16.00 hodin se slavnostně a s překvapením 
otevře InfoCentrum Pražského jara na Hradčanském náměstí. 
Do 31. května zde získáte nejen aktuální informace o festiva-
lu, ale můžete se osobně zapojit do celé řady akcí, které pro 
vás Pražské jaro připravuje. Autogramiády s umělci, večerní 
promítání, sobotní hudební procházky Prahou, živá vysílání 
Českého rozhlasu a České televize, soutěže o festivalové vstu-
penky a mnoho dalšího! 

Od 17. do 31. května každý den od 10.00 do 20.00 hodin. 
Program na www.festival.cz/infocentrum2016

foto © Ivan Malý

foto © Ivan Malý

foto © Zdeněk Chrapek





 zkluby
  VOŠUP A SUPŠ

Žižkovo nám. 1 | Praha 3 | tel. 222 728 255 | info@sups.cz |  
www.sups.cz

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

KONCERT NA SCHODECH 
12. 05. | 18.00 | Zahrají žáci Pražské konzervatoře na XXXV. 
koncertě na schodech. Soubor CONSORCIUM CONSERVATORIUM 
pod vedením prof. Jakuba Kydlíčka vystoupí s programem „Baroko 
podle módy“.

  BLUES SKLEP
Liliová 10, Praha 1 | tel. 608 848 074 (16–01 h) | info@bluessklep.cz | 
www.bluessklep.cz

  předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz)
  rezervace vstupenek na e–mail: rezervace@bluessklep.cz
  otevřeno: 19–02.30 h

 01. 05. | 21.00 | AGU – psychedelic-indie
 02. 05. | 20.00 | Viktorie & František – retro duo
 03. 05. | 21.00 | Sonny and his Wild Cows (HU) – rock’n‘roll
 04. 05. | 18.30 | Ukulele workshop s Manitoba Halem
 04. 05. | 21.00 | Manitoba Hal (US) – ukulele blues
 05. 05. | 21.00 | HTF Blues Band – blues
 06. 05. | 21.00 | Plum Jam – blues

 07. 05. | 21.00 | Tonny Blues Band & hosté – blues
 08. 05. | 21.00 | LoukaBand – indie-folk
 09. 05. | 21.00 | Black Bag – blues
 10. 05. | 21.00 | Atomic Blues Band – blues
 11. 05. | 21.00 | Tom Bowling Blues Band – blues
 12. 05. | 21.00 | Blues Rock City – blues-rock
 13. 05. | 21.00 | hazard – blues-rock
 14. 05. | 21.00 | David Murphy Band – blues
 15. 05. | 21.00 | Gare – worldmusic
 16. 05. | 21.00 | Kopsa & Skalický – acoustic rock
 17. 05. | 21.00 | Smějící se bestie – acoustic-alternative
 18. 05. | 21.00 | Johnny’s Blues – jazz, swing, blues
 19. 05. | 20.00 | Stormin‘ – blues-rock
 20. 05. | 21.00 | The Brownies – blues
 21. 05. | 21.00 | Bluesberry – blues
 22. 05. | 21.00 | Bigband Trumpets – swing
 23. 05. | 21.00 | George Pacurar (RO/CZ)
 24. 05. | 21.00 | Anna Daniluková & Band – blues
 25. 05. | 21.00 | Bezefšeho – multifolk
26. 05. | 21.00 | Johnny Cash & Tennessee Rollers – rock ‘n‘roll
 27. 05. | 21.00 | Filip Zoubek & The Blues Q. – blues
 28. 05. | 21.00 | Doggy Bag – 5. narozeniny kapely! – bluesrock
 29. 05. | 21.00 | Tandem plus – jazz & blues
 30. 05. | 21.00 | Anna W. Quintet – jazz
 31. 05. | 21.00 | Paralelní zapojení – folk-rock

  ČÍTÁRNA UNIJAZZU
Jindřišská 5, Praha 1 | tel. 224 261 006, 222 247 473 |  
unijazz@unijazz.cz | www.unijazz.cz

  otevřeno: denně 14.00–22.00
  Čítárnu podporuje hl. m. Praha a MČ Praha 1

 02. 05. | 19.00 | Večírek vypletených raket: autorské čtení – 
poeta Beatrice Landovská uvede přehršel svých veršů a vypráskané 
momenty z divadelní hry Koťátka o XII obrazech, epilogu a prologu 
v rámci promítaného mezikulturního dialogu na filmovém plátně
 03. 05. | 19.00 | Jazzmánie – Aktuality a souvislosti – usly-
šíte: Paul Bley Story (1935 – 2016), Eviyan, Michael Formanek, 
Wynton Marsalis, aj. Poslechový pořad uvádí Vladimír Kouřil.
 04. 05. | 17.30 | Otevřený šachový turnaj Unijazz Cyklus
 05. 05. | 19.00 | Ishi: poslední Yahi (Ishi: The Last Yahi, USA, 
1992, rež. Jed Riffe, Pamela Roberts, 57 min, česky). Dokumen-
tární příběh posledního divokého indiána Severní Ameriky vysta-
věný na unikátních archivních záběrech a nahrávkách z voskových 
válečků. Přednášku s projekcí uvádí Petr Procházka.
 07. 05. | 19.00 | Pub Quiz – změřte si své vědomosti i důvtip 
s ostatními týmy. Soutěžit můžou 1–4členné skupiny, připrave-
ných bude 51 otázek rozdělených do deseti tematických okruhů 
i pestré ceny pro ty nejlepší
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 09. 05. | 19.00 | Konfrontace 016 aneb O čem spolu mluví ar-
chitekti – čtyři studenti architektury prezentují své projekty, názory 
a zkušenosti. Barbora Kopřivová – ČVUT Praha / Barbora Tauerová – TU 
Liberec / Michal Švec – ČVUT Praha / Daniel Sviták – VŠUP Praha
 10. 05. | 19.00 | III. beseda s redaktory kulturního magazínu 
UNI – nová řada besed se členy redakce Kulturního magazínu UNI
 11. 05. | 19.00 | Z čeho je stůl, když spí? – literární večer – 
Petr Motýl a Básník Ticho
 12. 05. | 19.30 | Z nových přírůstků 16 mm filmu / Nejistá 
sezóna (ČR, 1987, rež. Ladislav Smoljak, 88 min) Cimrmanovská 
satira z dob totalitních o „nejisté sezóně“ jisté velmi dobře známé 
party podivínů v ryze mužském divadle, k osmdesátinám pilného 
všeuměla Zdeňka Svěráka. Přednášku s projekcí uvádí Zdeněk Kovář.
 16. 05. | 19.00 | Patrik Kriššák / 1 2 3 4 –vernisáž výstavy – 
nekonečná série, jejíž termíny tvoří přirozená čísla 1 + 2 + 3 + 4… 
je jako divergentní série obrazů – výsledkem je více variant téhož
 17. 05. | 19.00 | Úterní ÚNIky: Doporučuje se uším Vašim 
– pravidelný poslechový večer, během něhož zazní skladby z ak-
tuálních desek interpretů z celého světa. Uvádí houslista Qaraba 
Ensemble Milan Jakeš alias Mejla.
 18. 05. | 19.30 | Vrabčákův dokumentární večer
 19. 05. | 19.00 | Škyt (Hukkle, Maďarsko, 2002, rež. György Pálfi, 
71 min). Kde je příliš velký klid, čekej největší podraz! Surreálně 
černá komedie s nadreálnými prvky –Twin Peaks po maďarsku. 
Přednášku s projekcí uvádí Petr Procházka.
 23. 05. | 19.00 | Kdyby tisíc klarinetů (ČSR, 1964, rež. Ján 
Roháč, Vladimír Svitáček, 130 min). Vojín Schulze, smolař a kla-
rinetista v jedné osobě, jednoho dne dezertuje před vojenským 
drilem. Na chvíli najde azyl ve škole nedalekého lázeňského města 
Alkalis. Přednášku s projekcí uvádí Adam Křístek a Filip Novotný.
 26. 05. | 19.00 | Pro milovníky japonského, čínského a ko-
rejského filmu: Kolik je tam hodin? (Tchaj–wan / Francie, 
2001, rež. Ming–liang Tsai, 116 min) Film sleduje osudy tří postav. 
Tchajwanské dívky, která cestuje do Paříže; Hsiao–kanga – pro-
davače hodinek; a jeho matky, truchlící nad smrtí svého manžela. 
Přednášku s projekcí uvádí Jan Gregor.

  FUTURUM – MUSIC BAR
Zborovská 7, Praha 5 | tel. 257 328 571 | futurum@musicbar.cz | 
www.musicbar.cz

 06. 05. | 22.00 | 80’s – 90’s – 00’s Video Music Party
 13. 05. | 22.00 | 80’s – 90’s – 00’s Video Music Party
 14. 05. | 22.00 | Futurum Club Nights Presents: Fairmont 

Live (Border Community) / UK + Mikeh (Seed) / CZ 
+ Not_Me (Seed ) / CZ + V! (Oozlum) / CZ + Troniq 
(Krmelec Rec.) / CZ

 20. 05. | 22.00 | 80’s – 90’s – 00’s Video Music Party
 21. 05. | 20.00 | CTM 10 let + Special Guest: Define Me
 24. 05. | 18.00 | O. Prague Psychfest – White Hills + 

Please The Trees a další
 26. 05. | 20.00 | Hellhammer Festival: Finsterforst (DE) + 

Firtan (DE) + Welicoruss (RU/SRB) + Cruadalach (CZ)
 27. 05. | 19.00 | Animal Jazz (RU)
 27. 05. | 22.00 | 80’s – 90’s – 00’s Video Music Party
 28. 05. | 22.00 | Futurum Club Nights Presents: Aqua-

rius Heaven (Circus Company) / DE + Eva Porating 
(Muah) / CZ + Rafo (Popular) / SK + Zjook / CZ + 
Yadel (Downtempo.CZ) / CZ

  JAZZ & BLUES CLUB U MALÉHO GLENA 
Bar – Restaurant – Jazz & Blues Club – 
Apartments

Karmelitská 23, Praha 1 | tel. 257 531 717 | malyglen@malyglen.cz | 
www.malyglen.cz

  restaurace otevřena denně 11–02 h
  klub otevřen již od 19.30 h
  kompletní nabídka jídel i nápojů

 01. 05. | 21.00 | UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

 02. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 03. 05. | 21.00 | Roman Pokorný feat. Lynn Mc Donald – 
(CAN/CZ) – vocal jazz (Zlatý Anděl music Award)

 04. 05. | 21.00 | Jamie Marshall’s „The Amplified Acous-
tic Band“ – (UK/CZ) „A real music giant. One of the 
music gems of this country“ BBC

 05. 05. | 21.00 | Charlie Slavík Revue – blues & shuffles 
v nejlepší kondici

 06. 05. | 21.00 | Petr Kalfus 4tet – moderní aranžmá, 
dynamická kapela – straight–ahead jazz

 07. 05. | 21.00 | Vojtěch Eckert Trio featuring Dana 
Vrchovská – vokální jazz, latin, balady

 08. 05. | 21.00 | UMG Jaz Jam Session – uv ádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

 09. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 10. 05. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„…rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n 
blues – NEW

 11. 05. | 21.00 | Jamie Marshall’s „The Amplified Acous-
tic Band“ – (UK/CZ) „A real music giant. One of the 
music gems of this country“ BBC

 12. 05. | 21.00 | Robert Balzar New Trio – přední české 
trio – straight–ahead jazz

 13. 05. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – nekompromisní 
jazzový nářez– straight–ahead jazz
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 14. 05. | 21.00 | Ďuso Baroš Q – legendární česko-slovenský 
trumpetista – hard–bop

 15. 05. | 21.00 | UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

 16. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 17. 05. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – 
Zlatý Anděl music Award

 18. 05. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz/blues 
pianista (Zlatý Anděl music Award)

 19. 05. | 21.00 | Jiří Válek Q – legendární flétnista a dlouho-
letý člen České Fihlarmonie – jazz standards

 20. 05. | 21.00 | František Kop Q – moderní jazz se špetkou 
funku a latiny

 21. 05. | 21.00 | Benson McGlashan Trio – (D/CZ) – famóz-
ní kytarista i kapela – straight–ahead jazz

 22. 05. | 21.00 | UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

 23. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 24. 05. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„…rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n 
blues – NEW

 25. 05. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz/blues 
pianista (Zlatý Anděl music Award)

 26. 05. | 21.00 | Miriam Bayle Scat Phenomenon – (CZ/SK) 
– přední česko-slovenská jazzová zpěvačka

 27. 05. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs stylů od 
bopu po funk

 28. 05. | 21.00 | Cirilic – (U/NL/SK) – překvapivá a osvěžující 
kombinace hudebních vlivů

 29. 05. | 21.00 | UMG Blues Jam Session – uvádí Rene 
Trossman (USA) – COME TO JAM!

 30. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 31. 05. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – 
Zlatý Anděl music Award

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

KONCERTY
 04. 05. | 20.00 | Luboš Pospíšil & 5P – matador české hudební 
scény s hlasem, který si nespletete, a pěknou řádkou hitů na kontě 
se svou kapelou | 150 Kč
 05. 05. | 20.00 | Znouzectnost + Déma sólo + Caine sólo 
– aneb folkpunkové pohádky v trojobalu | 150 Kč

 06. 05. | 20.00 | Kabaret Dr. Caligariho – křest CD. Anonymní 
uskupení příznivců alternativní hudby, jež přináší mladistvou 
energii a mystérium bizarní éry kinematografie 20. let | 120 Kč
 07. 05. | 20.00 | Vojta Vrba a Tři Otazníky + Mimo děj – 
plzeňský písničkář, kytarista a textař s kapelou a jihočeská skupina 
s originálními texty a silnými melodiemi | 100 Kč
 12. 05. | 20.00 | Kulturní ozdravovna Jana Buriana | 100 Kč
 13. 05. | 20.00 | EI Gaučo – ska, reggae, funky, swing a celá 
škála dalších stylů | 100 Kč
 14. 05. | 20.00 | Pasta machine – s nadsázkou sobě vlastní 
přináší nový hudební styl – pure disco | 100 Kč
 18. 05. | 20.00 | Večery osamělých písničkářů – Dáša Andr-
tová Voňková, Jana Šteflíčková, Kittchen a Jiří Konvrzek | 120 Kč
 20. 05. | 20.00 | Černý pepr + Jsem z toho jelen – hudba 
inspirovaná world music a reggae, jamajské rytmy a nekompro-
misní funk | 100 Kč
 25. 05. | 20.00 | Hm… – typická poetika spočívající ve svéráz-
ných i vážných textech provedených v různých hudebních stylech 
a okořeněných hudebními vtípky | 130 Kč
 26. 05. | 20.00 | Děti mezi reprákama – kolaborativní projekt 
Dominika Zezuly (post-hudba), jehož cílem je spojit co nejvíc 
kreativních indie hlav dohromady | 100 Kč; koncert magazínu UNI
 27. 05. | 20.00 | Budoár staré dámy + Pod Černý vrch – 
dravá, vulkanicky činná brněnská kapela a pražský energický 
crossover folkloru a rocku | 120 Kč
 31. 05. | 20.00 | Lakuna – šanson, jazz, swing, folk i blues 
v nezaměnitelném podání | 100 Kč

OSTATNÍ
Datum a hodina | Lenka Živná – vernisáž výstavy fotografií 
– hudební doprovod Martina Trchová a Eliška Sýkorová | vernisáž 
+ koncert; vstup volný
 03. 05. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Pražské admini-
strativní budovy – banky, spořitelny, radnice, úřady z různých 
dob a v různých stylech | přednáška; 80 Kč
 07. 05. | 15.00 | Divadlo Minaret – Duhový hrad – in-
teraktivní, zážitkové představení. Pohádkový příběh o cestě za 
štěstím… Po představení výtvarná dílna | dětské představení; 
50 Kč
 09. 05. | 20.00 | Trabantem do posledního dechu (ČR, 
Slovensko, dokument, 2016, rež. Dan Přibáň, 96 min). Patrně 
nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou 
dosud nejnáročnější expedici. Dva žluté Trabanty, polský Fiat, 
čezeta, Jawa a dokonce i dva invalidní vozíky na dobrodružné 
výpravě | filmový večer; 70 Kč
 10. 05. | 19.00 | Tomáš Kubeš: Barma – země Buddhů – 
tisíce pagod, zlatých chrámů, milionů soch Buddhy, země úsměvů, 
ale také tradic, které už jinde v Asii nenajdete | přednáška; 80 Kč
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14. 05. | 15.00 | Divadlo Formela – Lili, dívka z hvězd – 
interaktivní pohádka, cesta Lili na planetu Zemi za poznáním 
přátelství. Připojte se k jejímu putování a zažijte spolu s ní mnohá 
dobrodružství | dětské představení; 50 Kč
16. 05. | 20.00 | Rudý kapitán (ČR/SK/PL, 2016, rež. Michal 
Kollár, 115 min). Výborně obsazený příběh se odehrává v horkém 
létě roku 1992, půl roku před rozdělením Československa. Mladý 
detektiv se dostává k novému případu – na hřbitově byla vyko-
pána mrtvola kostelníka…| filmový večer; 70 Kč
21. 05. | 15.00 | Divadlo Jany Hruškové – Sůl nad zlato – 
adaptace klasické pohádkové předlohy. Malí diváci se učí vařit 
polévku i řízek, pomáhají utěšit Marušku, když ji král vyžene ze 
zámku, a pak zpívají…| dětské představení; 50 Kč
23. 05. | 19.00 | Divadlo VšeMožno – David Bělohradský: 
Piš, Karl, piš! – premiéra! – málokdo asi ví, že spisovatel Karel 
May prožil život plný nečekaných zvratů, zápletek skutečně ro-
mánových a rozuzlení vpravdě překvapivých… | divadlo; 150 Kč
24. 05. | 20.00 | Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na 
záchranu světa – (ČR, 2016, dokument, rež. Olga Dabrowská, 
90 min). Film vypráví o tajemství Divadla Sklep, jeho historii 
a současnosti a postupně zkoumá principy jeho obdivuhodně 
dlouholeté existence a soudržnosti, portrétuje jeho osobnosti. 
Kdo jsou lidé ze Sklepa, co to je Sklep? | filmový večer; 70 Kč
 28. 05. | 15.00 | 15. Dylan Days – Zimmerman Frei –  setkání 
věnované tvorbě a osobnosti Boba Dylana. Slovem i hudbou na 
něj vzpomenou Jakub Guziur, David Evans, Vladimír Merta, Ondřej 
Konrád s Blues session, Petr „Bubák“ Bublák a Memory Band | 
koncert + beseda; 150 Kč
 30. 05. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – celovečerní posle-
chová antidiskotéka | poslechový večer; 90 Kč

VÝSTAVA
Lenka Živná: Výstava fotografií z  cyklů „Na strunách“ 
a „Střípky z toulek“ | od 2. 5. do 31. 5.

  KLUB KOCOUR
Jandova 4, 190 00 Praha 9 – Vysočany | tel. 777 902 596 
| klubkocour@divadlogong.cz | www.divadlogong.cz

 05. 05. | 19.30 | Jolly Buskers – mladá kapela vzniklá po 
rozpadu folkové skupiny Viklan. Hraje zejména irskou tradiční 
muziku, obohacenou o hudbu Skotska či Bretaně.
 12. 05. | 19.30 | Portrait – bluegrassová šmakovina přesahující 
hranice žánru směrem k folku, country a dalším hudebním stylům
 24. 05. | 19.30 | Bradwa – koncert bratří Jaroslava „Sitára“ a Mi-
lana Prodělalových, hrajících převážně původní folkové skladby
 26. 05. | 19.30 | Em – Band – parta muzikantů hrající poho-
dové vlastní písničky

  LUCERNA MUSIC BAR
Vodičkova 36, Praha 1 | tel. 224 217 108 | lmb@musicbar.cz |  
www.musicbar.cz

  předprodej vstupenek: pokladna a web Lucerna Music Baru, GoOut.cz, 
Ticketpro, Ticketportal, Eventim

 03. 05. | 20.00 | Árstidir (ISL)
 04. 05. | 20.00 | M. T. O. Universal Praha
 05. 05. | 20.00 | Viktor Dyk & WAW – křest CD
 06. 05. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
 07. 05. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
 08. 05. | 19.00 | Lucky Chops (US)
 09. 05. | 20.00 | Simon Phillips with Protocol (UK)
 13. 05. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
 14. 05. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
 19. 05. | 20.00 | Mark Lanegan (US) – an evening with Mark 

Lanegan, special guest Duke Garwood, support Lyenn
 20. 05. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
 21. 05. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
 24. 05. | 20.00 | Max Romeo (JAM)
 25. 05. | 20.00 | Hooverphonic (BE)
 27. 05. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
 28. 05. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
PŘIPRAVUJEME:
 02. 06. Suicidal Tendencies (US)
 17. 06. Sun Kil Moon (US)

 MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, Praha 1 | tel. 257 409 123 |  
info@malostranska–beseda.cz | www.malostranska–beseda.cz

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

  otevřeno: 19–02.30 h
  začátky ve 20.30 h, není-li uvedeno jinak

 01. 05. | 19.30 | Original Sky Band
 02. 05. | 20.30 | Blues Session
 03. 05. Klub zadán
 04. 05. | 20.30 | Jananas
 05. 05. | 20.30 | RA
 06. 05. | 20.30 | Kurtizány z 25. Avenue
 07. 05. | 20. 30 | Esence – 18. narozeniny kapely!
 08. 05. | 20.30 | Rendez-vous s Radkou Fišarovou
 09. 05. | 20.30 | Lorraine Leckie (US) / host: Niceland 
 10. 05. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka: Vanda Hybnerová 

(herečka), Patrik Děrgel (herec), Martin Doktor (dvoj-
násobný olympijský vítěz) a Jiří Strach (režisér)
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 11. 05. | 20.30 | Roman & His Angels
 12. 05. | 20.30 | Silverback & P.R.D.I.
 13. 05. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou a Fili-

pem Rajmontem
 14. 05. | 20.30 | Střídmí klusáci v kulisách višní
 15. 05. | 20.30 | Robert Křesťan a Druhá tráva
 16. 05. | 20.30 | Robert Křesťan a Druhá tráva
 17. 05. | 20.30 | Martina Trchová trio – křest alba!
 18. a 19. 05. Klub zadán
 20. 05. | 20.30 | Žamboši
 21. 05. | 16.30 | ERSI for Farma
 22. 05. Klub zadán
 23. 05. | 20.30 | Jana Šteflíčková – křest alba! / hosté: 

Dáša Voňková a Žofka Kabelková
 24. 05. | 20.30 | Dylan Tribute Concert
 25. 05. | 20.30 | Katarazia (SK)
 26. 05. | 20.30 | DIV I DED, Lonely Virgin Robots a Crossbros
 27. – 31. 05. Prague Fringe festival 2016

  STŘELECKÝ OSTROV – LÉTO  
PRO PRAŽANY
Letní scéna Malostranské besedy

www.letnak.cz
  ponton otevřen: po–pá 11.00–22.00 / so–ne 10.00–22.00

 02. 05. | 18.00 | Guy Bennett (UK)
 03. 05. | 18.00 | DJ Groovyluvah
 04. 05. | 18.00 | Headliner Ponton
 05. 05. | 13.00 | Den Evropy 2016
 06. 05. | 18.00 | A&P Blues
 07. 05. | 13.00 | PNTN BEAT PCNC 
 08. 05. | 18.00 | Electroswing Sunday
 09. 05. | 18.00 | Guy Bennett (UK)
 10. 05. DJ IA
 11. 05. | 18.00 | Steffan Morello (ITA)
 12. 05. | 19.00 | Poletíme? + Mucha
 13. 05. | 16.00 | PNTN BEAT PCNC 
 14. 05. | 18.00 | Unique Deep: DJ´s Brady & Few
 15. 05. | 18.00 | Electroswing Sunday
 16. 05. | 18.00 | Guy Bennett (UK)
 17. 05. | 18.00 | Headliner Ponton
 18. 05. | 18.00 | Tygroo
 19. 05. | 18.00 | Vojtaano

 20. 05. | 16.00 | PNTN BEAT PCNC 
 21. 05. | 18.00 | Unique Deep: DJ´s Brady & Few
 22. 05. | 18.00 | Electroswing Sunday
 23. 05. | 18.00 | Guy Bennett (UK)
24. 05. | 18.00 | Špuntkvaně
 25. 05. | 18.00 | DJ IA
 26. 05. | 16.00 | Festival asistence
 27. 05. | 16.00 | PNTN BEAT PCNC
 28. 05. | 14.00 | 600. výročí upálení Jeronýma Pražského
 29. 05. | 18.00 | PONTON scéna: Electroswing Sunday
 30. 05. | 18.00 | Jana Vaculíková
 31. 05. | 18.00 | DJ Groovyluvah

  PALÁC AKROPOLIS 
Kubelíkova 27, Praha 3 – Žižkov | info@palacakropolis.cz |  
www.palacakropolis.cz

  předprodej vstupenek: pokladna (kavárna Akropolis): po–pá 
10.00–23.30; so a ne 16.00–23.30; tel. 296 330 913; Ticketpro 
a Ticketportal

 01. 05. | 19.30 | Manolito Simonet y su Trabuco /CU – Mano-
lito y su Trabuco jsou novátorskou skupinou s unikátním složením 
| vstupné 320/370 Kč; velký sál
 03. 05. | 19.30 | Music Infinity: Nonkeen Featuring Nils 
Frahm /DE + support – Andrea Belfi /IT – německý hudebník 
Nils Frahm se vrací do Prahy, tentokrát ale jako člen instrumen-
tálního tria Nonkeen | vstupné 400/500 Kč; velký sál
 05. 05. | 19.30 | Ed Motta /BR – fantastický zpěvák, skladatel, 
producent a multiinstrumentalista z Brazílie | vstupné 320/370 Kč; 
velký sál
 07. 05. | 20.00 | Travis O’Neil And His Cardinal Sins – křest 
CD – Heart Shaped Hooks, Special guest: The Fellas – unplugged, 
kmotrem CD bude Pavel Anděl | vstupné 170/230 Kč; velký sál
 09. 05. | 9.00 | 22. Festival integrace slunce – pestrý dopo-
lední program | vstup zdarma; velký sál
 09. 05. | 9.00 | Mrazík – pohádkový muzikál | vstup zdarma; Zá-
meček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
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 09. 05. | 09.30 | Sluníčka | vstup zdarma; Základní škola, Ru-
žinovská 2017/20, Praha 4
 09. 05. | 09.40 | Pohádka nepohádka | vstup zdarma; Cent-
rum integrace dětí a mládeže, z. s., Peckova 277/7, Praha 8
 09. 05. | 10.00 | Pražské Jezulátko | vstup zdarma; Domov 
soc. služeb, Vlašská 25, Praha 1
 09. 05. | 10.30 | Taneční vystoupení | vstup zdarma; Škola 
pro sluchově postižené, Výmolava 169, Praha 5
 09. 05. | 11.00 | Divadlo Psycheche: Houstone, máme 
problém! | vstup zdarma; Pujmanové 8, Praha 4
 09. 05. | 18.40 | Music Class – Workshop s The Ukulele Orche-
stra of Great Britain | velký sál
 09. 05. | 19.30 | Euroconnections: The Ukulele Orchestra 
of Great Britain /UK – světově nejproslulejší soubor hráčů 
na ukulele se vrací do Prahy se svou skvělou show! | vstupné 
800/900/1000 Kč; velký sál
 10. 05. | 09.00 | 22. Festival integrace slunce – pestrý do-
polední program | vstup zdarma; velký sál
 10. 05. | 09.00 | No to je cirkus! | vstup zdarma; Gymnázium, 
SOŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
 10. 05. | 09.30 | Volný čas na Modré | vstup zdarma; Kupec-
kého 576, Praha 4
 10. 05. | 10.00 | Princezna se zlatou hvězdou na čele aneb 
Myší kožíšek | vstup zdarma; Pohoda – společnost pro normální 
život lidí s postižením, o.p.s., Janského 2437, Praha 5
 10. 05. | 10.30 | Sněhurka a 7 trpaslíků | vstup zdarma; 
Domov Sedlec SPHP o.p.s., Roztocká 33/13, Praha 6 – Sedlec
 10. 05. | 11.00 | Hudební vystoupení kroužku REV!VAL | vstup 
zdarma; ZŠ a PŠ, Arkadie, o.p.s. U Nových lázní 1286/9, Teplice
 11. 05. | 09.00 | 22. Festival integrace slunce – pestrý do-
polední program | vstup zdarma; velký sál
 11. 05. | 09.00 | Ódivadlo: Holubina | vstup zdarma; Dobrá 
divadelní dílna, pavilon 19, Psychiatrická nemocnice Bohnice, 
Ústavní 91/7, Praha 8
 11. 05. | 09.30 | Pásmo písní | vstup zdarma; ZŠ Jeseniova 96, 
Praha 3
 11. 05. | 10.00 | Taneční soubor balónky | vstup zdarma; ZŠS 
Rooseveltova 169/8, Praha 6
 11. 05. | 10.30 | Černý den na Tolštejně aneb veselé krvepro-
lívání tamtéž | vstup zdarma; Gymnázium pro zrakově postižené a 
Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5
 11. 05. | 11.00 | Pohádka o chytrém Honzovi | vstup zdarma; 
MŠ a ZŠ Sadová 530, Želešice
 12. 05. | 9.00 | 22. Festival integrace slunce – pestrý dopo-
lední program | vstup zdarma; velký sál
 12. 05. | 9.00 | Škola hrou aneb zlomové okamžiky v životě 
Jana Amose Komenského | vstup zdarma; Kolektiv žáků 6. a 9. 
třídy UZŠ Jedličkova ústavu a škol, v režii pí. Učit. Mgr. Jiřiny Šal-
vové, V Pevnosti 4, Praha 2

 12. 05. | 9.40 | O veliké řepě | vstup zdarma; žákyně přípravné 
třídy ZŠ Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4, Praha 2
 12. 05. | 10.00 | Sůl nad zlato | vstup zdarma; Dětské centrum 
Paprsek, Šestajovická 580/19, Praha 9 – Hloubětín
 12. 05. | 10.30 | Taneční a pěvecké vystoupení souboru 
Bártlovka  | vstup zdarma; MŠS, ZŠP a ZŠS, Bártlova 83, Praha 9
 12. 05. | 11.00 | Káva & Cukrík – taneční divadlo z retro období 
50. let, kterí vás rozveselí | vstup zdarma; Dalibor Gajdoš „Dallo“, 
Stupava, Slovensko
 13. 05. | 10.00 | 22. Festival integrace slunce – Workshop 
Hele, lidi – vzdělávací výtvarný workshop o životě lidí se zrako-
vým postižením | vstup zdarma; velký sál
 16. 05. | 20.00 | Fekete seretlek a studio Damúza: Kár 
– premiéra (dva) – divadlo objektů & koncert na motivy Anny 
Kareniny | vstupné 250/175* Kč; velký sál
 17. 05. | 20.00 | Fekete seretlek a studio Damúza: Kár 
(dva) – divadlo objektů & koncert na motivy Anny Kareniny | 
vstupné 250/175*; velký sál
 22. 05. | 19.30 | Sólstafir /ISL – islandští samorosti poprvé 
v Akropoli | vstupné 625 Kč; velký sál
 24. 05. | 19.00 | Planet Connection: Gaby Moreno /GU + 
doprovodný večer zaměřený na Guatemalu – hlavní hvězdou 
guatemalského večírku bude zpěvačka Gaby Moreno – držitelka 
Latin Grammy, jejíž písně srší spontaneitou a láskou k životu | 
vstupné 300/380 Kč; velký sál
 25. 05. | 19. 30 | Music Infinity: Kalipo /DE + Ambassadeurs 
/UK – britský elektronický producent Ambassadeurs a německý 
zvukový mág Kalipo přivezou do Prahy nové desky, které propo-
jují sofistikované klubové beaty s lidskými emocemi | vstupné 
240/299 Kč; velký sál
 26. 05. | 19.00 | Vltava – Já čekám v Čechách Tour – křest 
alba Čaroděj – hudební skupina Vltava oslaví v tomto roce 30 
let od svého založení a při této příležitosti představí nové album 
„Čaroděj“ | vstupné 260/320 Kč; velký sál

PŘIPRAVUJEME:
 02. 06. Top Of The World: Khamoro
 04. 06. IMT Smile Acoustic / SK
 09. 06. Boy /CH, DE
 13. – 17. 06. Festival Žižkov sobě

  PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 5, Praha 6 | www.piseckabrana.cz |  
facebook.com/piseckabrana

 04. 05. | 19.00 | Lena Yellow – zpěvačka známé vokální sku-
piny Yellow Sisters se svým sólovým projektem, na kterém se 
podílí skladatel a pianista Tomáš Sýkora, za doprovodu špičkových 
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českých muzikantů. Z její hudby sálá inspirace afroamerickým 
soulem, popem a jazzem | vstup dobrovolný
 17. 05. | 16.00 | Zlatá šedesátá – Jitka Molavcová – setkání 
s českou herečkou, zpěvačkou, spisovatelkou, muzikantkou a mo-
derátorkou, hrající od roku 1970 až dodnes v divadle Semafor, kde 
je hlavní partnerkou Jiřího Suchého. V rámci Fresh senior klubu 
| vstup volný
 18. 05. | 19.00 | Ondřej Štveráček kvartet – jedna z nejvýraz-
nějších postav nové generace českého jazzového tenor saxofonu, 
spolupracující s předními postavami světového jazzu, v doprovodu 
neméně talentovaných spoluhráčů | vstup dobrovolný

  ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
scéna hl. m. Prahy

Štefánikova 57, Praha 5 | tel. 234 651 111 (ústředna/vrátnice),  
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: tel. 257 318 666 (pokladna) nebo 
257 321 334 (obchodní odd., po–pá 9.30–16.30); e–mail:  
obchodni@svandovodivadlo.cz a na internetových stránkách

SCÉNICKÉ ROZHOVORY
 19. 05. | 19.00 | Jan Šibík – květnovým hostem Scénických 
rozhovorů bude známý fotograf Jan Šibík, laureát velké řady 
světových ocenění, včetně World Press Photo. Ptát se bude jako 
obvykle David Hrbek | Studio

KONCERT
 17. 05. | 19.30 | Michal Hrůza – divadelní tour – Hrůza 
v divadle. Akusticko–elektrický koncert plný zajímavých he-
reckých hostů | Velký sál 

  VAGON CLUB
Národní 25 (Palác Metro), Praha 1 | tel. 733 737 301 (po 19.00) | 
vagonclub@seznam.cz | www.vagon.cz

 01. 05. | 21.00 | Plzeňská neděle: Naked Illusion + Isua
 02. 05. | 21.00 | Trombenik – klezmer – nekuřácký koncert
 03. 05. | 21.00 | Keltské úterý: Kade Chim + Dick O’Brass

 04. 05. | 21.00 | Jamiroquiai revival
 04. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 05. 05. | 21.00 | Krausberry – velká parta
 05. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 06. 05. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
 06. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 07. 05. | 21.00 | Bubny Praha
 07. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 08. 05. | 21.00 | Psycho Doors revival + Distorted Perso-

nalities
 09. 05. | 21.00 | Led Zeppelin Covered & Co. (NITRO)
 10. 05. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine
 11. 05. | 21.00 | Twilight Kid + The Scoffers
 11. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 12. 05. | 21.00 | Plastic People of the Universe
 12. 05. | 24.00–06.00 | Rockotéka – vstup volný
 13. 05. | 21.00 | Guns ’n’ Roses Tribute Slovakia
 13. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 14. 05. | 21.00 | Queenie – Queen tribute – nekuřácký 

koncert
 14. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 15. 05. | 21.00 | Janis Joplin revival
 16. 05. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
 17. 05. | 21.00 | Keltské úterý: Hakka Muggies + Cheers!
 18. 05. | 21.00 | Lyndon Wood + Artmosphere
 18. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 19. 05. | 21.00 | UP!Great + Satisfucktion
 19. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 20. 05. | 21.00 | U2 revival Desire – nekuřácký koncert
 20. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 21. 05. | 21.00 | Black Sabbath and Ozzy Osbourne 

revival
 21. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 22. 05. | 21.00 | Led Zeppelin revival
 23. 05. | 21.00 | Talenti a Mistři: Už jsme doma + Furt 

rovně – koncert se koná s podporou Hl. m. Prahy
 24. 05. | 21.00 | Znouzectnost + Dědovy blechy – neku-

řácký koncert
 25. 05. | 21.00 | Modesty & Pride + Booters
 25. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 26. 05. | 21.00 | Tony Ducháček & Garage
 26. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 27. 05. | 21.00 | Špejbl’S Helprs AC/DC revival
 27. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 28. 05. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep Purple, 

Queen, AC/DC, etc.) – nekuřácký koncert
 28. 05. | 21.00 | Videorockotéka – vstup volný
 29. 05. | 20.30 | The Kredenc hrají Creedence Clearwater 

Revival (CCR) + Echoes (Beatles, Deep Purple, Pink 
Floyd, etc.)

 30. 05. | 21.00 | Red Hot Chili Peppers Californication
 31. 05. | 21.00 | Underwear – 60‘–90‘ revival + B. B. Flink
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Partneři projektu: Mediální partneři:

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali:
 Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK; Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda ERC a Rady Církve bratrské 

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR; Jan Hamáček, předseda PS Parlamentu ČR; Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR 
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR; Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje; Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy

a další starostové pražských městských částí, měst i obcí

Pojízdný kostel
vyjíždí ze stanice Brusnice v 18:00
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 zkulturní domy
� FESTIVAL

  FESTIVAL K POCTĚ  
JERONÝMA PRAŽSKÉHO
28. 05. 2016

Praha 1 | Střelecký ostrov

Příběh Jeronýma Pražského rozechvívá lidskou duši i po šesti 
staletích. Muž Bohem nadaný, otevřené povahy, stále na cestách, 
nesmírně vzdělaný, světové univerzity se o něj přetahovaly. Při-
tahuje nás. Svým váháním i svými úzkostmi, svou touhou dostat 

se z vězení vlastního strachu a být 
svobodný. Ač před koncilem nejprve 
odvolal, potom, sevřen lítostí nad 
svou slabostí, dokázal říci jasné – ne. 
Takhle žít nemohu a nechci. A sdělil 
koncilu, že ho mrzí, že se zřekl mis-
tra Jana Husa. A že za Husem a jeho 
učením stojí. Svobodu v Kristu získal. 
Svůj časný život ztratil. Příběh Jero-
nýma Pražského nás rozechvívá a sílí 

nejen tehdy, když se rozhodujeme pro Krista a hledáme, kudy ven 
z vlastního strachu.

PROGRAM
12.00 | Kostýmovaný průvod vychází od Novoměstské rad-
nice na Karlově náměstí, v blízkosti pamětní desky Jeronýma 
Pražského. Trasa: Novoměstská radnice, Řeznická ulice, kostel 
P. Marie Sněžné, kostel Martin ve zdi, kostel sv. Jiljí, Betlémská 
kaple, kostel sv. Michala a Střelecký ostrov
13.00 | Generální zkouška pěveckého sboru
14.00 | Slavnostní bohoslužby pod širým nebem – vede Ro-
man Mazur, kázání na jeronýmovské téma pronese Lenka Ridzoňo-
vá, v podobě dřevěné loutky promluví i Jeroným Pražský. Hudební 
doprovod: Alena Jelínková, Ladislav Moravetz, instrumentalisté 
a zpěváci pražského seniorátu. Po dobu bohoslužeb bude probíhat 
sbírka na projekt neziskové organizace Slovo 21 „Dža dureder“ 
15.30 | Koncert skupiny Létající rabín
16.30 | Rozhovor Jeronýma Pražského se svým tvůrcem, 
řezbářem Janem Růžičkou
16.30 | Panelová diskuse na téma Jeroným Pražský v budo-
vě Sportovního klubu Start, Střelecký ostrov (moderátor – Peter 
Morée, diskutující – Milena Bartlová, Sylvie Wittmann, Martin 
Chadima, Ota Pavlíček)
17.00 | Putování za pravdou – loutkové divadlo nejen pro děti, 
hrají loutky Jana Růžičky, autor textu Tomáš Najbrt
17.45 | Rozhovor Jeronýma Pražského s ředitelem Husit-
ského muzea v Táboře Jakubem Smrčkou o výstavě Jeroným 
Pražský

18.00 | Jazzový koncert – skupina Filip Klinecký Unit, autorské 
čtení veršů Pavla Rejchrta
19.00 | Rozhovor Jeronýma Pražského s autory knihy 
„Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič“, Pavlem 
Keřkovským, Mikulášem Vymětalem
19.30 | Koncert skupiny Jablkoň 

DOPROVODNÝ PROGRAM
Souběžně na Střeleckém ostrově po celou dobu konání festivalu:
– kreativní dílny pro děti a jejich rodiče – stan naproti pódiu
– bojová hra pro děti
– výstava Jeroným Pražský zapůjčená z Husitského muzea 
v Táboře
– prodej nové publikace „Jeroným Pražský – Evropan, 
vzdělanec, buřič“ a komiksu pro mládež – „Jeroným 
Pražský“ – stánek ČCE
– prezentace malých nakladatelství – Eman, Kalich
– prezentace Diakonie ČCE
– LARP – v kostele sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1 (me-
tro/tram: Národní třída); nutno přihlásit se předem na adrese: 
http://bit.ly/Jeronym
Festival pořádá Českobratrská církev evangelická.

� KULTURNÍ DOMY

  DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50/6, Praha 17 | tel. 235 323 248 | kultura@domovrepy.cz | 
www.domovrepy.cz

KONCERTY, AKCE
08. 05. | 17.00 | Lukáš Sommer – autorský kytarový recitál 
hudebního skladatele a kytaristy, který ukazuje kytaru nejen jako 
klasický nástroj, ale též jako médium schopné vyprávět neče-
kané hudební příběhy | vstupné dobrovolné; kostel sv. Rodiny
12. 05. | 19.00 | Koncert duchovní hudby – smíšený pěvecký 
sbor Camerata Praha a sbor Gymnázia na Pražačce Repetice pod 
vedením Jany Pavlíčkové. Program: O. Gjeilo, G. Sviridov, A. Pärt, 
J. Rutter, A. Klouse, výběr z rockového oratoria Eversmiling liberty 
Jense Johansena a Erlinga Kullberga | vstupné dobrovolné; kostel 
sv. Rodiny
17. 05. | 17.30 | Koncert studentů konzervatoře z Domova 
mládeže Studentská Praha 6. Program: ukázky klasické hudby 
z období baroka, klasicismu, romantismu a moderny | vstupné 
dobrovolné; kostel sv. Rodiny
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Vstup na všechny filmové 
večery je zdarma. Velmi však 

doporučujeme rezervovat 
si místa na telefonu 

+420 224 999 272 nebo mailem 
na vozenilkova@e-cirkev.cz.

20. dubna v 19 hodin

OHNIVÝ MÁJ
Dramatická cesta svědomí Jeronýma 
Pražského, scénář M. Poledňákové 
na motivy románu A. Dvořáka.
Režie: Antonín Dvořák | Hrají: Petr Kostka, 
Jana Šulcová, Karel Höger a další | 1974 | 
79 min

Po projekci bude následovat beseda 
o filmu s Janem Winklhöferem.

28. dubna v 18 hodin

ECCE CONSTATIA
Film na motivy divadelní hry 
Pavla Kohouta z roku 1988.

Režie: Luboš Pistorius, Jitka 
Pistoriusová | V hlavní roli: Jiří 
Adamíra, Viktor Preiss | 1992 | 145 min

Po projekci bude následovat beseda 
s Pavlem Kohoutem.

4. května v 19 hodin

NEZVLADATELNÝ BUŘIČ 
JERONÝM PRAŽSKÝ
Předpremiéra polohraného 
dokumentárního filmu České televize.

Režie: Maxmilián Petřík | V hlavní roli: 
Martin Chadima | 2016 | 52 min

Po projekci bude následovat beseda 
s Martinem Chadimou.

Více na          Jeroným Pražský 2016 | www.nase-reformace.cz

Filmové středy 
s Jeronýmem 

Pražským
Kostel Martin ve zdi 
Martinská 8, Praha 1

20/4
2016

Ohnivý máj

27/4
2016

Ecce Constantia

4/5
2016

Nezvladatelný buřič 
Jeroným Pražský

JAK BYL JERONÝM PRAŽSKÝ VNÍMÁN VE FILMOVÉ TVORBĚ 
POSLEDNÍCH NĚKOLIKA DESÍTEK LET? ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV 
EVANGELICKÁ NABÍZÍ UNIKÁTNÍ PŘÍLEŽITOST NAVŠTÍVIT TŘI 
PROJEKCE V PRAŽSKÉM KOSTELE MARTIN VE ZDI. PO KAŽDÉ 
Z NICH BUDE NÁSLEDOVAT DISKUZE S ODBORNÍKY ČI AUTORY 
FILMŮ A DOKUMENTŮ. FILMOVÉ STŘEDY JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU 
JERONÝM PRAŽSKÝ 2016: EVROPAN – VZDĚLANEC – BUŘIČ.
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22. 05. | 15.30 | Jarní koncert mladých klavíristů pod ve-
dením prof. Marie Štěpánkové. Program: L. van Beethoven, 
B. Smetana, A. Dvořák, F. Chopin, J. Brahms, W. Gillock, F. Emonts, 
V. Rataj, česká a moravská píseň | vstupné dobrovolné; refektář
24. 05. | 16.00 | Koncert sboru A(COR)D Motol pod vedením 
Aleny Jelínkové. Program: A. Tučapský, L. Marenzio, Johannes 
M. Michel, Stan Pethel | vstupné dobrovolné; refektář
29. 05. | 14.00 | Dětská pouť – vstupné dobrovolné; zahrada
29. 05. | 17.00 | Orchestrální řada Archioni Plus pod vede-
ním Michala Macourka. Program: P. I. Čajkovskij, C. Debussy 
a A. Dvořák | vstupné dobrovolné; kostel sv. Rodiny

VÝSTAVA
Příroda zblízka   Výstava fotografií Romana Zuzáka zobrazující 
život hmyzu a motýlů | od 1. 6. do 31. 7. | vstup volný; refektář

  DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, O. P. S.
Vocelova 602/3, Praha 2 | tel. 221 419 800 | 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“. 
Galerie – pravidelné výstavy, prezentace autorů z jednotlivých 
národnostních menšin žijících v ČR 
Filmové a hudební projekce, besedy a klubové večery s vý-
znamnými osobnostmi a představiteli politického a veřejného 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
 05. 05. | 18.00 | Italské chvilky s Miroslavem Horníčkem 
– vzpomínkový večer – Ing. Pavel Kopp
 07. 05. | 15.00–20.00 | Koncert Sboru sv. Vladimira – akce 
Ukrajinské národnostní menšiny
 08. 05. | 14.00–19.00 | Koncert skupiny I PAREA – řecký 
pop – rock
 21. 05. | 16.00–21.00 | BONA FIDE – Stretnutie so Slovenčinou

  CHODOVSKÁ TVRZ 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO O. P. S.

Ledvinova 9, Praha 4 | tel. 267 914 831 | www.chodovskatvrz.cz | 
www.facebook.com/chodovskatvrz

  galerie: otevřeno út–ne 13–19 h; vstupné 50/30 Kč
  spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 293 – zastávka Chodovská tvrz, 
pak 3 minuty chůze; metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chůze 
podle šipek

  pokladna otevřena po 10–14 h; út–pá 10–19 h a so–ne 13–19 h

KONCERTY
 02. 05. | 18.30 | Kytara na Chodovské tvrzi – koncert žáků 
ZUŠ Jižní Město | vstup zdarma
 05. 05. | 19.00 | Two Horses – Jaromír Hůla (foukací har-
monika, zpěv) a Jan Kysela (kytara) zahrají a zazpívají jazzové 
standardy a filmové melodie | vstupné 100/70 Kč
 07. 05. | 19.30 | Shalosh – mladé jazzové trio působící v Izraeli 
a New Yorku | vstupné 250 Kč na místě/200 Kč; objednavka@jmw.cz
 11. 05. | 19.30 | Duo ECO – Eva Franců a Pavla Roubíčková 
zahrají krásnou hudbu od W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka 
ad. | vstupné 150/100 Kč 
 13. 05. | 19.00 | Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá – známý 
herec Oldřich Kaiser objevil ve spojení s Dášou Vokatou svůj roc-
kerský potenciál. Vystoupení, které baví pulsující energií | vstupné 
240/200 Kč
 16. 05. | 19.00 | Oktet – vokální koncert nabídne úpravy po-
pulárních skladeb, spirituály, ale také lidové písně nejrůznější 
provenience | vstupné 120/80 Kč
 18. 05. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná setkání s Mila-
nem Jírou a jeho hosty (změna programu vyhrazena) | 130/100 Kč
 23. 05. | 18.30 | Absolventský koncert ZUŠ Jižní Město – 
koncert žáků ZUŠ Jižní Město | vstup volný
 26. 05. | 17.00 | Šarbilach – koncert originální židovské hudby 
pod taktovkou Aleny Jelínkové | vstupné 120/80 Kč

POHÁDKY
 08. 05. | 15.00 | Pohádky zahradníčka Pepina – Nezávislé 
divadlo zahraje pohádku pro jaro jako stvořenou | 50 Kč

OSTATNÍ
  Na výtvarné kurzy nutná rezervace na dovedeme@email.cz či na 
720 213 120, info na www.dovedeme.cz

 03. 05. | 14.00 | Výtvarný ateliér – každý týden út–so kresba, 
malba a další výtvarné dílny
 07. 05. | 15.00 | Storytelling – poutavé vyprávění, hry a pro-
cházka v parku s odkrýváním tajemství Chodovské tvrze a Jižního 
Města. Ideální pro rodiny s dětmi | účast zdarma
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 12. 05. | 17.00 | Král Karel, růže mezi drahokamy – přednáš-
ka o zajímavostech ze života a doby Karla IV. Slovem i fotografiemi 
přibližuje PhDr. Jiří Bartoň | vstupné 60/40 Kč
 19. 05. | 19.00 | Klubové kino Chodovská tvrz (KiChoT) – 
Limonádový Joe aneb Koňská opera z roku 1964 | vstupné 60/40 Kč
 24. 05. | 18.00 | Radkin Honzák: Všichni žijem´ v blázinci 
– známý psychiatr radí, jak přežít současnost | vstupné 60/40 Kč

GALERIE
Spolek pražských výtvarných umělců – výstava obrazů, 
soch, grafiky atd. | Velká a Malá galerie | od 4. 5. do do 27. 5. 
| vstupné 50/30 Kč

  KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ
Saratovská 20, Praha 10 | tel. 274 770 789 | kd–barikadniku@volny.cz | 
www.kulturnidumbarikadniku.com

  předprodej vstupenek – KD Barikádníků.
  vyzvednutí rezervací – nejpozději týden před začátkem akce
  spojení: metro A – Strašnická; bus 175, 188, 196; tram 7, 26

 01. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 01. 05. | 17.00 | Květinový bál – pro obyvatele Prahy 10
 02. 05. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede 

B. Vášová
 03. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 04. 05. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 04. 05. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 08. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 08. 05. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
 09. 05. | 19.00 | Radek Tomášek – koncert
 10. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 11. 05. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 11. 05. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 12. 05. | 19.00 | Hickery Project (USA) a Handl (CZ) – 

koncert bluegrassových kapel
 15. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 15. 05. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
 17. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 18. 05. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 18. 05. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 22. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 22. 05. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
 24. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 25. 05. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 25. 05. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 26. 05. | 18.00 | Eva a Vašek – taneční zábava s populárním 

duem
 29. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 29. 05. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
 30. 05. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer – 

hrají: Rondel, Stařenky, Ohaři
 31. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1, Praha 1 | tel. 222 113 555

  rezervace on–line www.mlp.cz
  předprodej v pokladně MKP; tel. 222 113 425, 222 113 377
  pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00
  změna programu vyhrazena
  program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP; tel. 257 532 908, 
257 532 013

KONCERTY

KŮHNŮV DĚTSKÝ SBOR UVÁDÍ JARNÍ KONCERTY:
 04. 05. | 16.00 | Vystoupí nejmenší děti z odd. KHK1 a KHK2 
(sbormistryně Karolína Koňaříková) a děti z přípravných 
odd. – zahrají pohádku Broučci (Eliška Hrubá Toperzerová) | 
vstupné 90 Kč; velký sál
 04. 05. | 18.30 | Vystoupí nejmenší děti z  odd. KHK2 
(sbormistryně Karolína Koňaříková) a děti z přípravných 
oddělení – zahrají pohádku Broučci (E. Hrubá Toperzerová) | 
vstupné 90 Kč; velký sál
 26. 05. | 18.00 | Pásmo jarních písní nejmenších dětí z odd. 
KHZ1 a KHZ2 a děti z přípravného oddělení AB2 – s hudební 
pohádkou Sněhurka (Zdeňka Vaculík Erlebachová) | vstupné 90 Kč; 
velký sál

ASONANCE:
 11. 05. | 20.00 | Folková skupina patří k uznávaným interpre-
tům irských a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb 
| vstupné 280 Kč; velký sál

JAROMÍR NOHAVICA – BÁSNÍKŮM NAŠÍ ZEMĚ:
 27. 05. | 19.30 | Jarek Nohavica zpívá a recituje své oblíbené 
básníky | vstupné 490 Kč; velký sál

DĚTSKÝ GALAVEČER:
  Strašnická dětská agentura A TJ Sokol Strašnice

 30. 05. | 18.00 | Účinkují: Petra Černocká, Marie Tomsová, 
Marie Retková, Světla Magni, Tomáš Bartůněk, Jiří Hal-
berštát, Helena Kriglová, vítězové dětské recitační a pěvecké 
soutěže | vstupné 100 Kč; velký sál

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 3. VĚKU – CYKLUS K 700. 
VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
 02. 05. | 14.30 | Já, Eliška Pomořanská, císařovna římská 
a královna česká – „České královny“ z pera Čestmíra Vidmana 
a v podání Stáni Hoškové. Program uvádí Ing. Dana Steinová | 
vstupné 50 Kč; velký sál
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OSOBNOSTI SVĚTOVÉHO UMĚNÍ:
 02. 05. | 17.00 | Matthias Grünewald – obrazy plné duchovního 
vytržení. Přednáší PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč; malý sál
 09. 05. | 17.00 | Antonio Gaudí – secesní mág z Barcelony. 
Přednáší PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč; malý sál
 16. 05. | 17.00 | Henri Matisse – maluji ve jménu harmonie. 
Přednáší PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč; malý sál
 30. 05. | 17.00 | René Magritte – veristický surrealista. Před-
náší PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč; malý sál

URBANISMUS A INTEGRACE:
Studentské hnutí za solidaritu

 03. 05. | 17.00 | Společné zamyšlení nad možnostmi územ-
ního plánování, bytové politiky a sociální práce v zamezo-
vání rezidenční segregace na území měst v České republice. 
Účinkující: Prof. RNDr. Luděk Sýkora, PhD., RNDr. Radim Perlín, 
PhD., PhDr. Dana Bittnerová, CSc., RNDr. Markéta Seidlová, PhD., 
Milan Brlík, MSc. | vstupné 40 Kč; malý sál

FINANČNÍ GRAMOTNOST ANEB KDE JSOU TY PENÍZE?:
 03. 05. | 18.00 | Ochrana příjmu – zbytečnost nebo ne-
zbytnost? Přednáší Ing. L. Jelínek | vstupné 50 Kč; klubovna
 17. 05. | 18.00 | Jak na rentu? Přednáší Ing. L. Jelínek | vstupné 
50 Kč; klubovna
 24. 05. | 18.00 | Rozumím investování. Přednáší Ing. L. Jelí-
nek | vstupné 50 Kč; klubovna

PSYCHOSOMATIKA:
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 04. 05. | 17.00 | Jak s námi komunikují naše těla? Hledání cesty 
a možnosti sebeuzdravení. Přednáší Bc. Jana Jarošová, terapeutka, 
lektorka a zakladatelka školy Předávání | vstupné 40 Kč; malý sál

AUTORSKÁ ČTENÍ FINALISTŮ CENY ČESKÁ KNIHA:
 04. 05. | 19.00 | Autorská čtení připravuje Hasan Zahirovič. V rámci 
5. ročníku Ceny Česká kniha pořádáme autorská čtení tří finalistů. 
Porota, složená z akademiků, literárních překladatelů a knihkupců 
vybere finální tři tituly 25. dubna | vstupné 40 Kč; malý sál

PSYCHOLOGIE A SYMBOLIKA BAREV:
 04. 05. | 19.00 | Přednáší Martin Stanovský | vstupné 40 Kč; 
klubovna

CARRACCI – UMĚLEC A ČLOVĚK:
 05. 05. | 17.00 | Mimořádný kreslíř a kolorista, reformá-
tor umění. Přednáší prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. | vstupné 
40 Kč; malý sál

AUSTRALSKÉ DNY:
 06. 05. | 11.00–18.00 | 11. ročník veletrhu věnovaného (nejen) 
studiu, práci a cestování v Austrálii | vstup zdarma; malý sál

 07. 05. | 10.00–15.00 | 11. ročník veletrhu věnovaného (nejen) 
studiu, práci a cestování v Austrálii | vstup zdarma; malý sál

POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO:
 09. 05. | 19.00 | Paul Simon – folkař zaslíbený rocku a world 
music | vstupné 60 Kč; malý sál

PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY – STÁLE PŘÍTOMNÁ 
I MIZEJÍCÍ:
 10. 05. | 17.00 | Vysočanské fragmenty I. Okolí Kolbenky. 
Přednáší Ing. arch. Radim Gabor | vstupné 40 Kč; malý sál

VZTAHY – ANO I NE V LÁSCE:
 10. 05. | 19.00 | Najdi sám sebe. Objevit své Já můžeš jen tam, 
kde doopravdy je. Přednáší MUDr. Pavel Špatenka | vstupné 50 Kč; 
malý sál

CYKLUS PŘEDNÁŠEK K 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.:
Živá středověká hudba z doby Karla IV.

 11. 05. | 19.00 | Karlštejnská apokalypsa a Nebeský Je-
ruzalém, nejrozsáhlejší nástěnná malba apokalypsy ve 
střední Evropě. Přednáší RNDr. Mgr. H. Blochová | vstupné 40 Kč; 
malý sál
 30. 05. | 19.00 | Karlštejnský Kámen mudrců a Svatý grál. 
Přednáší RNDr. Mgr. H. Blochová | vstupné 40 Kč; malý sál

ROK KARLA IV.:
  Ve spolupráci s PIS

 23. 05. | 17.00 | Vzdělání a vzdělanci doby Karla IV., nejdů-
ležitější současníci. Přednáší Mgr. Magdalena Šustová | vstupné 
70 Kč; malý sál

KAREL IV. – JEHO OSOBNOST A DOBA VE SVĚTLE HVĚZD:
 12. 05. | 17.00 | Pořad k 700. výročí narození Otce vlasti. 
Stavební zásahy do půdorysu Prahy, Karlův most, Karl-
štejn… Přednáší Ing. Richard Stříbrný | vstupné 40 Kč; malý sál

NOVÁ AKROPOLIS:
 16. 05. | 18.00 | Alchymie a psychologie. Alchymie vždy byla 
úctyhodnou vědou, jejímž cílem bylo pochopit svět a člověka | 
vstupné 40 Kč; klubovna

CO BY TOMU ŘEKL KNIHOVNÍK?:
 16. 05. | 19.00 | Oook. Přednáška Jana Kantůrka, překladatele 
knih o Úžasné Zeměploše Terryho Pratchetta | vstupné 60 Kč; malý 
sál

PROCHÁZKY PRAHOU – TAJUPLNÉ I VŠEDNÍ DOMY 
A ZÁKOUTÍ:
 03. 05. | 16.00 | Praha astronomická. Provádí Mgr. Dana 
Kratochvílová | vstupné 40 Kč; malý sál
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 17. 05. | 16.00 | Grébovka (neboli Havlíčkovy sady). Provádí 
Mgr. Martina Štrachová | vstupné 40 Kč; malý sál
 24. 05. | 16.00 | Vinohradské parky. Procházka do vinohradské 
zeleně začíná v 16.00, v 16.10 přesun (max. 40 účastníků). Provádí 
Mgr. Martina Štrachová | vstupné 40 Kč; malý sál

DYNAMICKÁ PRÁCE SE VZTAHY:
 17. 05. | 17.00 | Tajemství partnerských horoskopů. Před-
náší Ing. arch. Mikoláš Bělík | vstupné 40 Kč; malý sál

TAJEMSTVÍ LOMŮ AMERIKA:
 17. 05. | 19.00 | Trampové, jeskyňáři, filmaři… Hosté: L. La-
hoda a J. Q. Černohlávek. Připravil Hynek Žirovnický | vstupné 
60 Kč; malý sál

SCIENCE TO GO: 
  vědecko–populární přednášky pro každého
  www.sciencetogo.cz

 18. 05. | 18.00 | Zbyšek Mošna – Polární záře v mýtech, 
vědě a umění. Kateřina Hoňková – Adaptivní odpověď na škod-
livé látky. Martin Schaeffer – Jak v grafu najít nejkratší cestu | 
vstupné 40 Kč; klubovna

ISLÁMSKÉ UMĚNÍ INDIE:
  Ve spolupráci s ARS VIVA

 25. 05. | 17.00 | Architektura 12. až 19. stol., typologie 
mešit, mauzoleí, paláců. Přednáší RNDr. Aleš Krejčí, CSc. | 
vstupné 40 Kč; malý sál

FENOMÉN SHAKESPEARE:
  ve spolupráci s British Council

 25. 05. | 19.00 | Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. | vstupné 
60 Kč; velký sál

KOLEM SVĚTA – CYKLUS CESTOVATELSKÝCH 
PŘEDNÁŠEK:

  Moderuje RNDr. Karel Wolf, www.kolemsveta.cz

 03. 05. | 19.00 | Magický Island. Přednáší Jan Březina | vstupné 
80 Kč; malý sál
 19. 05. a 20. 05. | 19.00 | Aljaška a Yukon – tři měsíce v di-
vočině. Přednáší Martin Lipina a Ondřej Kubát | vstupné 80 Kč; 
velký sál
 23. 05. | 19.00 | Sama do světa a rovnou na dva roky. 
Přednáší Martina Labohá | vstupné 80 Kč; malý sál
 24. 05. | 19.00 | Írán není arabská země! Přednáší Vladimír 
Váchal | vstupné 80 Kč, malý sál

ALTERNATIVNÍ CESTY POZNÁNÍ

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ:
 11. 05. | 17.00 | Zdraví (a rozum) na prvním místě. Přednáší 
Kateřina Boesenberg, BHSc. | vstupné 40 Kč; malý sál

MÁJOVÉ INSPIRACE:
  ve spolupráci s časopisem Regenerace

 05. 05. | 19.00 | Jak se zbavit žárlivosti. Přednáší psycholožka 
PhDr. Patricie Anzari, CSc. | vstupné 40 Kč; malý sál
 12. 05. | 19.00 | Pro své zdraví a spokojenost můžeme udě-
lat víc, než si myslíte. Přednáší koučka Mgr. Monika Stehlíková 
| vstupné 40 Kč; malý sál
 26. 05. | 19.00 | Všichni nás chtějí pro sebe. Přednáší Věra 
Várady, poradkyně v oblasti astrologie a partnerských vztahů | 
vstupné 40 Kč; malý sál

  NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÝCH 
UNITÁŘŮ

Karlova 186/8, Praha 1 | tel. 222 221 361 | www.unitaria.cz
  spojení: metro A – Staroměstská (5 minut pěšky); tram 17, 18, 
st. Karlovy lázně, Staroměstská

PRAŽSKÁ OBEC UNITÁŘŮ – NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Anenská 5, Praha 1

 01. 05. | 10.30 | Pomáhá náboženství vývoji světa? – Petr 
Samojský – někdo se může cítit povýšený nad druhé, protože má 
tu správnou víru. Jiný se může cítit povýšený nad druhé, protože 
nemá víru. Kdo má pravdu a kdo se mýlí?
 08. 05. | 10.30 | Biblické mystifikace: Vaše slovo buď „ano, 
ano“ – „ne, ne“ – Petr Samojský – buď pravdivý vůči sobě, buď 
pravdivý vůči druhým, buď pravdivý vůči světu. Je to možné?
 15. 05. | 10.30 | Jak najít jednotu v naší rozmanitosti? – 
David Horst – mezi americkými unitáři se členové vnímají jako 
teisté, humanisté, mystici a podobně, a také pocházejí z různých 
směrů náboženského spektra. Naproti tomu pravidlem je ctít 
duchovní různost, a to může být leckdy výzvou!
 22. 05. | 10.30 | Čtvrtá neděle: Právě teď! – jsou chvíle, 
kdy se člověk nemůže ohlížet do minulosti, musí udělat tlustou 
čáru a žít jiný život, a jsou chvíle, kdy si naopak musí udělat čas 
s minulostí se vyrovnat a vyplnit dávné sny. Po shromáždění 
následuje představení Uni– Dráma ,,Ukaž co umíš”
 29. 05. | 10.30 | Tajemný smysl věcí všech – Petr Samojský – 
je jedna věc, která je naprosto klíčová, ba i nadřazená nejvyššímu 
zájmu člověka, náboženství. Neboť i to je touto věcí určeno.

DALŠÍ PROGRAMY
Anenská 5, Praha 1

10. 05. | 17.00 | Hlavní psychoterapeutické směry – Psy-
choanalýza Sigmunda Freuda – Luděk Pivoňka – všichni lidé 
mají svůj vnitřní svět, který vědomě i nevědomě ovlivňuje jejich 
životy. Můžeme něco zjistit i o naší nevědomé mysli a o tom, 
jak funguje?
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  OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 
1912 

nám. Republiky 5, Praha 1 | tel. 222 002 101 | 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 organizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné 
prohlídky v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, popř. 
i  v  dalších jazycích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 
2500 Kč (do 10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního do-
mu…Pro velký zájem přidáváme 4krát měsíčně výklad pouze 
v českém jazyce | Více informací o časech prohlídky na www.
obecnidum.cz, na pokladně Obecního domu nebo na Facebooku.
Další program viz rubrika Galerie, výstavy.

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE – 
ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU 

Maiselova 15, Praha 1 | 3. patro | tel. 222 749 350 |  
education@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

  spojení: metro A – Staroměstská, tram 18, st. Staroměstská, tram 17, 
bus 207, st. Právnická fakulta

  sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu, po začátku 
koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do 
Oddělení pro vzdělávání a kulturu povolen

  změna programu vyhrazena, doporučujeme sledovat aktuální 
informace na www.jewishmuseum.cz

 09. 05. | 18.00 | The multifaceted life of Oskar Baum 
(1883–1941): Gems from his braille papers. Přednáška 
holandské badatelky Emmy van Swaaij, která se v posledních 
letech intenzivně věnuje studiu díla německy píšícího židovského 
spisovatele, novináře a hudebního kritika Oskara Bauma, blízkého 
přítele Franze Kafky a Maxe Broda. Jako spisovatel a novinář byl 
Baum i přes svou slepotu velmi plodný. Vedle publikovaných děl 
zde však existuje i sbírka jeho textů psaných Braillovým písmem, 
kterou v loňském roce darem obdrželo Židovské muzeum v Praze. 

Na jejich obsah, který je většině zájemců o Baumovo dílo a inte-
lektuální život slavného Pražského kruhu jen těžko dostupný, se 
zaměří tato přednáška. V angličtině | vstup volný
 12. 05. | 18.00 | Arthur Rothstein: 20th Century Picture 
Stories. Přednáška Ann Rothstein–Segan, která podrobně před-
staví padesátiletou fotografickou kariéru svého otce, slavného 
amerického fotografa Arthura Rothsteina (1915–1985). Během ní 
pořídil mnoho ikonických fotografií, které zachycují široké období 
americké historie od světové hospodářské krize třicátých let až 
po Reaganovu vládu let osmdesátých. Ann Rothstein–Segan se 
ve své přednášce bude věnovat i podivuhodnému sledu událostí, 
během nichž její otec pořídil, ztratil a znovuobjevil unikátní sérii 
fotografií, které zobrazují život komunity židovských uprchlíků 
uvíznuvších v čínské Šanghaji po druhé světové válce. Přednáška 
se uskuteční v rámci doprovodného programu k výstavě Trosečníky 
v Šanghaji, kterou je od května do září možno zhlédnout v muzejní 
Galerii Roberta Guttmanna. V angličtině | vstup volný
 26. 05. | 18.00 | Židovské motivy v českém hraném filmu. 
Pátý díl z filmového cyklu Alice Aronové otevře téma transpor-
tů. Úvodní přednáška se soustředí na literární adaptace Arnošta 
Lustiga a jeho scenáristickou činnost, ale také na tvorbu režiséra 
Zbyňka Brynycha a tehdejšího asistenta režie Juraje Herze. Pro-
jekce: Transport z ráje (93 min, 1962) režie Zbyněk Brynych | vstup 
volný

 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, Praha 1

 02. 05. | 19.00 | Nad knižní řadou Židé – dějiny – paměť 
a výzkumem o českých židovských dějinách. Nová knižní 
řada, která vznikla ve spolupráci ŽMP s Ústavem pro soudobé 
dějiny a Nakladatelstvím Lidové noviny, si klade za cíl zpřístupnit 
odborníkům i široké veřejnosti současné bádání o moderních 
židovských dějinách a kultuře v českých zemích a ve střední Ev-
ropě v období od 18. století do současnosti. Reaguje tak na ne-
dostatek publikovaných kvalitních prací v češtině a chce podnítit 
a metodicky inspirovat další výzkum o Židech v českých zemích. 
Vydání prvních tří svazků (sv. 1: Michael L. Miller: Moravští Židé 
v době emancipace, sv. 2: Michal Frankl, Miloslav Szabó: Budování 
státu bez antisemitismu?, sv. 3: Ines Koeltzsch: Praha rozdělená 
i sdílená) je příležitostí nejen k jejich představení, ale také k dis-
kusi o otázkách a potřebách současného výzkumu o židovských 
dějinách v českých zemích. Debatu za účasti autorů moderuje 
Iveta Coufalová z Filozofické fakulty UP v Olomouci. V angličtině 
a češtině se simultánním tlumočením | vstup volný 
 23. 05. | 19.00 | Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Pokračování úspěšného pamětnického cyklu, jenž se zaměřuje 
na příběh českých Židů ve 20. století v prolínání židovské a ne-
židovské perspektivy. Pozvání přijali Viktor Wellemín (*1923), 
který jako Žid spolu se svým bratrem Adolfem uprchl z Protek-
torátu do Palestiny a připojil se k 11. československému pěšímu 
praporu – Východnímu, a Jan Decker (*1928) perzekvovaný za 
svůj nesouhlas s komunistickým režimem. Moderuje novinář, 
dokumentarista a spisovatel Adam Drda | vstup volný
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Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  vázaná plnobarevná publikace 
vyšla v lednu 2015

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na pultech vybraných 
knihkupců a na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč
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 zzahraniční 
kulturní centra

  AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze

Tržiště 13 | Praha 1 | tel. 257 530 640 | 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 
kliknout 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 (30. 5.)

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

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

„Robots from the Big Screen: From Science Fiction to 
Reality?“   Výstava filmových plakátů | Chodba.
Děti GLOBU   Výstava fotografií z vědeckého projektu GLOBE | 
Velká a malá místnost.

PROGRAMY
 05. 05. | 17.00 | Večer s Ernestem Hemingwayem – v rámci 
pravidelných večerů s americkou literaturou vás Americké centrum 
zve na komponovaný večer věnovaný americkému spisovatelovi 
Ernerstu Hemingwayovi. Diskusi povede amerikanista Richard 
Olehla. | v češtině
 10. 05. | 17.00 | Coffee with American English – Chcete si 
procvičit angličtinu? Přijďte se zapojit do konverzačního krouž-
ku Amerického | Registrace nutná do 8. 5. 2016, více informací 
na stránkách Amerického centra – www.americkecentrum.cz | 
v angličtině

 11. 05. | 17.30 | Significant Elections in U.S. History (Vý-
znamné volby v amerických dějinách) – přednáška Terryho 
Andersona věnovaná klíčovým volbám v americké historii. Terry 
Anderson je profesorem americké historie z Texas A&M University, 
který v současné době působí jako Fulbright–Palacky University 
Distinguished Chair na Palackého univerzitě v Olomouci | v ang-
ličtině
 17.05. | 18.00 | Moje rodina (My Family/Mi Familia) – pro-
mítání filmu ve spolupráci s Instituto Cervantes, Na Rybníčku 
536/6, Praha 2 | Více informací na stránkách Instituto Cervantes 
na www.cervantes.cz. 
 18. 05. | 17.30 | Liberation Poetry – literární večer s autory 
básní z knihy Liberation: New Works on Freedom from Internati-
onally Renowned Poets. V programu vystoupí také Jiří Dědeček, 
který svou báseň zhudebnil. Ve spolupráci s Markem Ludwigem, 
Terezín Music Foundation | v angličtině a češtině
 19. 05. | 17.30 | Mezinárodní den stepu – přednáška o historii 
a současnosti stepu v USA, setkání s americkým hostem Katheri-
nou Kramer a povídání o její taneční kariéře. Program bude dopl-
něn videoprojekcí. Ukázková lekce stepu pro začátečníky navazuje 
od 18.00 v Americkém centru. Ve spolupráci s tanečním studiem 
Zig–Zag tap&swing| v angličtině
 24. 05. | 18.00 | „Closing of the Season“ Party v Americkém 
centru. Koncert v zahradě Amerického centra (v Americkém centru 
v případě nepříznivého počasí). Více informací na stránkách Ame-
rického centra | Registrace nutná na emailu acprague@state.gov 
do 20. 5., počet míst omezen, bez registrace není účast možná | 
v češtině a angličtině 
 25. 05. | 17.00 | eLibraryUSA – představení databází a dalších 
informačních zdrojů, které jsou k dispozici v knihovně Amerického 
centra. Registrace předem nutná na acprague@state.gov | v češ-
tině 
 26. 05. | 17.30 | „Je ohrožena nezávislost veřejnoprávních 
médií?“ – 28. konference „Člověk a média“ pořádaná organizací 
Pontes z. s. Dnes je role veřejnoprávních médií vážně ohrožena 
v důsledku rostoucí koncentrace vlastnictví, kumulace ekono-
mické a politické moci a také tlaku ze strany politiků a různých 
podnikatelských sfér. To oslabuje nezávislost médií veřejné služby, 
Českou televizi a Český rozhlas. Jakým způsobem je možné po-
sílit nezávislost a svobodu českých veřejnoprávních sdělovacích 
prostředků? Diskutovat budou Hana Marvanová, Daniel Raus, Jan 
Bednář | Registrace nutná přes stránky www.clovekamedia.cz/
prihlaska.htm | v češtině

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

03., 10., 31. 05. | 18.00 | Filmový klub – v angličtině, s ang-
lickými titulky (pokud jsou k dispozici)
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  ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Šporkova 14 | Praha 1 | tel. 257 090 681 |iicpraga@esteri.it |  
www.iicpraga.esteri.it | www.facebook.com/
italiancultureinstituteprague

  Změna programu vyhrazena

VÝSTAVA
Marco Tagliaro – Italský malíř vedut v Praze. Kresby a akva-
rely 2012–2015. Obrazy, kresby a rytiny 1980–2015   Výstavu 
pořádá Italský kulturní institut | Více na: www.marcotagliaro.it 
| Italský kulturní institut, Vlašská 34, Praha 1 | Otevřeno út–ne 
10.30 –13.00 a 15.00–18.00 | od 27. 5. do 26. 6. 2016

LITERATURA
11. 05. | 18.00–23.00, četba každých 30 min | 10. NOC LI-
TERATURY 2016. Profesionální herci čtou úryvky ze současné 
evropské literatury na neobvyklých místech Prahy 8 – Karlína a na 
dalších 45 místech celé České republiky | Veřejné čtení úryvku 
z českého překladu knihy italského autora – Erri De Luca: 
Boží hora (Příbram, Pistorius & Olšanská 2015, 142 s.). Překlad: 
Kateřina Vinšová. Čte: Ivan Lupták | Danube House, Karolinská 
661/4, Praha 8 
Více na: www.nocliteratury.cz; https://www.facebook.com/
Noci.Literatury; http://danubehouse.com
Pořadatel projektu: Česká centra, spolupořadatelé projektu: 
síť kulturních institutů zemí Evropské unie EUNIC | Ve spolupráci 
s Italským kulturním institutem
12. 05. | 18.00 | Setkání nad životem a dílem Tiziana Terza-
niho. Za účasti Folca Terzaniho a překladatelů Jakuba a Michala 
Hankiewiczových | Pořadatelé: Italský kulturní institut a Nakla-
datelství Malvern | Více na: www.malvern.cz | Italský kulturní 
institut, přednáškový sál, Šporkova 14, Praha 1

 MAĎARSKÝ INSTITUT V PRAZE 
PRÁGAI MAGYAR INTÉZET

Rytířská 25–27 | Praha 1 | tel. 224 222 424–5 | 224 210 977 |  
info@hunginst.cz | www.hunginst.cz

  Otevřeno po–čt 10–18 h; knihovna, denní tisk, kulturní týdeníky, 
časopisy

VÝSTAVA
Péter Tiry: Barvohra – výstava obrazů. Pátrání po skrytých 
souvislostech mezi makro a mikro světem | Sklepní galerie MI 
| do 4. 6.

HUDBA
 03. 05. | 21.00 | Sonny and his Wild Cows – koncert. Autentický 
rhythm´n´blues 40. a 50. let | Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1
 11. 05. | 19.00 | Vystoupení Sboru Lóránta Szalmana. 
Koncert smíšeného pěveckého sboru z města Marosvásárhely 
v Sedmihradsku (Târgu–Mureş, Rumunsko) | Velký sál MI
 14. 05. | 19.00 | Mátyás Gayer Trio – koncert. Koncert vyni-
kajícího jazzového tria doplní špičkoví hosté české jazzové scény 
| Jazz Dock, Janáčkovo nábř. 2, Praha 5
 15. 05. | 20.00 | Kispál és a borz – koncert. Vystoupení nejú-
spěšnější maďarské alternativní rockové kapely všech dob | Rock 
Café, Národní tř. 20, Praha 1
 24. 05. | 19.30 | Hudba bez hranic – maďarsko–česko–švéd-
ský koncert. Martinů Strings Prague, Borbála Dobozy (Maďarsko) 
– cembalo, dir. Jaroslav Šonský (Švédsko/ČR) | Barokní refektář 
u dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

LITERATURA
 11. 05. | 18.00–23.00 | Noc literatury 2016 – čtení z románu 
Györgye Spiróa „Žena, propánakrále!”. Úryvek z knihy čte herec 
Marek Němec | Invalidovna, U Invalidovny 136, Praha 8
 13. 05. | 15.00 | György Spiró: Žena, propánakrále! – pre-
zentace knihy, setkání se spisovatelem | Svět knihy 2016, Výsta-
viště – Holešovice, Praha 7
 14. 05. | 11.00 | Tibor Kiss Noé: Už máš spát – prezentace 
knihy, setkání se spisovatelem | Svět knihy 2016, Výstaviště – 
Holešovice, Praha 7

PRO DĚTI
 03. 05. | 17.00 | Rybář a jeho žena – představení Animačního 
divadélka Figurina (v maďarštině) | Velký sál MI
 07. 05. | 16.00 | Kotrmelec – koncert kapely Szélkiáltó – nejen 
pro děti | Velký sál MI

VZPOMÍNKOVÝ DEN
 08. 05. Maďarský den ve Zlaté Koruně: 
| 15.00 | Tamás Ambrits – fotografie. Výstava potrvá do 5. 6. 
| Klášter Zlatá Koruna
| 16.00 | Szilvia Takács – fortepiano. Program: hudba 18. a 19. 
století | Klášter Zlatá Koruna

FILMY
 05. 05. | 18.00 | Středeční dítě (A szerdai gyerek) – rež. Lili 
Horváth, 2015, 94 min, tlumočení do češtiny, angl. titulky | Velký 
sál MI
 12. 05. | 18.00 | Čas snění (Álmodozások kora) – rež. István 
Szabó, 1965, 105 min, české titulky | Velký sál MI
 19. 05. | 18.00 | Čert bije svou ženu (Veri az ördög a fele-
ségét) – rež. Ferenc András, 1977, 95 min, tlumočení do češtiny 
| Velký sál MI
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  RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE 
Jungmannovo nám. 18 | Praha 1 | tel. 257 090 589 | info@rkfpraha.cz | 
www.rkfpraha.cz 

  Knihovna RKF: po–pá 10.00–13.00 a 14.00–16.00; vstup volný

VÝSTAVA
Výstava Blickwinkel / Zorný úhel | Galerie RKF, Jungmannovo 
nám. 18, Praha 1 | otevřeno po–pá 10.00–17.00, vstup volný | 
od 29. 4. do 29. 7.

PŘEDNÁŠKA
 03. 05. | 18.00 | Nikola Mizerová: Žánr grotesky v německé 
literatuře z českých zemí 1900–1930 – pouze německy, vstup 
volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

LITERATURA
 11. 05. | 18.00–23.00 | Evropská noc literatury 2016 – 
ukázky z knihy Evy Menasse: Kvazikrystaly čte Simona Babčáková 
– pouze česky, vstup volný | Vitra, Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín
 30. 05. | 17.00 | 21. literární výlet – Eugen & Zuzana 
Brikcius: Johannes Urzidil – Poslední z Pražského kruhu 
– pouze česky, vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

AUTORSKÉ ČTENÍ A DISKUZE 
 13. 05. | 15.00 | Kathrin Röggla: die alarmbereiten. V rámci 
programu Das Buch na veletrhu Svět knihy – simultánně tlumoče-
no, moderuje Dana Pfeiferová | Výstaviště Holešovice, Průmyslový 
palác, Literární kavárna – pravé křídlo (balkon vlevo), Praha 7

 14. 05. | 12.00–14.00 | Cornelia Travnicek: Junge Hunde. 
V rámci pořadu Jak napsat dobrý román? – simultánně tlumoče-
no, moderuje Alice Horáčková | Výstaviště Holešovice, Průmyslový 
palác, Literární kavárna – pravé křídlo (balkon vlevo), Praha 7

HUDBA
 19. 05. | 19.30 | Joseph Woelfl a jeho současníci | HAMU, 
Sál Martinů, Malostranské nám. 13, Praha 1 
 20. 05. | 19.30 | Joseph Woelfl a jeho současníci | Vila Bert-
ramka, Mozartova 169, Praha 5

FILM
 23. 05. | 20.45 | Dokumentární pondělí kina Světozor – Ja-
ko ostatní / Wie die anderen – rež. Constantin Wulff (A 2015, 
86 min) – německy; české a anglické titulky | kino Světozor, Vo-
dičkova 41, Praha 1

  ZASTOUPENÍ VALONSKO–BRUSEL
Myslíkova 31 | Praha 1 | tel. 224 934 574 | bureau@walbru.cz |  
www.wbi.be

NOC LITERATURY
www.nocliteratury.cz 

 11. 05. | 18.00 | Herec Daniel Bambas čte z díla belgického 
spisovatele Michela Lamberta, který bude na místě přítomen 
od 19.00 | Machine House, Pernerova 57, Praha 8

Masarykova vyhlídka
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 zgalerie, výstavy
� VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA 
KANCELÁŘE VÁCLAVA HAVLA

www.vaclavhavel.com 
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

     
Prohlédněte si prostory kanceláře ve Voršilské ulici, kde 
pracoval Václav Havel po skončení své prezidentské funkce. 
Jedná se o prostor, na jehož vytváření se podílel sám pan prezident 
spolu s architektem Bořkem Šípkem. Prostřednictvím internetových 
stránek www.vaclavhavel.com či speciálně vytvořené aplikace 
pro iOS si můžete prohlédnout 5 místností s více než 70 detailně 
popsanými předměty, jako jsou různá ocenění, dary či fotografie. 
Prohlídka první místnosti je bezplatná.
Sledujte pravidelné záznamy debat se zajímavými hosty, 
nyní nově diskusi amerického historika Timothy Snydera 
a Šimona Pánka na téma Rusko a Evropa.

�NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Staroměstské nám. 12, Praha 1 | www.ngprague.cz

  otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00

  KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
Sbírka starého umění

U Milosrdných 17, Praha 1 | tel. 224 810 628
  vstupné do expozice: základní 150 Kč, snížené 80 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropě

VÝSTAVA
Grafika z daru Vojtěch Lanny – Albrecht Dürer a „malí 
mistři“ I. a II. | do 3. 7.

  PALÁC KINSKÝCH
Sbírka orientálního umění

Staroměstské nám. 12, Praha 1 | tel. 224 810 758
 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč

EXPOZICE
Umění Asie

VÝSTAVA
220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění 
obdarovat | do 3. 7.

  SALMOVSKÝ PALÁC
Sbírka umění 19. století

Hradčanské nám. 1, Praha 1 | tel. 233 081 713
 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč

EXPOZICE
Umění 19. století od klasicismu k romantismu

  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Sbírka starého umění

Hradčanské nám. 2, Praha 1
 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Baroko v Čechách
Archeologická expozice
Doteky baroka   Hmatová expozice
Císařská zbrojnice   Expozici připravil Vojenský historický ústav 
Praha ve spolupráci s NG.

VÝSTAVA
Grafika z daru Vojtěcha Lanny – Mistři manýrismu a ba-
roka | Grafický kabinet; do 15. 5.
220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění 
obdarovat | do 3. 7. 

  ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Sbírka starého umění

Hradčanské nám. 15, Praha 1 | tel. 233 090 570
  vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč

EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka
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VÝSTAVY
Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – II. díl 
| do 15. 5. 
Rembrandt: Učenec v pracovně | do 31. 12.

  VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA
Výstavní prostor NG

Valdštejnská 3, Praha 1 – Malá Strana
 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 280 Kč, snížené 190 Kč, rodinné 500 Kč

VÝSTAVA
Císař Karel IV. 1316–2016   Bavorsko–česká zemská výstava 
k 700. výročí narození | od 15. 5. do 25. 9.

  VELETRŽNÍ PALÁC
Sbírka moderního a současného umění 

Dukelských hrdinů 47, Praha 7 | tel. 224 301 111
 A bezbariérový vstup
  vstupné: stálá expozice – základní 220 Kč, snížené 110 Kč; Slovanská 
epopej – základní 180 Kč, snížené 144/90 Kč; kombinované Veletržní 
palác + Slovanská epopej – základní 240 Kč, snížené 120 Kč; prohlíd-
ku lze přerušit, vstupenka platí po celý den

EXPOZICE
Umění 20. a 21. století
Sbírka francouzského umění 19. a 20. století

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA
Alfons Mucha: Slovanská epopej   Více viz Galerie hlavního 
města Prahy | www.ghmp.cz | do 31. 12.

VÝSTAVY
List za list. Anglická versus česká grafika. Výměna grafik 
s Britským muzeem v Londýně | do 1. 5.
Jiří David: Apoteóza | do 22. 5. 
Prostor pro pohyblivý obraz – IV. kapitola: Rétorika času, 
v novém pojetí | do 22. 5.
Poetry Passage#2 | do 22. 5.
Introducing Helena Hladilová: Falešné jezero | do 22. 5.
220. výročí Národní galerie v Praze / El Hadji Sy: Malba – 
performance – politika | do 22. 5. 
220. výročí Národní galerie v Praze / Aj Wej–wej: Zvěro-
kruh | do 31. 8.
Ateliér Sekal | do 31. 12. 
Grand Prix architektů | od 13. 5. do 5. 6. 
Zdenek Rykr a továrna na čokoládu | od 27. 5. do 28. 8.

�GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny
Aktualizované informace na www.ghmp.cz

  BÍLKOVA VILA
Mickiewiczova 1, Praha 6 – Hradčany | tel. 224 322 021

  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) à 20 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Znovu zpřístupněná vila nabízí kromě ateliéru Františka Bílka 
výstavu sestavenou z několika raných prací a soubor ra-
ných skic. Cílem expozice je ukázat na vybraných dílech Františka 
Bílka (volné sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika) 
celkový charakter jeho umění a poskytnout tak divákovi výstižný 
názor na osobní přínos Bílka českému a světovému modernímu 
umění.

VÝSTAVA
Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy   Komorní výstava 
kreseb a grafik představuje dvě rozdílná ztvárnění základní křes-
ťanské modlitby Otčenáš, která patří k důležitým dílům v kontextu 
tvorby sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 15. 05. | 14.00 | Lektorská prohlídka stálé expozice

  BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ
Údolní 133, 391 55 Chýnov u Tábora

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Chýnovská vize Františka Bílka   Nová expozice nabízí jedi-
nečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části přímý 
vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu Bílek ke konci deva-
desátých let 19. a počátkem prvního desetiletí 20. století vytvořil, 
jiná se stala během jeho života součástí původního interiéru.

  ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1, Praha 7 – Troja | tel. 283 851 614

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112, st. Zoologická 
zahrada

  otevřeno: út–čt, so–ne 10.00–18.00 h, pá 13.00–18.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
rodinné 250 Kč, školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu 
pedagoga) 20 Kč
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VÝSTAVA
Jiří Příhoda – Sochy   Jiří Příhoda je sochař pohybující se na 
tenké hraně mezi objektem a architekturou. Jeho monumen-
tální práce navíc často využívají nové technologie a materiály, 
které autor přebírá z průmyslové výroby. Výchozí tvary a funkce 
jeho objektů pak spoluvytváří futuristickou atmosféru. Výstava 
v interiéru a exteriéru Trojského zámku přináší kombinaci starších 
i zcela nových realizací a navazuje na loňský úspěšný projekt Vác-
lava Ciglera, který poprvé zasáhl do obou odlišných teritorií, jež 
barokní vila a její velkolepá zahrada nabízejí. | do 30. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
 21. 05. | 15.00 | Komentovaná prohlídka s autorem Jiřím 
Příhodou a kurátorkou Magdalenou Juříkovou

VÝSTAVA
Křehká krása pražské kameniny   V prostorách Trojského zám-
ku je vystaven unikátní soubor pražské kameniny ze sbírek Muzea 
hl. m. Prahy. Soubor byl vyroben v Pražské továrně na zpracování 
jemné kameniny, založené v roce 1791 čtyřmi pražskými měšťany 
v ulici Na Poříčí. V manufaktuře se vyráběly hlavně nápojové a jí-
delní sety, cenově přístupné měšťanstvu, zdobené malovanými 
žánrovými obrázky, romantickými krajinami a postavami světců. 
Figurální kamenina s náměty historickými, mytologickými a ná-
měty z Mozartových oper tvořila sice okrajovou část její produkce, 
ale díky talentovanému modeléru Janu Votýpkovi, rozhodně ne 
zanedbatelnou. | do 30. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
 08. 05. | 15.00 | Kurátorská prohlídka s Helenou Tůmovou

  COLLOREDO–MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2, Praha 1

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč (děti od 10 let, studenti, 
senioři nad 65 let)

STÁLÁ EXPOZICE
Prohlídková trasa   Colloredo–Mansfeldský palác patří k vy-
nikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým 
stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s poz-
dějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková 
trasa je budována na několika základních principech, jimž domi-
nuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým 
a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická 
atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém 
stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami uží-
vání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí 
s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně–
historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, 
společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň 
se záměry galerie na další využití.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
14. 05. | 14.00 | Lektorská prohlídka

VÝSTAVA
Pražský fantastický realismus 1960–1967   Fantastický reali-
smus je v Česku málo známý malířský směr fantaskně a groteskně 
založené tvorby druhé poloviny 20. století, odkazující se k celé 
řadě historických fází dějin umění, a zároveň k aktuálním pop–
kulturním tématům. Přestože jeho hlavním centrem byla Vídeň, 
jeho specifická odnož vyrašila i u nás. Výstava v Colloredo–Mans-
feldském paláci představuje tento fenomén v rané tvorbě trojice 
umělců, kteří se na počátku 60. let potkali na pražské Akademii 
výtvarných umění: Jana Jedličky, Mikuláše Rachlíka a Vladivoje 
Kotyzy. Estetiku jejich děl formoval během jejich studií bizarní 
a místy absurdní génius loci tehdejší Prahy, ve kterém se mísila 
magie minulosti s ošuntělostí reálného socialismu, nostalgie po 
vysoké měšťanské kultuře se surreálnou poetikou periferií, ruin 
a smetišť. | do 4. 9.

  DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5, Praha 1

  otevřeno: út–st, pá–ne 10.00–18.00; čt 10.00–20.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

VÝSTAVY
Andreas Groll   Výstava, která poprvé komplexněji představuje 
práci rakouského fotografa Andrease Grolla (1812–1872), který 
je pro dějiny české fotografie důležitý jako autor prvních souborů 
fotografií Prahy, Plzně a Kutné Hory. | do 8. 5.
Mezi–obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery   Výsta-
va se soustředí na osobnost Jaroslava Kučery, progresivního kame-
ramana, který určil vizuální podobu řady českých celovečerních 
i televizních filmů a představení v Laterně Magice (mj. Démantů 
noci, Sedmikrásek, Všech dobrých rodáků či snímku Adéla ještě 
nevečeřela). Nebude se jednat o klasickou monografickou pře-
hlídku, avšak o nahlédnutí do zcela neznámého kameramanova 
archivu, o představení jeho fotografií, diapozitivů, zkušebních 
záběrů či rodinných filmů, tedy o přiblížení jeho pohledů, myšlení 
obrazem, jeho postupů a mediálních praktik při vytváření (pohyb-
livých) obrazů, jeho sběratelství a experimentátorství, obecněji 
pak vztahu mezi pohybem a nehybností, filmem a fotografií. | 
od 31. 5. do 18. 9.

  DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13, Praha 1 | tel. 222 327 851

  otevřeno: út–ne 10.00–20.00
  vstupné: pracovní dny – základní 245 Kč, snížené 190 Kč (děti od 
10 let, studenti, senioři, ZTP), školní 150 Kč (skupina nejméně deseti 
žáků v doprovodu pedagoga) 150 Kč; víkendy – základní 265 Kč, 
snížené 210

VÝSTAVA
David Cronenberg / Evolution   Pořádají Art Movement, Galerie 
hl. m. Prahy a TIFF. Významný kanadský režisér patří k tvůrcům 
s bohatou výtvarnou fantazií a z toho těží i výstavní projekt 
věnovaný jeho celoživotnímu filmovému dílu. Cronenbergovy 
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surrealistické vize doprovázející akční příběhy jeho filmů s atmo-
sférou science fiction jsou představeny prostřednictvím skuteč-
ných artefaktů a modelů vzniklých pro jednotlivé snímky spolu 
s dynamickými audiovizuálními prvky. Cronenbergova filmařská 
historie je spjata s interpretací evolučních myšlenek a jejich vlivu 
na lidskou populaci. Výstava se nevyhýbá ani takovým tématům 
jako lidská sexualita a její konsekvence či zachování osobní iden-
tity a zblízka sleduje režisérův důvěrný vztah k vědě a vědecké 
fikci. | do 17. 7.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
11. 05. | 18.00 | Přednáška historika umění Tomáše Koli-
cha: Mezi člověkem a hmyzem. Odlišná pojetí metamorfózy 
v Kafkově Proměně a Cronenbergově Mouše | koncertní sál
18. 05. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s filmovým 
teoretikem Martinem Jirouškem
18. 05. | 18.00 | Přednáška Martina Jirouška: Dějiny násilí, 
„krvavý baron“ – Cronenberg a cenzura | koncertní sál

  DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 6, Praha 1 | tel. 224 827 022–4

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

VÝSTAVA
START UP: Artur Magrot / Nebude to trvat dlouho   Miliony 
let trvalo, než se naše smyslová ústrojí vyvinula do současné po-
doby. Deset let trvalo, než si člověk osvojil nový smysl a stal se na 
něm závislým. Mobilní telefon nám umožňuje vnímat spektrum 
fyzikálních jevů, k jejichž vnímání naše primární smysly nemají 
přirozené dispozice. Na rozdíl od fyziologických smyslů je však náš 
nový orgán sdílený – nejsme to jen my, kdo ho ovládá. Zdánlivě 
technologicky zaměřená instalace Artura Magrota reprezentuje 
jednu ze situací, které tento stav přináší. Střetává se v ní touha 
po soukromí se snahou po kontrole či ovládnutí druhých. Jedna 
síla eliminuje druhou. Jedna je žádoucí, druhá nikoliv – ale která 
je která? | do 19. 6.

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Mariánské nám. 1, Praha 1 | 2. patro | tel. 222 310 489

  otevřeno: út–st, pá–ne 10.00–18.00; čt 10.00–20.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

VÝSTAVA
Neklidná figura / Exprese v českém sochařství (1880–
1914)   V období od 80. let 19. století až do 1. světové války 
dosáhlo české figurální sochařství vysoké umělecké úrovně, zcela 
srovnatelné s moderní evropskou tvorbou. Připravovaná výstava 
sleduje toto historické dění v charakteristických ukázkách z díla 

jeho předních představitelů. Dynamický umělecký vývoj otevřel 
J. V. Myslbek a rozvinul se díky příslušníkům mladších generací – 
Františku Bílkovi, Stanislavu Suchardovi, Josefu Mařatkovi, Quidu 
Kociánovi, Bohumilu Kafkovi, Ladislavu Šalounovi, Janu Štursovi 
a mnoha dalším. Jejich tvorba je konfrontována s charakteris-
tickými díly světových sochařů, kteří zasáhli do českého vývoje 
svými pražskými výstavami (Auguste Rodin, Constantin Meunier, 
Antoine Bourdelle). Tyto ukázky jako výpůjčky ze světových muzeí 
významně obohacují profil výstavy, a činí tak z tohoto výstavního 
projektu v českém kontextu mimořádnou událost. Výstava hodlá 
obnovit zájem našeho publika o kvalitní část české kulturní tradice 
a poukázat na příklady, jež mohou být podnětné i pro současnost. 
| od 4. 5. do 25. 9.

  VÝSTAVA POŘÁDANÁ MIMO PROSTORY 
GHMP

  VELETRŽNÍ PALÁC – VELKÁ DVORANA
Dukelských hrdinů 47, Praha 7

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné na výstavu: základní 180 Kč, snížené 90 Kč

VÝSTAVA
Alfons Mucha / Slovanská epopej   Alfons Mucha (1860–1939) 
je světově nejproslulejší český moderní umělec, který získal me-
zinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své 
originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale 
spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – 
v souboru dvaceti velkoformátových obrazů Slovanská epopej, 
na němž pracoval v letech 1912–1926. Monumentální cyklus 
Slovanská epopej je nyní představen české veřejnosti v celé své 
velkoleposti. | do 31. 12. 

DOPROVODNÝ PROGRAM:
07. a 21. 05. | 15.00 | Lektorská prohlídka

  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
08. 05. | 15.00 | Odborné komentáře k reliéfu z Juditina 
mostu s lektorkami GHMP | vstup zdarma; sraz zájemců před 
knihkupectvím Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1
19. 05. | 17.00 | Pomník Jana Palacha na Alšově nábřeží   
Prohlídka sochařských objektů Johna Hejduka Dům syna a Dům 
matky. Součástí prohlídky je vstup do interiéru Domu matky 
a výklad o historii a významu díla | vstup zdarma; sraz zájemců 
u pomníku na Alšově nábřeží

  KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY
Vetřelci a volavky s GHMP   Víkendové komentované pro-
hlídky vybraných objektů ze souboru veřejné plastiky s Pavlem 
Karousem, mj. autorem projektu „Vetřelci a volavky“. Pojďte si 
„zahoubařit“ do města a najděte typické i nadčasové monumen-
tální realizace z období normalizace. 
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07. 05. | 15.00 | Praha 8 – Karlín   Procházka po výtvarných 
dílech 60. a 70. let v Karlíně. Objevte typické i nadčasové reali-
zace z doby reálného socialismu například od Rudolfa Svobody 
či Jindřišky Radové | vstup zdarma; sraz u výstupu stanice metra 
B – Florenc
21. 05. | 15.00 | Praha 7 – Výstaviště   Procházka za výtvarný-
mi artefakty z 20. století v areálu Výstaviště dříve Parku oddechu 
a kultury Julia Fučíka | vstup zdarma; sraz v Tiskárně na Vzduchu

  PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
Příběhy soch   Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné 
plastiky GHMP v zajímavých kontextech | rezervace na e–mail: 
edukace@ghmp.cz; vstupné: 50 Kč
Program bude upřesněn na www.ghmp.cz

�GALERIE OD A DO Z

  AD GALERIE
Uhelný trh 11, Praha 1 | mob. 732 160 647 | jkdudycha@gmail.com | 
www.adgalerie.cz; internetový prodej: www.ceskeumeni.com

  otevřeno: po–pá 10.30–18.00, so 10.30–17.00
  vstup volný

EXPOZICE
Prodejní galerie současného umění   Široký výběr děl z oblasti 
malby, grafiky, sochařství, keramiky, sklářství a šperkařství od 300 
výtvarníků. | stálá expozice v přízemí

VÝSTAVA
Keramika a porcelán – současná česká tvorba   Výtvarníci 
pro Vás vytvořili a k nám přinesli plastiky, reliéfy ale i užitá díla, 
která běžně nemáme v prodeji. | výstava v 1. patře; do 31. 5.
V obou patrech se můžete pokochat, ale i díla zakoupit a udělat 
jimi radost sobě a jiným. Těšíme se na Vás!

  ARS DIVA GALERIE
Pštrossova 2, Praha 1 | mob. 603 821 712 | www.arsdiva.cz

  otevřeno: po–pá 13.00–18.00

PRODEJNÍ VÝSTAVY
Jaroslav Hořánek – obrazy, kresby, grafika | do 20. 5.
Marie Fischerová–Kvěchová: Lidové umění   Marie Fische-
rová–Kvěchová (1892–1984) absolvovala pražskou Umělecko-
průmyslovou školu, navštěvovala malířské školy „Cola Rossi“ 

a „Croquis“ v Paříži. Prosla-
vila se ilustracemi knih pro 
děti (Kožíškův slabikář Pou-
pata, Babička B. Němcové, 
Broučci, Pro naše mámy 
a děti). Vánoce a Velikonoce 
se neobešly bez jejích po-
hlednic. Navrhovala dětské 
oblečení i vzory na textil a 
porcelán. Na výstavě de-
korativního umění v Paříži 
roku 1925 byly její práce 
oceněny zlatou medailí. 
Procestovala všechny naše 
živé národopisné oblasti, 
kde nakreslila množství 

studií zejména krojových. Zajímala se i  o lidové stavitelství, 
řemesla, nábytek a hračky. Z těchto podnětů čerpala pro další 
výtvarnou činnost. Zasvětila celý dlouhý život svým třem láskám, 
které se v jejím díle vzájemně prolínají– dětem, přírodě a lidové 
kultuře. | vernisáž 24. 5. v 18.00; od 25. 5. do 24. 6.

  ARTINBOX GALLERY
Perlová 370/3 (Dům v Kisně), Praha 1 | mob. 777 748 433 | 
nadiarovderova@seznam.cz | www.artinbox.cz

  otevřeno: úterý a čtvrtek 14.00–16.00, nebo po dohodě na tel. 
777 748 433

  aktuálně sledujte naše stránky na Facebooku: Artinbox – galerie 
fotografie

  přijímáme do komisního prodeje díla klasiků české fotografie

VÝSTAVY
Rusko 1896–2016. Příběh Ruska očima tří českých fo-
tografů   Autoři: Dana Kyndrová, František Krátký, neznámý 
legionář. Kurátoři: Pavel Scheufler, Nadia Rovderová. Výstava 
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chce přispět k diskusi, co je pro Rusko typické, zvláštní a neměn-
né a co se změnilo. Tři autoři, tři epochy, tři styly – v mozaice 
skládají obraz proměn fotografie jako média v odstupu 120 let na 
obrazu Ruska a možná pomůžou nalézt cestu k pochopení ruské 
duše. Živnostenský fotograf František Krátký přijel do Ruska na 
jaře 1896 fotografovat carskou korunovaci. Neznámý fotoamatér 
jako legionář, který v letech 1918–1919 fotografoval lidi kolem 
transsibiřské magistrály. Cyklus „Rusové … jejich ikony a touhy” 
fotografovala Dana Kyndrová, která se věnuje tomuto tématu 
téměř čtyřicet let, v minulém roce vydala rovněž stejnojmennou 
publikaci. | hlavní sál galerie; od 6. 5. do 28. 5.
Jiří Kolář   Výstava z cyklu „Lidé, sněte!“ | malý sál galerie;  od 
6. 5. do 28. 5.

DÁLE NABÍZÍME DÍLA TĚCHTO AUTORŮ:
Fr. Drtikol, E. Fuka, A. Hammid, M. Havránková, 
J. Lauschmann, J. Lukas, P. Nikl, S. Pastor, J. Rössler, D. J. 
Růžička, J. Sudek, J. Svoboda, J. Švankmajer, P. Župník 
a další.

  ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30, Praha 1, | tel. 251 510 760 | www.atelierjosefasudka.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

        
VÝSTAVY
Václav Kopecký: Zkamenělina   Výstava fotografií z aktuální 
tvorby autora | do 21. 5.

Jaromír Funke: Fotogenie 20. let   Výstava fotografií u pří-
ležitosti 120. výročí narození autora, ze sbírky fotografií PPF. | 
od 25. 5. do 25. 6.

  ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a, Praha 3 | tel. 222 721 838; fax 222 716 866 |  
info@atriumzizkov.cz | www.atriumzizkov.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 13.00–18.00 a v přestávkách odpoledních 
a večerních koncertů

  informace o koncertech viz rubrika Koncerty

VÝSTAVA
Václav Berdych: Fotografie a koláže   Výstava ke stému výročí 
narození autora. Václav Berdych se narodil 12. 6. 1916 v Potštejně. 
Maturoval na reálce v Nymburku. V Praze studoval architekturu 
a současně pracoval u filmu. Počátkem války se zapojil do odboje, 
byl zatčen a po věznění v Malé terezínské pevnosti byl 23.10.1942 
deportován jako politický vězeň č.13693 do koncentračního tábo-
ra Mauthausen. Po válce pracoval až do roku 1964 ve FS Barrandov 
jako asistent režie a režisér, současně jako prezident Mezinárod-
ního výboru pro Mauthausen. Je autorem knih Mauthausen 
a Krvavé slunce. Některé z jeho koláží a fotografií, které budou 
k vidění ve výstavní síni Atrium byly vystaveny v Domově pro 
veterány v ÚVN v Praze, kde 3. 3. 2016 zemřel. | od 5. 5. do 27. 5. 

  CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1, Praha 7 | tel. 295 568 123 | info@dox.cz | www.dox.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 12, 14, 24, st. Ortenovo 
náměstí

  otevřeno: so–po 10.00–18.00, út zavřeno, čt 11.00–21.00 (kavárna 
do 22.00), st a pá 11.00–19.00

  vstupné: základní 180 Kč, snížené 90 Kč

Největší centrum současného umění v České republice   
Multifunkční prostor pro prezentaci mezinárodního i českého 
umění, architektury a designu. Kromě výstavních prostor zde 
najdete kavárnu, knihkupectví a designový obchod.

VÝSTAVY
UPFRONT: Váleční fotoreportéři   Putovní výstava představuje 
fotografie dvou desítek respektovaných fotografů pocházejících 
převážně ze Španělska a Latinské Ameriky. Světově uznávaní fo-
toreportéři vystavují snímky z konfliktních zón, např. na Blízkém 
východě, v Africe či v Latinské Americe, které jsou znepokojivou 
sondou do osudů lidí žijících v těchto konflikty sužovaných ob-
lastech. | do 23. 5.
Duše peněz   Rozsáhlý multimediální výstavní projekt se sou-
středí na peníze jako na fenomén, jehož jsme všichni součástí. 

Václav Kopecký, Ve třech časech, 2016
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Prostřednictvím děl a projektů více než dvou desítek zahraničních 
i českých umělců se pokouší zkoumat způsob a některé důsledky 
toho, jak je dnešní svět důsledně kolonizován prostřednictvím 
současného ekonomického modelu. | do 6. 6.
Tomáš Umlauf Photographs: LIFESTYLE   Výstava českého fo-
tografa a poutníka Tomáše Umlaufa (*1963) představuje několik 
desítek černobílých fotografií pořízených analogovým fotoapará-
tem. Kompozice snímků lidí, krajin i časově a tematicky odlišných 
událostí sestavuje autor náhodně, intuitivně a až zpětně v nich 
hledá smysl a souvislosti. Fotografie je pro autora jakousi formou 
osobního deníku, v němž zachycuje okamžiky své doby. | do 27. 6.
Absolutní štěstí   Instalace ve třech patrech „věže“ Centra DOX 
odkazuje k různým fázím biologické a sociální predestinace, tak 
jak ji ve svém románu Brave New World (1932) popsal spisovatel 
Aldous Huxley. Predestinační centrum, odkud je vědecky řízena 
kvantita a kvalita lidské populace, je v expozici ztvárněno jako 
parodický komentář pseudovědeckého, technického i morálního 
kutilství „inženýrů“ společnosti. Instalace byla součástí výstavy 
Skvělý nový svět. | do 30. 6.

  GALERIE 9 – VYSOČANSKÁ RADNICE
Sokolovská 324/14, Praha 9 | tel. 236 041 292 | http://galerie9.cz

  otevřeno: po–čt 10.00–19.00
  spojení: metro B – Vysočanská

STÁLÁ EXPOZICE
Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a foto-
grafiích

VÝSTAVA
Srdce v dlaních   Výtvarné práce klientů Domova Petra v Mačkově 
| od 3. 5. do 26. 5.

KREATIVNÍ DÍLNY
Tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Kurs 
probíhá přímo ve výstavních prostorách, takže můžete být in-
spirováni výtvarnými díly. Dílny jsou určeny pro všechny věkové 
kategorie. Rezervace není nutná. Vstup zdarma. 
 04. 05. | 17.00–19.00 | Srdíčka s plastickým vzorem – práce 

s moduritem
 11. 05. | 17.00–19.00 | Zentangle
 18. 05. | 17.00–19.00 | Závěsná dekorace 
 25. 05. | 17.00–19.00 | Papírová dekorace – ptáčkové 

s krajkou

DÁMSKÝ KLUB
 18. 05. | 19.00–21.00 | Malujeme akrylovými barvami na 
plátno

  GALERIE CESTY KE SVĚTLU  
ZDEŇKA HAJNÉHO

Zakouřilova 955/9, Praha 4 – Chodov | tel. 272 950 557 |  
galerie@cestykesvetlu.cz | www.cestykesvetlu.cz

  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.
Prodejní výstava děl českých umělců

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vesmírná píseň – část II. – hudebně obrazová fantazie | úterý 
a neděle v 15.00
Putování vesmírem – část III. – hudebně poetická kompozice 
| soboty a neděle v 17.00
Večerní pořady v 2. patře galerie naleznete na www.cesty-
kesvetlu.cz.

  GALERIE ES
Nuselská 5, Praha 4 | tel. 261 215 899; tel./fax 267 750 580 |  
www.esgalerie.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00
  internetový prodej

PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy, sochy a grafiky současných umělců   (Born, Demel, 
Fibichová, Hodonský, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva, Suchánek, 
Sukdolák ad.)
Keramická plastika   (Kavanová, Laštovička, Radovi, Samohe-
lová, Taberyová, Viková, Volf, Wernerová ad.).

VÝSTAVA
Eva Mansfeldová: Moje zahradnictví   Výstava obrazů známé 
malířky | od 17. 5. do 31. 5.

www.kampocesku.cz  galerie, výstavy  139



  GALERIE HOLLAR
Smetanovo nábř. 6, Praha 1 | mob. 737 288 310 | hollar@hollar.cz | 
www.hollar.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné
  výstava se koná za finanční podpory Magistrátu hlavního města 
Prahy

VÝSTAVA
Jiří Anderle   Jiří Anderle se narodil 14. září 1936 v Pavlíko-
vě u Rakovníka. Vystudoval Vyšší školu uměleckého průmyslu 
a v letech 1955–1961 AVU v Praze (malbu u Antonína Pelce, 
grafiku u Vladimíra Silovského, dějiny umění u V. V. Štecha a Jiří-
ho Kotalíka). Následujících 8 let působí v Černém divadle, které 
založil jeho kolega ze studií, režisér a výtvarník Jiří Srnec. Během 
zájezdů do zahraničí poznává díla starých mistrů a navštěvuje také 
expozice významných světových tvůrců. V letech 1969–1973 byl 
asistentem prof. Jiřího Trnky a prof. Zdeňka Sklenáře na VŠ UM-
PRUM v Praze. V roce 1966 působí na Mezinárodní letní akademii 
v Salzburgu. Samostatně vytavuje po celém světě od roku 1966, je 
zastoupen ve sbírkách u nás i v zahraničí. Získal řadu prestižních 
ocenění. Věnuje se malbě, grafice i ilustracím. Jiří Anderle patří 
mezi nejvýznamnější grafiky XX. století. Bravurní zvládnutí leptu, 
suché jehly, mezzotinty, měkkého krytu i různých kombinova-
ných technik je u něj cestou plnou fantazie, imaginace a poezie, 
oscilující mezi kontrasty dobra a zla, života a smrti, krásy i hrůz 
válečných konfliktů, vyjádřených pro autora typickým způsobem, 
kterým si získal příznivce po celém světě. | vernisáž 27. 4. v 17.00; 
od 28. 4. do 22. 5.
Více informací naleznete na www.hollar.cz 

  GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské nám. 5a, Praha 1 | tel. 222 221 746; mob. 602 404 920 | 
gjf@gjf.cz | www.gjf.cz

  otevřeno: út–ne 11.00–19.00

VÝSTAVY
Postaveno v horách / Nové stavby ve švýcarských horách   
Výstavy „Constructive Alps“ a „Built in Swiss Mountains“ přiblíží 
současnou tvorbu v roli partnera horské krajiny. Novostavby, 
rekonstrukce, renovace a udržitelnost. | do 15. 5.

  GALERIE KODL
Národní 7, Praha 1 | tel. 251 512 728; mob. 602 327 669 |  
galerie@galeriekodl.cz | www.galeriekodl.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

STÁLÁ PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy českých malířů 19. a 20. století

  GALERIE LA FEMME
Bílkova ul. 2, Praha 1 (naproti hotelu Intercontinental) |  
tel. 224 812 656; mob. 775 726 067 | info@glf.cz | www.glf.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00

VÝSTAVA
XXIII. Domácí úkol – 4 elementy   Velmi oblíbený projekt Gale-
rie La Femme, ve kterém umělci tvoří na společné téma. Projektu 
se stejně jako v minulých letech zúčastní Tylek, Miroslav Jiránek, 
Igor Piačka, Rudolf Brančovský, Jiří Slíva, Zdeněk Janda, Richard 
Augustin, Boris Jirků, Pavel Holeka a mnoho dalších. | do 31. 5.

  GALERIE LAZARSKÁ
Lazarská 7, Praha 1 | tel. 222 523 739

  otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00, so 10.00–12.00 
a 13.00–16.00

  nákup a prodej obrazů, kreseb a grafiky autorů 20. století

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

224 912 414, 257 044 411
mobil: 603 284 668

110 00 Praha 1, Lazarská 7L A Z A R S K Á

Mgr. Petr Luke‰

257 044 411, 224 912 414
mobil: 603 284 651
GalerieLazarska@seznam.cz

L U K E ·

VÝSTAVY
Výstava dražených děl ke IV. internetové aukci Galerie 
Lazarská | do 28. 4.
Poaukční prodej | od 29. 4. do 13. 5.
Jiří Suchý = Semafor   Kresby, grafika | od 16. 5. do 10. 6.

  GALERIE MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21 | Praha 1 | www.malostranska–beseda.cz; 
www.zahrada2.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 300 Kč
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VÝSTAVA
Trnkova Zahrada 2   Četli jste jako děti Zahradu Jiřího Trnky? 
Nebo jí dnes čtete svým dětem? Zahrada opět ožívá skrze ori-

ginální kyberne-
toskop – unikátní 
interaktivní projekt, 
který se pohybuje 
na pomezí výsta-
vy, divadelního 
představení a  ani-
movaného filmu 
a vzdává poctu knize 
Jiřího Trnky. Přijďte 
zažít dobrodružství 
do krásných prostor 
podkrovní Galerie 
Malostranské bese-
dy. Zahradu můžete 
také podpořit na 
Startovači a  získat 

některou z krásných a umělecky hodnotných odměn. | více na 
www.zahrada2.cz; do 16. 5.

  GALERIE MILLENNIUM
Tržiště 5, Praha 1 | tel. 257 534 584–7 | gallery@gallerymillennium.cz 
| www.gallerymillennium.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVY
Karel Bartáček: Nejisté pozice | do 8. 5.
Šedesátá léta   Obrazy, sochy, grafika z privátních sbírek | 
od 10. 5. do 26. 6.

  GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Strahovské nádvoří 1/132, Praha1 | tel. 233 354 066; fax 233 354 075 
| info@galeriemiro.cz | www.galeriemiro.cz; www.trebbia.eu

  otevřeno: denně 10.00–17.00

VÝSTAVY
Martin Šárovec (*1977) – Ars Pragensia II. | do 30. 4.
Z depozitáře Galerie Miro   J. G. Dokoupil, L. Feller, F. Hodon-
ský, V. Jíra, M. Knížák, J. Mařatka, P. Šmíd, Z. Šorf, J. Wagner | 
od 1. 5. do 31. 5.

  GALERIE MODERNA
Masarykovo nábř. 24, Praha 1 | tel. 222 520 252 |  
galeriemoderna@seznam.cz; mail@galeriemoderna.cz |  
www.galeriemoderna.cz; www.facebook.com/galeriemoderna

  otevřeno: denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVY
American Pop Art   Galerie Moderna připravila na měsíc duben 
výstavu grafických listů amerických pop artových umělců tvoří-
cích v průběhu 20. a 21. století, umělců, kteří stáli u zrodu nové 
kapitoly světového moderního umění, a po právu se stali trvalým 
pojmem moderního malířství. Vystavující umělci: Jim Dine (1935), 
Robert Indiana (1928), Jasper Johns (1930), Roy Lichtenstein 
(1923–1997), Claes Oldenburg (1929), Mel Ramos (1935), Robert 
Rauschenberg (1925–2008), Larry Rivers (1923–2002), Andy 
Warhol (1928–1987), Tom Wesselmann (1931–2004) | do 8. 5.

  GALERIE PRE
Na Hroudě 1492/4, Praha 10, Pražská energetika, a. s. – budova B | 
galeriepre@gejzir.eu; info@gejzir.eu | www.gejzir.eu;  
www.facebook.com/agenturagejzir

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 12.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Grafika vyžaduje kázeň   Oblíbené motto Simeony Hoškové 
(1945–2015) české historičky umění, kurátorky a překladatelky. 
Od roku 1994 také zakladatelky a organizátorky soutěžní přehlíd-
ky českého výtvarného umění Grafika roku, které se zúčastňují 
renomovaní umělci profesionálové, ale i začínající grafici z řad 
studentů. Simeona Hošková nás bohužel loni opustila, výstava Zbyšek Sion, Milenci, olej na plátně, 65 x 82 cm, 1959
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chce připomenout její odkaz. Kromě výběru prací autorů z ně-
kolika ročníků Grafiky roku z pozůstalosti Simeony Hoškové se 
na expozici podílejí i další autoři. Šárka Trčková (1965–2015). 
Od roku 1995 pracovala na Akademii výtvarných umění v Praze 
jako odborná asistentka v Ateliéru grafiky II u prof. Vladimíra 
Kokolii. Jaroslava Pešicová (1935–2012). Mimořádná osobnost 
výtvarného umění, 50 let tvořila s teplou a hřejivou barevností, 
zejména v oboru monumentální malby. Dalibor Smutný (1964). 
Od roku 1979 SUPŠ Jablonec nad Nisou, 1982–1988 AVU Praha, 
ateliér grafiky prof. L. Čepeláka. Žije a pracuje v Praze a Rasochách. 
Se soubornými výstavami grafiky se veřejnost prakticky nesetká-
vá, tím spíše je výstavní prezentace vybraných prací zajímavou 
přehlídkou širokého spektra možností českého proudu abstrakce. 
| vernisáž 2. 5. v 16.00; od 3. 5. do 24. 6.

  GALERIE SCARABEUS
Jana Zajíce 7, Praha 7 – Letná, (200 m od stanice tram Sparta) |  
tel. 233 383 745; mob. 603 552 758 | www.galeriescarabeus.cz

  otevřeno: denně 11.00–18.00
součástí výstav je stálá expozice Muzea kávy Alchymista

VÝSTAVY
Tradiční řemesla ve Scarabeu   Výstava představuje vý-
šivky, paličkované a šité krajky, modrobílou alchymii mod-
rotisku, košíkářské výrobky a kočárky z Čelákovic a dalších 
míst. | do 30. 4.
Textilní umění 2016   Vystavují členky Sdružení textilních 
výtvarníků: E. Gálová, J. Handzelová, J. Hartlová, M. Horvátho-
vá, M. Jarkovská, L. Kaprasová, S. Losová, M. Mikušová, K. 
Pirklová, B. Pýchová, V. Šolcová, M. Tomášová, M. Vaňková. 
Na výstavě můžete vidět autorské tapiserie tkané klasickou 
technikou útkového rypsu, často nazývané gobelín. Technika 
se nemění od nepaměti, kdy se do napjaté osnovy vkládá 
barevný útek, tak aby zcela zakryl osnovu. Netkané texti-
lie značky artprotis, kdy výtvarník rozprostírá rozvlákněný 
předpřást na žádanou plochu, která je v poslední fázi prošitá 
cik cak stehem mnoha jehlami v řadě. Autorské paličkované 
krajky, monumentální i drobné, používané ve špercích i odě-
vech a jejich součástech.Šitá krajka je na výstavě v užitné 
formě prstenů ze lnu a náhrdelníků. Předtkalcovské techniky 
na výstavě zastupuje technika zvaná krosenka, která patří k 
nejstarším textilním technikám známým z vykopávek na všech 
kontinentech světa. Krosenka dala vznik jak tkaninám, tak i 
krajkám. Textilní tisk je na výstavě v podobě šátků a kravat na 
hedvábí. Aplikace je technika, která spojuje veškeré textilie, 
krajky i výšivky. | od 6. 5. do 19. 6.

  GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, Praha 1 | tel. 222 210 268 | galerie.smecky@ppas.cz 
| www.galeriesmecky.cz

  otevřeno: út–so 11.00–18.00
  vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické karty 
Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč

VÝSTAVA
Alén Diviš   Alén Diviš (1900–1956) patřil mezi nejvýznam-

nější duchovně zaměřené 
umělce 20. století. Aléna 
Diviše v  sedmdesátých 
letech znovuobjevil a za-
čal uvádět v  obecnou 
známost Jaromír Zemina. 
Výstava v Galerii Smečky, 
které je Zemina kurátorem, 
představí jeho unikátní 
sbírku děl Aléna Diviše, 
která v celku nebyla ještě 
nikdy vystavena. Na tuto 
zajímavou výstavu Vás 
zve Pražská plynárenská, 
zřizovatel Galerie Smečky. 
| od 18. 5. do 30. 6.

  GALERIE SUPŠ
Galerie Vyšší odborné školy 
uměleckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy

Žižkovo nám. 1, Praha 3, vstup do galerie je možný hlavním 
vchodem školy | tel. 222 728 255 | info@sups.cz | www.sups.cz

  galerie představuje prostor, kde známí umělci a hosté, stejně jako 
vyučující naší školy a žáci představují svá umělecká díla

  otevřeno: po–čt 9.00–18.00, pá 9.00–15.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Martin Patřičný: Dřevo   Martin Patřičný  je znám především 
jako výtvarník a vykladač řeči dřeva. Jeho dřevěné obrazy, mo-
zaiky a sochy, z kterých cítíte vůni stromů a také klid a napětí, nás 
navracejí k přírodě a potěší naši duši. Svou lásku a propojení se 
dřevem ztvárnil také beletristicky, např. v knihách Dřevo krásných 
stromů, Pracujeme se dřevem, Všecky krásy dřeva aj. Je spoluauto-
rem scénáře velkého televizního dokumentu Kus dřeva ze stromu, 

Alén Diviš, Propast úzkosti, 1945
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kde se představil také 
jako moderátor to-
hoto pořadu. Martin 
Patřičný má za sebou 
velmi bohatou vý-
stavní činnost, která 
představuje  více jak 
stovku výstav doma. 
V zahraničí ho mohli 
obdivovat např. v Ha-
agu, Naardenu, Paříži, 
Stockholmu a dalších 

městech Evropy. Patřičný představil své dílo i v Torontu a New 
Yorku. | do 24. 6.

  GALERIE S.V.U. MÁNES DIAMANT
Spálená 4, Praha 1, vchod: roh Lazarské a M. Rettigové |  
tel. 224 930 324

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVA
S.V.U. Mánes Františku Kavánovi   Monografická výstava 
pořádaná u příležitosti 150. výročí narození slavného českého 
krajináře a člena Spolku výtvarných umělců Mánes představí cca 
70 děl tohoto umělce. | do 29. 5.

  GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Praha 1, Národní 30, www.galerievaclavaspaly.cz

  otevřeno: denně 11.00–19.00

       
VÝSTAVY
Jan Svoboda: Malby – Světlo, prostor, čas   Výstava obrazů 
| do 1. 5.

Karel Balcar: spending ETERNITY   Výstava obrazů | od 6. 5. 
do 26. 6.

  GALERIE VIA ART
Resslova 6, Praha 2 | tel. 604 450 549 | galerie.viaart@volny.cz | 
www.galerieviaart.com

  otevřeno: út–čt 13.00–18.00, pá 13.00–17.00

VÝSTAVA
Jiří Petrbok: Tři stany   Obrazy ze současné tvorby autora | 
do 20. 5.

  GALERIE VILLA PELLÉ
Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e–mail: info@villapelle.cz, 
www.villapelle.cz

  spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
  otevřeno: út–ne 13.00–18.00
  vstupné: výstava – základní 90 Kč, snížené 60 Kč

Villa Pellé je multifunkční prostor, ve kterém se pořádají výstavy 
moderního a současného umění, koncerty, divadelní představe-
ní; nabízíme jazykové a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství 
apod., včetně příjemného posezení ve zdejší kavárně.

VÝSTAVA
Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dě-
tem   Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamnějším českým ilustrá-
torem druhé poloviny dvacátého století. Proslavil ho zejména 
Maxipes Fík, který se letos dožívá 40. let. Výstava ale nezapomíná 
ani na další hrdiny – chybět nebude Pan Tau, Poslední Mohykán, Jan Svoboda, Zavařeniny, 2013, kombinovaná technika na 

plátně, 95 x 85 cm

Karel Balcar, T2, 2010, olej na plátně, 187 x 178 cm
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Hobit, ani např. Tracyho tygr. Připravena je řada lektorských pro-
gramů, tvůrčích dílen, besed a čtení. Programy jsou pochopitelně 
určeny i dospělým, stejně jako Šalamounovy ilustrace dětem nelze 
považovat výlučně za „dětské“.  | od 10. 5. do 12. 7.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 22. 05. | 14.00 | Mumraj aneb nedělní tvůrčí odpoledne 
v zahradě   Oslava Fíkových narozenin v plném proudu. Vytvořte 
s námi maxipuzzle či maxikomiks! Stavíme Hobitíny, s Mohyká-
nem vytváříme mapy, animujeme s Ultrafun. V rámci tvůrčí dílny 
se naučíme, jak se dělá flipbook, miniaturní filmová knížečka, 
která umí rozfázovat pohyb skoro jako animovaný film. S Viviánou 
na liáně si můžeme ušít panenku Áju, možná i Fíka. Hrát a vyrábět 
papírové postavičky můžete v Agátině světě, besedovat o životě 
s Maxipsem Fíkem dorazí možná i Josef Dvořák.
 19. 06. | 14.00 | Mumraj aneb nedělní tvůrčí odpoledne 
v zahradě   Pokračujeme v oslavách a vytváření zahradního 
maxikomiksu, vytváříme hravá leporela, pokračujeme ve stav-
bě Hobitínů všeho druhu. Animujeme krátké filmy s Ultrafun. 
S Tracyho tygrem se touláme po ulicích velkoměsta. S Viviánou 
na liáně pokračujeme v tematickém panenkování. Můžeme se 
i zaposlouchat do čtení z knížek Pavla Šruta. Pro nejmenší jsou 
připraveni Entetýky.

TVŮRČÍ DÍLNY NA OBJEDNÁNÍ PRO VEŘEJNOST, ŠKOLY 
A ŠKOLKY
Jak se dělá animovaný film – s Bárou Šalamounovou – pro 
děti od 9 let; trvání: 3 hodiny
Poslední Mohykán – Amerika v době indiánů – pro děti 
od 9 do 12 let; trvání: 1,5–2 hodiny
Flip book! – pro děti od 6 let; trvání: 1,5–2 hodiny
Leporelo – pro děti od 6 let; trvání: 1,5–2 hodiny
Tracyho Tygr aneb ve světě pouličních tygrů – s Michalem 
Škapou – pro děti od 11 let; trvání: 2 hodiny
Pohádková setkání v kresleném světě Jiřího Šalamouna – 
Artedu – program je určen posledním třídám MŠ a prvním třídám 
ZŠ; kapacita dílny je max. 25 dětí; více na www.salamoundetem.cz, 
www.villapelle.cz

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
 16. 05. | 20.00 | Světlo ve tmě – Módní přehlídka IF   Pře-
hlídka Ivany Follové ve spolupráci s nadačním fondem Mathilda 
– Mathildy Nostitz. Večer ozdobí operní diva Dagmar Pecková za 
doprovodu nevidomých hudebníků. Jako modelky se představí 
známé osobnosti a nevidomé dívky s vodícími psy. | vstupenky 
budou v prodeji měsíc před akcí; výtěžek přispěje na výchovu 
vodících psů; více na www.villapelle.cz, www.ivanafollova.cz, 
www.mathilda.cz

FESTIVAL
 15. 06. | 11.00–20.00 | Fresh senior festival 2016   Cílem 
4. ročníku festivalu je propojení generací společnými zájmy, akti-
vitami a kulturními zážitky. Program: koncert Ivana Mládka a jeho 
Banjo bandu, divadelní představení HafStudia, módní přehlídka 
i60.cz Senior Fashion a další. Zdarma sociální, finanční, právní 
a zdravotní poradenství | více na www.freshsenior.cz

  GALERIE VLTAVÍN
Masarykovo nábř. 36, Praha 1 | mob. 604 215 296 |  
nabrezi@galerie–vltavin.cz | www.galerie–vltavin.cz

  otevřeno: denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVY
Martin Velíšek: Babička, divoženky, lyžaři a ti druzí | 
do 29. 4.
Předaukční výstava   Výstava děl k Aukčnímu dni, který se 
bude konat 29. 5. 2016 v paláci Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1. 
| od 2. 5. do 28. 5.

Autor: Jaroslav Róna
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  GALERIE ZAHRADNÍK
V Jámě 8, Praha 1 | mob. 728 895 906 | zahradnikart@seznam.cz | 
www.zahradnik.pro

  Galerie Zahradník byla založena v roce 2013 a slouží jako otevřený 
prostor, pro setkávání a sdružování tvůrčích a kreativních lidí. 

  Galerie pořádá k výstavě doprovodné akce; podrobné informace na 
stránkách www.zahradnik.pro.

  Galerii najdete takto: vejdete do průchodu, přejdete dvůr, pak na 
schodiště a po schodech 2 patra dolů do podzemí.

  otevřeno: út–ne 12.00–19.00
  vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY
Hans Madej: O konci šedivých dnů, kdy padaly železné opony   
Hans Madej jako jeden z prvních západních fotografů dokumentoval 
před pádem železné opony dění v Rumunsku a Albánii. | do 1. 5.
Gerd Ludwig (National Geographic fotograf): Dlouhý stín 
Černobylu   Gerd Ludwig je jeden z nejproslulejších fotografů 
součastné doby. Více než 25 let pracuje pro časopis National Ge-
ographic. V centru jeho zájmu je dokumentovat socioekonomické 
změny ve státech bývalého Sovětského svazu po skončení studené 
války. Během posledních 20 let se do Černobylu vracel devět-
krát. Víc než kterýkoliv jiný fotograf se odvážil fotografovat uvnitř 
reaktoru #4, aby zdokumentoval největší nukleární katastrofu 
v moderních dějinách lidstva. Získal četné ocenění, mezi jinými 
Lucie Award v kategorii International Photographer of the Year 
2006. Je členem Canon Explorer of Light - exkluzivního kruhu 
nejslavnějších fotografů světa. | od 12. 5. do 10. 7.

  GALLERY OF ART PRAGUE
Staroměstské nám. 15, Praha 1 | tel. 222 313 849 | info@goap.cz | 
www.galleryofartprague.cz

  stálá expozice
  otevřeno: denně 10.00–20.00
  Gallery shop

VÝSTAVY
Salvador Dalí – grafiky, plastiky
Alfons Mucha
Andy Warhol – I´m OK

  JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Jeruzalémská 7

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 11.00–17.00
  vstupné (zahrnuje také prohlídku synagogy): dospělí 80 Kč, děti 6–15 
let, senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; pro vstup je také 
platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové synagogy a vstu-
penka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji využít i druhý den)

  více informací viz rubrika Památky

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Výstava 
představuje dosud neznámou poválečnou historii Židovské obce 
v Praze a za pomoci unikátních fotografií, dokumentů a dokumen-
tárních filmů zachycuje klíčové okamžiky její existence od konce 
druhé světové války až do současnosti. Výstava je realizována 
Židovskou obcí Praha, za finanční podpory Magistrátu hl. města 
Prahy a Nadace Židovské obce v Praze.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze, od restaurování historických 
náhrobků a rekonstrukcí hrobnických domů a márnic až po kom-
pletní rekonstrukce synagog. Výstava vznikla za finanční podpory 
Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, 
Nadace Židovské obce v Praze a Wittmann Tours.
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 vznikla za 
finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. 
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VÝSTAVA
Perla vzešlá z asanace   110 let Jeruzalémské synagogy.  Vý-
stava prezentuje v archivních dokumentech a fotografiích historii 
Jeruzalémské synagogy od dob pražské asanace po současnost. 
| od 10. 5.

  LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, Praha 1 | tel. 222 211 567 | lgp@lgp.cz | www.lgp.cz; 
Facebook: Leica Gallery

  otevřeno: po–pá 10.00–21.00, so+ne 14.00–20.00
  vstupné: dospělí 70 Kč; studenti a senioři od 60 let 40 Kč; rodinné 
vstupné 140 Kč; studenti uměleckých škol a školní skupiny nad 10 
osob s doprovodem 30 Kč; ZTP, ZTP/P, děti do 12 let a novináři zdarma

Leica Gallery Prague je fotografická galerie s více než dese-
tiletou historií. Sídlí v centru Prahy, výstavní prostory doplňuje 
kavárna a knihkupectví. Galerie také pořádá večerní besedy s vý-
znamnými osobnostmi fotografie, fotografické workshopy, vý-
tvarné dílny pro děti a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.

VÝSTAVY
Petr Sirotek: Okamžiky uplynulých let   Výstava „Okamžiky 
uplynulých let“ představuje dva zásadní cykly z bohaté tvorby 
českého fotografa Petra Sirotka (*1946); zátiší a cestopisné 
fotografie z Nepálu. V zátiších vidí fotograf Petr Sirotek nejen 
bizarní předměty hodné pozornosti vnímavého pozorovatele, ale 
především součást života těch, kteří se jimi obklopují. Zátiší nejsou 
dle autora jen mrtvým světem odložených, samotě propadlých 
předmětů, ale spíše prostředím, jež dotváří svět živých a tvoří tak 
kotviště našich vzpomínek. Cestopisné fotografie z Nepálu vznikly 
během autorova pobytu v této destinaci v roce 1973. Petr Sirotek 
podnikl svoji půlroční cestu jako fotograf a kameraman horole-
zecké výpravy do Himaláje. V jeho fotografiích se mu podařilo 
brilantně zachytit každodenní život místních obyvatel žijících 
ve městě i v extrémních přírodních podmínkách. Při příležitosti 
konání výstavy „Okamžiky uplynulých let“ vychází dvě publikace, 
které shrnují Sirotkovo celoživotní dílo. | do 19. 6.
Alžběta Jungrová: „Imaginárium“ Where we all are living   
Alžběta ve svém souboru Imaginárium vychází z faktu, že ima-
ginace je jednou ze základních součástí naší duševní činnosti. 
Každý člověk si v mysli vytváří představy a obrazy, které se často 
vážou na nějakou vzpomínku či událost v minulosti i budoucnosti. 
Tyto obrazy pak může dále upravovat, přetvářet a vytvářet tak 
další a nové imaginace. Soubor fotografií vychází z reality, ale 
pracuje se surrealitou všedních věcí. Kombinací odrazů a zrcadlení 
vytváří snový imaginární svět z toho, čím jsme všichni obklopeni. 
| do 14. 6.
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz

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

  VÝSTAVNÍ CHODBA – PŘÍZEMÍ
  otevřeno: po–so 9.00–19.00
  vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma).

VÝSTAVA
Knihy znovu nalezené   Výstava, pořádaná na závěr stejnojmen-
ného projektu, ukazuje historii rezervních fondů Národní knihov-
ny ČR. Knihy se do držení knihovny dostaly po 2. světové válce, 
kdy bylo na území Československa zajištěno značné množství 
zkonfiskovaných či zavlečených knih, které původně náležely do 
knihoven nejrůznějších spolků, institucí či soukromých vlastníků. 
U vytipovaných 12.000 svazků byla provedena základní evidence 
a popis dokumentů, aby bylo možné je zpřístupnit odborníkům 
i paměťovým institucím. Paralelně probíhal také archivní a his-
torický výzkum, zahrnující i vyjasnění právních otázek. Výstava 
přibližuje mnohdy spletité a zdlouhavé putování těchto knižních 
dokumentů. | do 21. 5.

  GALERIE KLEMENTINUM
vstup z Mariánského náměstí, vchod B2

  otevřeno: út–ne 10.30–18.00
  vstup zdarma
  více informací na www.nkp.cz

VÝSTAVA
Mozart & Praha očima Marka Podwala   V rámci oslav mo-
zartovských výročí představuje Národní knihovna ČR fragment 
tvorby amerického lékaře a kreslíře Marka Podwala. V jeho kres-
bách, zobrazujících obdiv Pražanů k Mozartovi, se snoubí historie 
a legendy. Výstava je doplněna unikátními archiváliemi z fondu 
Hudebního oddělení. | do 22. 5.

SLOVANSKÁ KNIHOVNA ZVE
 10. 05. | 17.00 | Ozvěny současné literatury Bosny a Herce-
goviny v České republice   Literární večer u příležitosti vydání 
českého překladu románu „Věčník“ Nedžada Ibrišimoviće. Pod 
záštitou J. E. Danky Savić, velvyslankyně Bosny a Hercegoviny 
v České republice, pořádá Slovanská knihovna, Nakladatelství 
Malvern a Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v ČR. | Vzdělávací 
centrum Národní knihovny ČR (vchod A, 1. patro)
 16. 05. | 16.00 | Slavnostní udělení Ceny Rudolfa Medka 
pro rok 2016   Pořádá Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice. 
Nositeli pro letošní rok budou odborník na tematiku působení 
československých legií v Rusku v letech 1914–1920 Edmund 
Orian a překladatel a básník Václav Daněk. | Galerie Klemen-
tinum (vchod B2)
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  NIKON PHOTO GALLERY
Praha 1, Újezd 19 | tel. 257 317 277 | info@nikonphotogallery.cz | 
www.nikonphotogallery.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–19.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Gabriela Ksandr: Simply Nude   Název výstavy Gabriely Ksandr 

„Simply Nude“ říká 
zcela jasně a jedno-
duše, akty jsou všu-
de. Úspěšná, mladá, 
původem česká 
fotografka Gabriela 
Ksandr, poletující 
po světě jako motýl, 
tvořící tu v Praze, 
v Mnichově či v New 
Yorku, dokázala ori-
ginálním způsobem 
z a k o m p o n o v a t 
nahé lidské tělo jak 
do umění tak i do 
businessu. | do 22. 5.

  NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1 | tel. 604 870 607 | info@novasin.org |  
www.novasin.org

  otevřeno: út–ne 11.00–18.00

VÝSTAVY
Marcela Burdová, Vítězslav Fejlek, Jitka Hilská, David 
Vávra: Petrkov v nás   Setkání čtyř dávných přátel, již podruhé 
spojené se jménem Bohuslava Reynka a krajinou, která tohoto 
krásného člověka utvářela a ovlivňovala. | do 1. 5.
Pasta Oner, Martin Krajc: Golden Boys   Pasta Oner, vůdčí 
český představitel dědictví světového pop artu a Martin Krajc, 
obdivovatel a věrný žák tajů španělské barokní malby se coby 
dlouholetí generační souputníci spojují na společné autorské vý-
stavě „Golden Boys“, v rámci které se nad rámec svých typických 
velkorysých maleb a „top finish“ prostorových objektů představí 
i jedním impozantním kolaborativním dílem. Výstava prezentuje 
dva vizuálně rozlišné, ale životním podhoubím a původem blízké 
a spřízněné mladé etablované vizuální umělce. Provázanost s po-
čátky české graffiti komunity prostupuje trvale, byť ne vždy na 
první pohled okázale, jejich výtvarný názor. Pastova převažující 
utaženost a čistota malířského tahu odpovídá pregnantnosti „wri-
terského tagu“, zatímco uvolněnost a rozmáchlost Krajcova gesta 

nalézá svůj odraz ve svobodě a živelnosti pouličního graffiti. Na 
druhou stranu však Krajc vyvažuje inherentní odkaz k umění ulice 
svým dlouhodobým založením v aktuálním malířském akademi-
smu, vůči kterému se vyhraňuje pop artová a komiksová estetika 
Pasty Onera. Kurátor: Pavel Kubesa | od 5. 5. do 21. 5.

Vojta Pavlíček: www.praha@gmail.com   Během tvorby 
svých abstraktních děl  Vojta Pavlíček neustále hledá a také použí-
vá nové prostředky a metody. Oproti tradičně používaným formám 
tak staví nové postupy, které však opět dále mění a přetváří. Od 
té doby, co se věnuje výtvarnému umění, je autorův styl práce 
značně proměnlivý. Způsob, jakým vznikají jeho obrazy, posouvá 
obvyklé možnosti a míru, ve kterých  lze v tvorbě experimentovat. 
Kurátor: Christian Dominguez | od 25. 5. do 5. 6.

  OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 5, Praha 1 | tel. 222 002 101 | 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 
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výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty, 
oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky, 
grafiky aj. | do 31. 12. 2017 | 

  vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (studenti do 26 let a senioři 
nad 60 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P), rodinné 550 Kč (1–2 dospělí 
+ 1–3 děti do 18 let), skupinové (min. 10 žáků ZŠ, SŠ, VŠ) 85 Kč/
osobu; držitelé Opencard 235 Kč. AMG, pedagogický doprovod, děti 
do 10 let v doprovodu rodičů 1 Kč, zdarma: držitelé AMG (Asociace 
muzeí a galerií)

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA
Secese – Vitální umění 1900   Expozice v pražském Obecním 
domě představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze 
sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Jejím cílem je uká-
zat užité secesní umění jako součást převratného modernizačního 
a emancipačního úsilí závěru 19. století, jako reformní umělecký 
proud, usilující o „zmnožení a stupňování života“. | do 31. 7. 

  vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč (studenti do 26 let při samostat-
né prohlídce, po předložení průkazu, senioři nad 65 let), junior 40 Kč 
(děti 6–15 let při samostatné prohlídce), rodinné 250 Kč (1–2 dospělí 
+ 1–3 děti do 15 let, za dítě do 18 let se připlácí 20 Kč); 10% sleva 
z plného vstupného: skupiny nad 15 osob, držitelé Opencard; zdarma: 
pedagogický doprovod, držitele členských legitimací AMG (Asociace 
muzeí a galerií), držitele ICOM (Mezinárodní organizace muzeí), ZTP 
a ZTP/T a doprovod, děti do 6 let; školní skupiny (ZŠ, SŠ, VŠ) 30 Kč 
(za osobu při min. počtu 10 členů, 1 pedagogický doprovod zdarma, 
platí i pro žáky a studenty výtvarných škol), zvýhodněné: 10 Kč (pro 
novináře, členy UHS a pracovníky NPÚ).

PŘIPRAVUJEME NA PODZIM
Jiří Anderle: Panoptikum – obrazy, grafiky, kresby   Jiří 
Anderle je umělec nadaný darem pronikat do historického myš-
lenkového a výrazového bohatství lidstva. Rozsáhlé a různorodé 
dílo, které Anderle vytvořil za více než čtyřicet let, zahrnuje gra-
fické listy, obrazy a plastiky. Retrospektivní výstava známého 
malíře a grafika se uskuteční od 15. září 2016 do 15. ledna 2017 
ve výstavních prostorách Obecního domu.

  STAROMĚSTSKÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ 
CHODBA, RYTÍŘSKÝ SÁL

Praha 1, Staroměstské nám. 1
  otevřeno: po 11.00–18.30, út–ne 10.00–18.30
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 80 Kč

VÝSTAVA
90 let s Hurvínkem   Výstava nabízí unikátní pohled do zá-
kulisí divadla. Seznámí návštěvníky výstavy nejen s jubilantem 
Hurvínkem, ale i s jeho loutkovou rodinou a těmi, kteří divadlo 
tvořili a tvoří. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout unikátní 
dokumenty, plakáty, fotografie a především archivní i současné 
loutky. Vydejte se s námi po dobrodružné cestě Hurvínkova di-
vadelního života! | od 13. 5. do 26. 6.

  STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA – AMBITY
Praha 1 – Hradčany, Strahovské nádv. 1/132 | tel. 233 107 730 | 
www.strahovskyklaster.cz; www.libelluleart.com

  otevřeno: denně 9.30–11.30 a 12.00–17.00
  vstupné na výstavu je součástí vstupenky do Strahovské obrazárny: 
základní 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 200 Kč

  prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu

VÝSTAVA
Pocta mistrům aneb Mistři XXI. století vzdávají hold 
starým mistrům   Mezinárodní výtvarné hnutí Libellule – 
renesance dneška vystavuje poprvé v České republice díla svých 
členů vzdávající hold jejich předchůdcům. Členy Libellule jsou 
výtvarníci z 20 zemí celého světa, mezi nimi i čtyři výtvarníci 

z  ČR – Lukáš 
Kándl, Zdeněk 
Janda, Pavel 
Žáček a  Aleš 
Krejča. Na té-
to výstavě se 
podílí celkem 
18 umělců z 12 
zemí, včetně 
prvních tří jme-
novaných Čechů. 
Každoročně do-
stávají členové 
Libellule od 
Lukáše Kánd-
la coby vůdčí 
osobnosti hnutí 
zadání společ-
ného tématu 
a jednotného 

formátu, čímž je tato skupina ve výtvarném světe absolutně 
unikátní. Konkrétně tato kolekce vznikla v r. 2013. Dalšími té-
maty byly např. Černá a bílá, Milionová bankovka, Vykřičník!, 
Božská komedie či Autoportrét a další. Každou nově vytvořenou 
kolekci vystavuje Libellule pravidelně při zahájení umělecké 
sezóny v  pařížském Grand Palais, následně pak putuje po 
prestižních výstavních síních Evropy i zámoří. Nenechte si ujít 
jedinečnou příležitost seznámit se s těmito výjimečnými obrazy, 
odlišným pojetím jednoho tématu těmi nejlepšími autory tvo-
řícími ve stylu magického realismu! | Pokud se chcete dozvědět 
více, navštivte webové stránky hnutí www.libelluleart.com. | 
od 22. 4. do 26. 6.
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  ŠKOLSKÁ 28 – KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
Školská 28, Praha 1 | tel. 296 325 066; mob. 731 150 179 | 
skolska28@skolska28.cz | www.skolska28.cz

  otevřeno: út 13.00–19.00, st–pá 13.00–18.00

VÝSTAVA
Tapemosphere / Block Barley, Béla Pablo Janssen, Balz 
Isler   Termín Tapemosphere úzce souvisí se slovem atmosféra 
a mimo jiné také obsahuje hmotné imanence zvukové pásky. 
V uměleckém procesu může být páska transformována do mnoha 
různých audiovizuálních forem a prostorových výrazů. Tapemo-
sphere slučuje instalaci, kompozici, performance a situacionistic-
kou náhodu. Umělci pracují se čtyřmi audio kazetovými páskami. 
Tři z těchto pásek obsahují prvky z kompozic: bicích, basové linky, 
piána a syntetizéru, čtvrtá páska je interaktivní. Jeden rekordér 
bude zaznamenávat výstupy v galerii, které budou následně 
reprodukovány v přehrávači. Interaktivní páska může být také 
využita pro zpěv a další zaznamenání zvuků v prostoru. Balz Isler 
(*1982) je performer a umělec žijící a pracující v Berlíně. Studoval 
na Akademii výtvarných umění v Hamburku, v Ateliéru nových 
médií pod vedením Marie–José Burki a Jeanne Faust. V roce 2011 
absolvoval s vyznamenáním a obdržel Stipendium pro podporu 
uměleckých a vědeckých potomků svobodného a hanzovního 
města Hamburku a figuroval na výstavě Young Art v Essenu. | 
od 12. 5. do 2. 6.

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, Praha 1 | tel. 222 749 211; fax 222 749 300 | 
office@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

        
  GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

Praha 1, U Staré školy 3 (zadní trakt Španělské synagogy)
  otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč, děti 6–15 let a studenti 20 Kč, děti do 6 let 
zdarma

Trosečníky v Šanghaji: Ghetto Hongkew očima uprchlíků 
a objektivem Arthura Rothsteina   V dubnu 1946 pořídil 
přední americký fotožurnalista Arthur Rothstein dvaadvacet 
záběrů, na nichž zachytil životní podmínky židovských uprchlíků 
v čínské Šanghaji. Přestože Rothsteinova fotografická série vznikla 
až sedm měsíců po skončení války v Tichomoří na objednávku 
humanitární a podpůrné organizace Spojených národů UNRRA 

(United Nations Relief and Rehabilitation), je unikátním vizuálním 
svědectvím o záchraně dvou desítek tisíc středoevropských Židů 
v období šoa a druhé světové války. V pořadí již třetí výstava Židov-
ského muzea v Praze věnovaná fenoménu uprchlictví a migrace 
si klade za cíl představit širší veřejnosti dosud nepříliš známou 
historii takzvaného šanghajského ghetta vnímanou nejen po-
hledem brilantního fotoreportéra, ale také prožitou zkušeností 
protagonistů příběhu. Jde o zkušenost československých Židů, 
kteří vedle Židů rakouských, německých, polských a maďarských 
našli v Šanghaji bezpečné útočiště v době, kdy, až na nepatrné vý-
jimky, celý svět přijímání uprchlíků odmítal. Rothsteinovy snímky 
současně nabízejí jedinečný historický pohled na roli fotografa 
ve službách mezinárodních organizací a na význam reportážní 
fotografie v zónách konfliktů, humanitárních krizí a katastrof, 
v níž se styl čistého obrazového zpravodajství mísí s výrazovými 
prostředky sociální a humanistické fotografie i se strategiemi 
public relations. | od 12. 5.

�MIMOPRAŽSKÁ GALERIE

 MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU  
BENEŠOV U PRAHY

Malé nám. 1, Benešov | tel. 317 729 113 |  
recepce@muzeum–umeni–benesov.cz |  
www.muzeum–umeni–benesov.cz

  otevřeno: út–pá 10.00–13.00 a 14.00–17.00, so+ne 10.00–12.00 
a 13.00–16.00, není–li uvedeno jinak

  otevírací hodiny studovny mediatéky: út–pá 10.00–13.00 
a 14.00–17.00 s výjimkou dnů instalace, o prázdninách otevírací 
dny omezeny

  Institut informačního designu: www.institut–informacniho–designu.cz
  výuka umělecké školy: po–čt s výjimkou prázdnin

MALÉ STÁLÉ EXPOZICE
Česká a slovenská fotografie 19. a 20. století
Kresba a grafika osobností českého umění 20. století
Miloslav Chlupáč a současná česká plastika
Šetlíkův okruh
Design 20. století
Český grafický design
Laboratoř barev a tvarů – laboratoř ergonomie
Vizuální gramotnost
Tradice piaristické vzdělanosti a kultury
František Ferdinand Rakouský d’Este / Posázavský pacifik 
a předměstská dráha Praha – Benešov

150  galerie, výstavy



VÝSTAVY
Marie Blabolilová: Rastry   Výstava představí tvorbu význam-
né české malířky a grafičky za poslední tři dekády, kdy autorka 
soustředěně rozvíjela osobitý koncept poezie každodennosti – 
motivy interiérů, zátiší, městských i přírodních krajin. Zobrazuje 
konkrétní věci s jejich zřetelnými znaky, ale za současného využití 
výrazného abstraktního řádu. Příznačné je využití rastrů linoleí či 
rytmizovaných ornamentů malířských válečků. | do 20. 5. 
Městský mobiliář mm–cité   Komorní výstava připravená 
v rámci festivalu Designblok‘15 představuje špičkový český mobi-
liář zlínské značky mm–cité za níž stojí designérská a organizační 
práce Radka Hegemona a Davida Karáska. | do 31. 5.
Designblok Benešov 2015: LEGO+   Každoroční výběrová 
mezinárodní přehlídka současného designu nábytku, průmys-
lového designu, bytových doplňků, svítidel, módy a šperku je 
letos zaměřena na známý fenomén LEGO. | do 31. 5. 

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Komponované programy pro skupiny školní a předškolní mládeže 
zaměřené na aktuální výstavy, stálé expozice, architekturu Bene-
šova, osobnosti Benešovska | odborný výklad jen po předchozí 
domluvě na tel. 724 034 713; vstup volný

  PIARISTICKÁ KOLEJ
Masarykovo nám. 1, Benešov

  otevřeno: po–pá 8.00–16.00

VÝSTAVA
Architekt Otakar Novotný (1880–1959)   Naučná expozice 
představuje dílo slavného benešovského rodáka, českého archi-
tekta, designéra a pedagoga, jednu ze zakladatelských osobností 
moderní české architektury. | 1. poschodí vpravo

Galerie Roberta Guttmanna
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 zpražský hrad
  PRAŽSKÝ HRAD

Praha 1 | www.hrad.cz | www.kulturanahrade.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. 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří tel. 224 372 
434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–17.00.

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY: 
tel. 224 373 584, , info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně 
100 Kč – 1 osoba/každá započatá hodina výkladu.

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ:
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, 
Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž 9.00–17.00. Katedrála 
sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00, 
poslední vstup vždy v 16.40 h). Expozice Svatovítského pokladu 
10.00–18.00. 
Upozornění: Velká jižní věž katedrály je do konce května 2016 
z důvodu rekonstrukce uzavřena.
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v letní sezoně 
otevřeny od dubna do října 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, Prašná věž, katedrála sv. Víta,  
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: 300/150/600 Kč
Prašná věž: 70/40/140 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč (jednotné vstupné)
* Slevy vstupného:
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

Vstupné pro třídy základních škol:
Pražský hrad – okruh A + Obrazárna – žáci základních škol 
s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu 
potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků 
+ 2 osoby doprovodu) – 150 Kč
Volný vstup:
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP–P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky 
do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze 
vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu 
nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, 
koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno 
pouze bez použití blesku a stativu. Fotografovat nelze v expozici 
Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu a v Ob-
razárně Pražského hradu a Mihulce. Cena 50 Kč.

VÝSTAVY

  OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ 
KARLA IV. NA PRAŽSKÉM HRADĚ
15. května - 28. září 2016

Pražský hrad oslaví 700. výročí narození českého krále a císaře 
Karla IV. šesti výpravnými výstavními projekty a dalšími akcemi, 
jejichž dějištěm bude Císařská konírna, Jízdárna Pražského hradu, 
Tereziánské křídlo Starého královského paláce, Rožmberský palác, 
Jiřský klášter a Románské podlaží Starého královského paláce.

Význam tohoto výročí zdůrazní zcela mimořádné vystavení 
Českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále od 
15. do 29. května 2016, které se jinak koná pouze u příležitosti 
volby prezidenta republiky.
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  CÍSAŘSKÁ KONÍRNA PRAŽSKÉHO HRADU
  otevřeno denně 10.00–18.00

Žezlo a koruna. Karel IV. a české královské korunovace   
Stěžejní expozice, jejímž hlavním přínosem bude ozřejmění 
pozapomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii bude 
poukázáno na původní (gotické) složení královských insignií 
z doby Karla IV., zachycené na vystaveném portrétu Matyáše 
Habsburského jako českého krále z Kunsthistorického muzea ve 
Vídni. Na výstavě budou představeny předměty používané při 
korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Koruno-
vačního řádu Karla IV. až do 19. století. Mezi nejvýznamnějšími 
exponáty uveďme Zlatý relikviářový kříž, zvaný korunovační, dále 
tzv. Korunovační kříž Přemysla Otakara II. zapůjčený pro výstavu 
z Řezna nebo Korunu českých královen z pokladu ve Slezské Středě 
| od 15. 5. do 28. 9. 2016

  JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
  otevřeno denně 10.00–18.00

Koruna království   Dalším významným počinem bude symbo-
lické zpřístupnění vnitřního a vnějšího triforia katedrály sv. Víta, 
a to v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce v Jíz-
dárně Pražského hradu. Triforium je památkově nejstřeženější, 
a proto veřejnosti nepřístupný sochařsky bohatě zdobený ochoz 
na vnější i vnitřní straně hlavní lodi katedrály. Součástí výprav-
né expozice budou také pohřební roucha z královské hrobky | 
od 15. 5. do 28. 9. 2016

  TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

  otevřeno denně 10.00–18.00

Koruna Matky měst. V další expozici, související s katedrálou 
jako první stavbou v zemi, bude souviset i výstava v Tereziánském 
křídle, kde budou uvedeny neznámé fotografie z Archivu Praž-
ského hradu pořízené v průběhu dostavby katedrály v 19. a 20. 
století | od 15. 5. do 28. 9. 2016

  ROMÁNSKÉ PODLAŽÍ  
STARÉHO KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

  otevřeno denně 10.00–18.00

Koruna bez krále   Expozice, která návštěvníky zavede do novo-
dobé historie. V prostorách, kde byly zazděny korunovační klenoty 
během 2. světové války, bude představen příběh této nejcennější 
národní relikvie v dramatickém 20. století | od 15. 5. do 28. 9. 2016

  ROŽMBERSKÝ PALÁC
  otevřeno denně 10.00–18.00

Koruna na dlani   Nejenom do doby vlády Karla IV. návštěvníky 
zavede výstava v Rožmberském paláci, přibližující pražský groš ja-
ko věčnou minci Českého království. Ve výstavě budou zastoupeny 
i dva nedávno objevené poklady mincí | od 15. 5. do 28. 9. 2016

  JIŘSKÝ KLÁŠTER NA PRAŽSKÉM HRADĚ 
  otevřeno denně 10.00–18.00

Architektura pro korunu   Expozice určená pro dětské návštěv-
níky je pojata jako procházka po gotickém městě s průvodcem, 
kterým je architekt Karla IV., Petr Parléř. Parléř má zítra audienci 
u krále a musí zařídit ještě mnoho věcí – navštívit malíře, sklá-
ře, zajít za opatem kláštera a do obchodu, ke krejčímu, navštívit 
lázně a také vzít ve své stavební huti plány nové katedrály. Děti 
se na této „cestě“ seznámí s architekturou, stavitelstvím, uměním 
a životem lidí v době vlády Karla IV., jeho osobností a vládou | 
od 15. 5. do 28. 9. 2016

Busty na vnějším triforiu, sv. Vít ©Správa Pražského hradu, foto Jan Gloc
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Kromě těchto výstav, které financuje Správa Pražského 
hradu ze svých příjmů, se na Hradě chystá i bohatý další 
program:
Po stopách Karla IV. na Pražském hradě   Po stopách Karla IV. 
se budou moci návštěvníci vydat v rámci tzv. Karlova okruhu: 
prohlídka 26 míst v areálu Pražského hradu, během které se ná-
vštěvníci dozvědí o stavebních a uměleckých počinech, kterými 
Karel IV. významně zasáhl do jeho podoby. Trasa prohlídky povede 
ke katedrále sv. Víta, Starému královskému paláci, kostelu Všech 
svatých nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorní i na stavby, které 
vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže si je dnes už 
nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu bude vydána i doprovodná 
publikace | od 15. 5. 2016

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 relikvi-
áře, monstrance a jiné liturgické náčiní včetně bohatě vyšívaných 
rouch. Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je více než půlme-
trový zlatý relikviářový kříž, který nechal ve druhé polovině 14. 
století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie Kristova umučení. Pod 
křišťálovými víčky se tak v kříži skrývají dřevo z kříže, na němž byl 
Kristus ukřižován, trn z koruny, jíž byl korunován nebo část houby, 
kterou byl na kříži napájen. Z mladších předmětů v Pokladu k nej-
pozoruhodnějším patří zlatá monstrance z roku 1766, jejíž zlaté 
tělo zdobí více než 700 drahokamů. Tato monstrance je jednou ze 
tří zlatých barokních monstrancí, dochovaných v českých zemích.
V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně profánní-
ho charakteru. Příkladem je křišťálový soudek z 16. století, který 
se relikviářem stal až druhotně – poté, co do něj karlštejnští pur-
krabí vložili ostatky sv. Agáty a sv. Alžběty.
Zajímavý je také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla pro 
účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně renovována 
a kompletně restaurována. Výzdobě kaple, postavené po polovi-
ně 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 prehistorie 
až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní 

programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá tra-
sa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, 
zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna 
v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. 
Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená 
s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a ka-
tedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací 
i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově 
zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky 
| Info: www.hrad.cz nebo tel. 224 373 109.

  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.
Více informací na www.hrad.cz

  PRAŠNÁ VĚŽ
Otevřeno denně 9.00–17.00
Stálá expozice Hradní stráže   Výstava, která nese podtitul 
„Od knížecí družiny k Hradní stráži prezidenta“ mapuje his-
torický vývoj i současnost jednotky, která střeží bezpečnost 
prezidenta republiky. Výstava, kterou připravila Správa Praž-
ského hradu, Hradní stráž a Vojenský historický ústav, se pro 
návštěvníky otevřela v prosinci 2008 u příležitosti 90. výročí 
vzniku Hradní stráže.

  ZLATÁ ULIČKA
  Expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů

  Od 17.00 do 21.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice jsou uzavřeny.

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nej-
romantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených 
barevných drobných domků nabízí novou stálou expozici, která 
přibližuje život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existen-
ce. Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti 
věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky 
zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni ama-
térského filmaře pana Každého mohou posedět při projekci 
dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla 
Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu tradiční 
obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů objevených 
při posledním archeologickém průzkumu.
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MÁ VLAST 
CESTAMI PROMĚN

MÁ VLAST 

Slavnostní zahájení 8. ročníku 

národní putovní výstavy

Spirituál kvintet a další koncerty, 

známé osobnosti, 

procházka Vyšehradem s průvodcem, 

regionální speciality, 

řemeslný jarmark, program pro celou rodinu

CESTAMI PROMĚN
21. 5. 2016

11:00 Praha-Vyšehrad

KAM po Česku je mediálním 
partnerem putovní výstavy 
Má vlast cestami proměn. 



 zpamátky
� VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

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

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků vždy ve 13.00

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinka-
sovy synagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly 
v podzemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika starých 
studní a mikve využívající trvalého vodního zdroje v této oblasti. 
Podle dochovaného zdiva a nalezené keramiky pochází rituální 
lázeň nejspíše z počátku 16. století a patří k nejstarším dokla-
dům židovského osídlení v oblasti Pinkasovy synagogy. 
Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným prů-
vodcem (v českém a anglickém jazyce).

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

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 11.00–17.00
  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.

VÝSTAVA
Perla vzešlá z asanace   110 let Jeruzalémské synagogy. Vý-
stava prezentuje v archivních dokumentech a fotografiích historii 
Jeruzalémské synagogy od dob pražské asanace po současnost. 
| od 10. 5.

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.

  JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská, Praha 1 – Nové Město | tel. 224 232 429 |  
pokladna@jindrisskavez.cz | www.jindrisskavez.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  vstupné: základní 100 Kč, senioři a studenti 70 Kč, děti 50 Kč, rodinné 
260 Kč

  rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží   Naprosto jedinečná expozice před-
stavuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou 
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednot-
livých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství 
legend, jež se s místem pojí. | 4. patro
Pocta Jindřišské věži   Interaktivní expozice s kompletním 
výkladem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním 
dění. | 6. patro

VÝSTAVA
Jana Krausová a hosté   Výstava obrazů a keramiky Jany Krau-
sové spolu s jejími hosty – Dan Maha, Susanne Ehret, Claudia 
Harbauer, a také Davidem Krausem. | 3. patro; do 26. 6.

POŘADY
 04. 05. |17.00 | Znovuzrození Jindřišské věže   Procházka 
historií JV s ing. Janem Stěničkou. | vstupné: 110 Kč; 10. patro

www.cestamipromen.czwww.cestamipromen.cz

MÁ VLAST 
CESTAMI PROMĚN

MÁ VLAST 

Slavnostní zahájení 8. ročníku 

národní putovní výstavy

Spirituál kvintet a další koncerty, 

známé osobnosti, 

procházka Vyšehradem s průvodcem, 

regionální speciality, 

řemeslný jarmark, program pro celou rodinu

CESTAMI PROMĚN
21. 5. 2016

11:00 Praha-Vyšehrad

KAM po Česku je mediálním 
partnerem putovní výstavy 
Má vlast cestami proměn. 
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 23. 05. |19.00 | Autorské čtení   Pravidelné autorské čtení 
tvůrců povídek nejen z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz 
a Literra.cz, otevřeno čtení prózy z řad veřejnosti (rozsah povídky 
do 2 stran). Hudební doprovod: Tomáš Dvořák. Do druhé poloviny 
večera zveme zajímavé cestovatele, kteří se na vlastní pěst vydali 
do světa. | více na e–mailu: ctenivevezi@gmail.com; vstupné: 
50 Kč; 10. patro

DIVADLO
 25. 05. | 19.30 | Jedna a jedna jsou tři   Hra autora Václava 
Procházky přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, 
milující ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefínu, které 
vedou imaginární dialog o svém osudovém muži.  | více na 
www.divadlovevezi.cz; vstupné: 290 Kč; 10. patro

KONCERT
 26. 05. | 19.30 | Benefiční koncert   Herečka a zpěvačka Jana 
Hubinská a kytarista Jan Matějíček vám zpříjemní večer bene-
fičním koncertem na podporu léčby nemoci kraniosynostózou. 
| vstupné: 150 Kč; 10. patro

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, Praha 2 – Vyšehrad | tel. 241 410 348, 241 
410 247 | 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 6, 18, 24, st. Albertov; tram 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
  informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; torzo gotické 
brány Špičky z doby Karla IV.; nachází se v ulici V Pevnosti mezi 
Táborskou a Leopoldovou branou

  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 barok-
ních soch z Karlova mostu – vstup z Cihelné brány.

PŘEDNÁŠKY:
 11. a 26. 05. | 18.00 | Ing. arch. Petr Kučera: Vývoj pražské-
ho opevnění   Exkluzivní přednáška o vývoji pražských měst a jejich 
opevnění doprovázené světelnou projekcí na kruhový model cen-
trální části Prahy o průměru 2,5 m | kapacita je omezená, nutná 
rezervace na e–mailu: pokladna@praha–vysehrad.cz; vstupné: 
90 Kč

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. 

  PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  sraz v Informačním centru Špička
  cena za prohlídku: základní 50 Kč, snížené 30 Kč

Odsvěcená kaple stětí sv. Jana Křtitele | každý lichý víkend 
v měsíci v 11.00 a 14.00 
Martinské kasematy | každý sudý víkend v měsíci v 11.00 
a 14.00

  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

  INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 
O VYŠEHRADĚ

Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho 
tajemná místa:

  objednávky na e–mail: strnadova@praha–vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
Výprava – pro 8. a 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázií
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ 
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ
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  GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU 
LÁZNÍ)

  otevřeno: denně 9.30–18.00
  vstup není bezbariérový – schodiště
  vstupné: jednotné 20 Kč

VÝSTAVA
Adéla Součková: Virtuální jeskyně a zlatá klícka   Kurátor 
Petr Vaňous | do 29. 5.

  LETNÍ SCÉNA
květen | Vyšehraní   Multižánrový festival divadla a hudby 
Vyšehraní | více na www.vysehrani.cz
 13. – 15. 05. | Víkend Karla IV.
 29. 05. | Oslava dětského dne

  STARÉ PURKRABSTVÍ
21. 05. | 11.00 | Má vlast cestami proměn   Slavnostní zahá-
jení národní putovní výstavy, na které se představí více než 100 
proměn míst z celé ČR. Poctu autorům proměn uvede arch. Josef 
Pleskot, setkání srdcí prof. Jan Pirk, poctu stromům Mgr. Václav 
Větvička a PhDr. Marie Hrušková. Vystoupí mj. Spirituál kvintet, 
moderují Marie Tomsová, Jiří Holoubek a Jana Kubitová. | více 
o programu na www.cestamipromen.cz
Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity.

  NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, Praha 2 – Nové Město |  
tel. 224 947 190 | www.nrpraha.cz; www.facebook.com/NRpraha

  věž Novoměstské radnice opět otevřena
  otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00, není–li uvedeno jinak
  vstupné na věž: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč
  vstup z Vodičkovy ulice 1/3, není–li uvedeno jinak
  Café Neustadt: otevřeno po–pá 8.00–24.00, so+ne od 10.00–24.00, 
vstup z nádvoří NR

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
Historie Nového Města a Praha panoramatická   Stálou 
expozici tvoří kopie historických rytin z archivu MHMP | vstupné 
v ceně vstupenky na věž; Byt věžníka.
Neviditelná výstava   Nezapomenutelná hodina v naprosté 
tmě s nevidomým průvodcem. | info na tel. 777 787 064; 2. patro; 
otevřeno: po–pá 12.00–20.00, so+ne a svátky 10.00–20.00

VÝSTAVY
Medicína od dob Karla IV. po současnost   Výstava zaměřená 
na rozvoj a studium medicíny od dob Karla IV. po současnost. 

Ukázky z dobových učebnic, rozličné lékařské nástroje, fotografie 
z historie 1. lékařské fakulty UK a informace o lékařských vědních 
oborech a architektonických zajímavostech. | vstupné: výstava 
– základní 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč; výstava + věž 
– základní 80 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 150 Kč; od 3. 5. do 31. 5.
Výstava ZUŠ Praha 7 Šimáčkova – Proměny   Výstava žáků 
výtvarného oboru k 65. výročí založení školy ukáže různé tváře 
proměn světa kolem nás. | Galerie ve věži; od 3. 5. do 29. 5.

KONCERTY
 03. 05. | 19.30 | „Hudební salón aneb vše, co jste chtěli 
vědět o klasice a báli jste se zeptat…“ Ema Destinnová, 
operní diva mnoha tváří   Koncertní projekt věnovaný jedné 
z nejslavnějších operních hvězd tak, jak ji neznáte, s průvodním 
slovem dramaturga pořadu, pana Vojtěcha Spurného. | vstupné: 
základní 220 Kč, snížené 160 Kč; Velký sál
 17. 05. | 18.30 | Absolventský koncert ZUŠ Ilji Hurníka   
Veřejný koncert, na kterém vystoupí absolventi základní umělecké 
školy. | vstupné dobrovolné; Velký sál
 18. 05. | 19.30 | Duo Ranas (Dúo porteño / Argentino 
de tango)   Duo Ranas přijíždí z Argentiny již potřetí do Česka 
(Leandro Schnaider – bandoneon, Pablo Schiaffino – piano) | 
vstupné: 200 Kč (rezervace na e–mail: objednavka@jmv.cz), na 
místě 250 Kč; Velký sál
 19. 05. | 19.30 | Stylové večery 2016 „Harmonia Praga 
objevuje“   Třetí koncert komorního orchestru Harmonia Praga 
provede posluchače neznámými poklady klasiky opět pod tak-
tovkou dirigenta Štefana Britvíka a s průvodním slovem houslisty 
Miroslava Vilímce. | vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 Kč; 
rezervace na e–mail: manager@symphonyprague.com; Velký sál
 22. 05. | 17.00 | Pražské jaro 2016 – Čiurlionis Quartet    
Posluchači si užijí hudbu Mikolojuse Konstantinase Čiurlionise 
a  France Schuberta v podání úspěšného litevského souboru 
(J. Tankevičius – housle, D. Dikšaitis – housle, G. Dačinskas – vi-
ola, S. Lipčius – violoncello). | vstupné: 300 Kč; koncert proběhne 
bez přestávky; Velký sál

AKCE
 02. a 16. 05. | 10.30 a 15.30 | Komentované prohlídky No-
voměstské radnice   Prohlídka s poutavým výkladem odkryje 
návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla 
brzy po založení Nového Města Karlem IV. Prohlídky jsou pořádány 
k oslavám výročí 700. let od narození „Otce vlasti“. | závazné při-
hlášky s dostatečným předstihem na www.nrpraha.cz; vstupné: 
jednotné – 1 osoba 100 Kč (+ jedno dítě do 15 let zdarma); sraz 
na nádvoří; doba trvání: 60 minut
 07. 05. | 13.00–22.00 | Rumfest 2016   Třetí ročník oslavy 
pravého třtinového rumu určený široké veřejnosti. Více než sto 
značek rumů z celého světa, semináře, latino hudba a vybrané 
speciality nejen karibské kuchyně. Vstup pouze osobám starším 
18 let. | vstupné 199 Kč; program na www.rumfest.cz; všechny 
prostory NR
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 13. – 14. 05. | 09.00–17.00 | Řemesla živě   Festival řeme-
slných workshopů. Přijďte si vyzkoušet tradiční i méně známá 
řemesla na vlastní kůži. | vstupné: základní 80 Kč, snížené 50 Kč, 
rodinné 150 Kč, skupinové od 10 osob 30 Kč; všechny prostory NR
 27. – 28. 05. | pá 13.00–20.00, so 10.00–20.00 | Praha 
pije víno / Prague Drinks Wine   Letos si připomeneme 700. 
výroční narození zakladatele organizovaného vinařství na území 
dnešního hlavního města, římského císaře a českého krále Karla 
IV. Festival propaguje tzv. autentická, přírodní vína bez aditiv, 
která mají nejblíže k tomu, jak víno vypadalo v době Karlově. 
Jedinečné již třetí setkání několika desítek vinařů z celé střední 
Evropy s milovníky kvalitních, autentických vín. Navazuje na 
podobná setkání vinařů z bývalé Habsburské monarchie, která 
se konala až do vypuknutí první světové války. | vstupné: 650 Kč 
v předprodeji, 700 Kč na místě; více na www.praguedrinkswine.cz; 
všechny prostory NR

  PRAŽSKÉ VĚŽE
Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Praš-
ná brána, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská 
městská zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubrika 
Muzea – Muzeum hlavního města Prahy.

  STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské nám. 1/3, Praha 1 – Staré Město | tel. 236 002 629 | 
staromestskaradnice@prague.eu | www.
staromestskaradnicepraha.cz; www.prague.eu

  památka ve správě hlavního města Prahy; provozuje Pražská infor-
mační služba – Prague City Tourism

  otevřeno: sály: po 11.00–18.00, út–ne 9.00–18.00; věž: po 
11.00–22.00, út–ne 9.00–22.00 (pokud není budova vyhrazena pro 
akce primátora hl. m. Prahy)

  vstupné: Velký okruh (kaple, historické sály, podzemí) – dospělí 
100 Kč, děti 6–15 let, studenti a senioři 70 Kč, děti 4–6 let, ZTP, 
novináři a senioři nad 75 let 20 Kč, kombinované vstupné (velký 
okruh + věž) 180 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 
let) 210 Kč, školní skupiny (max. 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – MŠ 
310 Kč, ZŠ 520 Kč, SŠ a VŠ 1 050 Kč. Zkrácený okruh (pouze kaple 
s apoštoly) – základní vstupné 30 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři 
a senioři nad 75 let 20 Kč. Skupiny CK (min. 10 osob + 1 doprovod) – 
velký okruh 70 Kč/os., zkrácený okruh (pouze kaple a historické sály) 
50 Kč/os., zkrácený okruh (pouze podzemí) 50 Kč/os.

  radniční věž – dospělí 130 Kč (mVstupenka 110 Kč), děti 6–15 let, 
studenti a senioři 80 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři a senioři nad 75 
let 30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 let) 280 Kč, 
školní skupiny (max. 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – MŠ 310 Kč, 
ZŠ 520 Kč, SŠ a VŠ 1 200 Kč, skupiny CK (min. 20 osob + 1 doprovod) 
90 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 NA VĚŽ
Pražská informační služba – Prague City Tourism připravila pro 
návštěvníky Staroměstské radnice novou službu. Od 1. května 
si budou moci zájemci o vyhlídku z radniční věže zakoupit 
kromě klasické vstupenky i vstupenku elektronickou. Tzv. 
mVstupenka umožní přednostní odbavení při vstupu na věž, 
oproti běžné vstupence zaujme také nižší cenou a nabídne i bonu-
sový obsah do mobilního telefonu. Vstupenku lze získat po načtení 
QR kódu z informačních cedulí ve Staroměstské radnici nebo na 
stránce prague.mobiletickets.cz. Mobilní vstupenka je k dispozici 
pouze pro individuální návštěvníky v maximálním počtu 5 osob.

VEČERNÍ PROHLÍDKY
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zaví-
rací době! Večerní prohlídky, které Pražská informační služba 
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– Prague City Tourism pravidelně pořádá, umožňují zájemcům 
nahlédnout do reprezentačních prostor významné kulturní pa-
mátky i po setmění, kdy je jedinečnost historických sálů ještě 
více umocněna. Nestandardní prohlídka je korunována návště-
vou radniční věže, která příchozím nabídne nevšední pohled na 
slavnostně nasvícenou noční Prahu. | rezervace vstupenek na 
výše uvedených kontaktech; vstupné: 180 Kč; délka prohlídky: 
90 minut
06. 05. | 20.00 | Prohlídka v němčině
14. 05. | 20.00 | Prohlídka v češtině
20. 05. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
21. 05. | 20.00 | Prohlídka v češtině
28. 05. | 20.00 | Prohlídka v angličtině

STÁLÁ VÝSTAVA
Staletími Staroměstské radnice   Pražská informační služba – 
Prague City Tourism připravila expozici věnovanou Staroměstské 
radnici v Praze. Výstava přibližuje návštěvníkům stavební vývoj 
i rozličné osudy nejstarší pražské radnice, připomíná nejvýznamnější 
památky radničního komplexu i zásadní osobnosti a události jeho 
dějin. Textové informace ilustruje bezmála 100 historických fotogra-
fií a vyobrazení. Výstava je instalována v tubusu věže Staroměstské 
radnice a je prezentována na téměř 40 výstavních panelech.

  VRTBOVSKÁ ZAHRADA
Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská 25 | 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 náměstí
  otevřeno: denně – duben a říjen 10.00–18.00, květen – září 
10.00–19.00

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

  akreditovaní průvodci mají vstup do prostor zahrady zdarma; průvod-
ce skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%

  Wifi připojení zdarma!

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

VÝSTAVA
Vladimír Fortin a Eva Fortinová: Obrazy | od 9. 5. do 22. 5.

� CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

  LORETA
Mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR

Loretánské nám. 7/100, Praha 1 – Hradčany | tel. 220 516 740 | 
loreta@loreta.cz | www.loreta.cz; facebook.com/loretapraha

  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
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Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka z Lobkowicz 
v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postupně několik desítek 
let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli ve 20. letech 18. sto-
letí Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, na výzdobě interiérů 
se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: P. Brandl, M. V. Jäckel, 
R. Prachner a řada dalších.

BAROKNÍ KOMPLEX TVOŘÍ
Ambity s rozsáhlou freskovou a obrazovou výzdobou.
Loretánská kaple (Santa Casa) – ústřední objekt každé 
„lorety“.
Kostel Narození Páně s bohatou barokní výzdobou, cenné 
barokní varhany. 

KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů 
P. Marie Loretánské. Monstrance, kalichy a další vystavené 
předměty představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze 17. 
a 18. století. Nejpozoruhodnější je Diamantová monstrance 
zvaná Pražské slunce. Je z pozlaceného stříbra, ozdobená 6 222 
diamanty.

STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami 
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malí-
řů. Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského řádu. 
Významná část výstavy Skrytá tvář Loretánského pokladu 
se stala součástí stálé expozice – Loretánský poklad tak zůstává 
trvale vystaven v celé své bohatosti.

LORETÁNSKÁ ZVONOHRA SLAVÍ VÝROČÍ
V roce 2015 uplynulo 320 let od okamžiku, kdy Pražané poprvé 
uslyšeli tóny pražské zvonohry. K této příležitosti byla otevřena 
nová multimediální část expozice, přibližující návštěvní-
kům historii nástroje. Přijďte se podívat zblízka, jak zvonohra 
funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny, 
program najdete na webu Lorety.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Loretánská kaple – sobota 7.30
kostel Narození Páně – neděle 18.00
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz.
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat e–mailem.

AKTUÁLNÍ PROGRAM
 04. 05. | 19.00 | Benefice Večery u kapucínů   V klášteře 
vystoupí soubor Ensemble Convertendo. Výtěžek bude věnován 
středisku Rané péče EDA.

SOBOTNÍ MÁJOVÉ POUTI V LORETĚ
 07., 14., 21. a 28. 05. | 18.00 | Mše svatá

  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ 
HEYDRICHIÁDY – MÍSTO SMÍŘENÍ
při českém pravoslavném katedrálním 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Resslova 9, Praha 2 – Nové Město | tel. 224 916 100 |  
info@pamatnik–heydrichiady.cz | www.pamatnik–heydrichiady.cz

  spojení: metro B – Karlovo náměstí, nebo tram 3, 4, 6, 10, 18, 22, 24, 
st. Karlovo náměstí, tram 14, 17, st. Jiráskovo náměstí, vstup z ulice 
Na Zderaze

  vstupné: základní 75 Kč, studenti 35 Kč, školní skupiny s průvodcem 
50 Kč/os., rodinné (max. 5 osob) 150 Kč

  otevřeno: listopad – únor: út–so 9.00–17.00; březen – říjen: denně 
mimo po 9.00–17.00

  skupiny nutno objednat předem na výše uvedených kontaktech
  chrám otevřen v době bohoslužeb – viz www.pravoslavnacirkev.cz

EXPOZICE
Místo úkrytu a boje parašutistů československé armády, 
kteří plnili vojenský úkol – „Operaci Anthropoid“ – exilové 
vlády v Londýně ve dnech 27. 5. – 18. 6. 1942.
Pomník 294 hrdinům heydrichiády, kteří byli popraveni 
v Mauthausenu v letech 1942–1944, byl na nádvoří Národní-
ho památníku hrdinů heydrichiády odhalen 26. 1. 2011.

  STRAHOVSKÝ KLÁŠTER
Královská kanonie premonstrátů  
na Strahově

Praha 1 – Hradčany, Strahovské nádv. 1/132 |  
www.strahovskyklaster.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec

  STRAHOVSKÁ KNIHOVNA
tel./fax 233 107 749

  otevřeno: denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00
  vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč; školní skupiny 10 Kč/os.
  prodej vstupenek končí 15 minut před koncem zavírací doby
  poplatek za fotografování 50 Kč, za filmování 100 Kč
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STÁLÁ EXPOZICE
Historické knihovní sály. Původní historické knihovní sály 
(ve slohu barokním a klasicistním) vystavěné v 17. a 18. století. 
Součástí expozice je původní mobiliář.
– vstupní expozice – ukázky z knižních fondů
– kabinet kuriozit – sbírka přírodnin a kuriozit
– teologický sál a filozofický sál
Studovna knihovny otevřena: út+čt 9.00–16.00, pá 13.00–
16.00

  STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA
tel. 233 107 730

  otevřeno: denně 9.30–11.30 a 12.00–17.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 200 Kč
  prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu

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

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

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

VÝSTAVA
Pocta mistrům   Skupinovou výstavu pořádá mezinárodní umě-
lecké hnutí Libellule, renesance dneška. | do 26. 6.

  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
Prohlídka v kostele sv. Klimenta

  prohlídky od května do září vždy v sobotu a v neděli 10.00–18.00 
(mimo soboty 14.00–15.00, kdy probíhá mše); poslední prohlídka 
začíná nejpozději v 17.00; objednávky prohlídek (pouze pro 6 a více 
osob) telefonicky u průvodce: Marcel Ramdan – 776 651 596

  možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných 
suvenýrů

� TECHNICKÉ PAMÁTKY

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Kotevní bod Evropských cest průmyslového 
dědictví

Papírenská 6, Praha 6 – Bubeneč | prohlidky.info@gmail.com | 
www.staracistirna.cz

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

  prohlídky: pracovní dny 11.00 a 14.00; soboty, neděle a svátky 10.00, 
11.30, 13.00, 15.00 a 16.30

  kavárna: Café Továrna otevřena: denně 10.30–17.30
  vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, stu-
denti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč; 
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní 
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů 
30 Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři 
140 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové 
vstupné: dospělí 200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 
18 žáků) à 95 Kč

  dále nabízíme: jištěné výstupy na komín, plavbu na raftu v usazovací 
nádrži, narozeninové prohlídky, atd; více na www.staracistirna.cz, 
dotazy na e–mail: prohlidky.info@gmail.com

PROHLÍDKA OBJEKTU
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památka) 
je unikátním dokladem historie architektury, techniky 
a čištění odpadních vod. V areálu, který byl postaven v letech 
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1901–1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást systema-
tické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory 
s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu 
a parní stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět při provozu 
při kulturních akcích. Výklad s kopiemi původních plánů a histo-
rickými fotografiemi z výstavby čistírny; součástí prohlídkové 
trasy filmový dokument z roku 1943 (na základě smlouvy 
s Národním filmovým archivem) a film Koloběh vody ve vo-
dárenství (Veolia). Během každé prohlídky návštěvníci projdou 
původní stokou (nefunkční). Na objednání film Muži pod Prahou 
(1947, o práci stokařů a krysařů, licence Krátký film Praha, a. s.).

VÝSTAVA
Herci a město   Výstava fotografií Aleny Hrbkové představí herce 
Městských divadel pražských na jejich oblíbených místech v Praze. 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Městskými divadly pražskými. 
| od 23. 5. do 2. 10.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
18. 06. | Sportovní den   Jištěné výstupy na komín s možností 
slanění do podzemí staré čistírny, další horolezecké a sportovní ak-
tivity, sportovní rybaření, doprovodný program, občerstvení, Café 
Továrna. Prohlídky celý den se spuštěnými parními stroji a plavbou 
na raftu v podzemní nádrži. Rezervace na www.staracistirna.cz.

Knihovna Strahovského kláštera
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Novoměstská radnice, Karlovo náměstí



www.ntm.cz

Výstava Národního technického muzea

Od plamene k LEDu 
Vývoj elektrického osvětlení

Exhibition of the National Technical Museum 
From Flame to LED

The Evolution of Electric Light

17. 2.– 4. 9. 2016
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Otevírací doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý - pátek: 9–17,30 hod
Sobota, neděle
a státní svátky: 10–18 hod

Od_plamene_inzerat_145x210.indd   1 08.04.16   7:59



 zmuzea
�NÁRODNÍ MUZEUM

  HISTORICKÁ BUDOVA NM
Václavské nám. 68 | Praha 1 | www.nm.cz

  Historická budova Národního muzea uzavřena z důvodu rekonstrukce

  NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA
Budova bývalého Federálního shromáždění | Vinohradská 1  |  Praha 1 | 
tel. 224 497 111 | nm@nm.cz  | www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  z důvodu částečné rekonstrukce není prozatím možný přístup do expozice 

Archa Noemova pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
  otevřeno: po–út a čt–ne 10.00–18.00; středa 9.00–18.00; 1. středa 
v měsíci 10.00–20.00

  vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy a 40 Kč

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

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

Zoologická expozice „Archa Noemova“

AKCE
 01. 05. | 10.00 | Nedělní mineralogická beseda – Petra 
Burdová
 02. 05. | 17.30 | Období a mincovnictví prvních tetrarchů 
– Milan Borůvka, přednáška
 19. 05. | 18.00 | Obojživelníci Evropy jak je neznáte – Jiří 
Vojar, přednáška | vstupné 50 Kč
 14. 05. | 12.50, 13.00, 13.50, 14.00, 14.50, 15.00, 15.50 
| Rekordmani a rarity zvířecího světa – komentovaná 

prohlídka expozice Archa Noemova určená především dětem. 
| vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
 14. 05. | 16.00 | Rekordmani a rarity zvířecího světa – 
komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova pro dospělé | 
vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
 19. 05. | 17.00 | Ze Ženevy na Buchlov. Knihovna Theodora 
Bezy a moravský rod Zástřizlů – Marta Vaculínová, přednáška 
| vstupné zdarma
 21. 05. | 12.50–17.00 | Aspoň na víkend se seznamte 
s mláďaty říše zvířat – v rámci programu se budou konat dětské 
komentované prohlídky expozice Archa Noemova a workshop | 
v ceně běžné vstupenky do muzea
 23. 05. | 17.00 | Komponovaný hudební pořad Malé české 
muziky Jiřího Pospíšila – Zazpívej slavíčku | vstup zdarma

  LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Výstaviště 422 | Praha 7–Holešovice | tel. 734 263 269 |
lapidarium@nm.cz | www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–út zavřeno, st 10.00–16.00, čt–ne 
12.00–18.00

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

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

  NÁRODOPISNÉ MUZEUM  
NÁRODNÍHO MUZEA

Letohrádek Kinských | Kinského zahrada 98 | Praha 5 | 
tel. 257 214 806 | narodopis@nm.cz  | www.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 30 Kč

VÝSTAVY
Venkov   Výstava seznamuje s každodenností českého, morav-
ského a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku 
20. století. | do duben 2017 
Na Piavě z večera   Výstava představuje obraz 1. světové války v lidové 
kultuře. Návštěvníci se budou moci seznámit nejen s válečným folklo-
rem Rakousko-Uherska, ale i s příběhy z ostatních zemí. | do 15. 07. 

AKCE

21.–22. 05. | XVII. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST
  Vstup na slavnost je zdarma

 21. 05. | 14.00 | Odpoledne plné her a zábavy pro děti 
 21. 05. | 14.30 | Folklorní umělecká tvorba v mezigenerač-

ních souvislostech

www.ntm.cz

Výstava Národního technického muzea

Od plamene k LEDu 
Vývoj elektrického osvětlení

Exhibition of the National Technical Museum 
From Flame to LED

The Evolution of Electric Light

17. 2.– 4. 9. 2016
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Otevírací doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý - pátek: 9–17,30 hod
Sobota, neděle
a státní svátky: 10–18 hod

Od_plamene_inzerat_145x210.indd   1 08.04.16   7:59
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 21. 05. | 15.00 | Odborný pořad Kroj dětí v rodině 
a společnosti s ukázkami krojů a oblečení

 21. 05 | 17.00 | Jak v nebi, tak i na zemi – komponovaný 
pořad se zpěvem, tancem a hudbou

22. 05. | 14.30 | Folklorní umělecká tvorba v mezigene-
račních souvislostech

28. 05. | 9.30–19.00 | Slavíci v zahradě   Festival v Kinského 
zahradě je 2. ročník neformálního setkání chlapeckých sborů. Po 
dopoledním Rytmickém workshopu a Společném zpívání zúčast-
něné sbory čeká Sportovní klání, které mělo již během prvního 
ročníku festivalu v roce 2013 veliký úspěch, jak u chlapců, tak 
u publika. Setkání zakončí Slavnostní přehlídka všech sborů, jejíž 
začátek je plánován na 17.00.
29. 05. | Slavnost Rumunů   Již posedmé se letos koná Slavnost 
Rumunů v České republice. Můžeme se těšit na vystoupení ru-
munských folklorních souborů a dalších umělců, které se odehraje 
na pódiu a v dalších prostorách za Letohrádkem Kinských.

  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
U Památníku 1900 | Praha 3 | tel. 222 781 676 | 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 10.30–16.00 
(poslední vstup v 15.30)

  vstupné: expozice a výstava | základní 80 Kč; snížené 60 Kč; rodinné 
140 Kč; školní výpravy à 20 Kč; vyhlídka na střeše | základní 80 Kč; 
snížené 50 Kč; rodinné 130 Kč; školní výpravy à 30 Kč; celý objekt | 
základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; školní výpravy à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: v češtině 200 Kč; cizojazyčný 500 Kč

EXPOZICE
Křižovatky české a československé státnosti   Expozice 
zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy 
se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu. 
Laboratoř moci   Expozice připomíná nejen samotnou osobu 
Klementa Gottwalda, deformaci Památníku na jeho mauzoleum, 
ale i komunistickou propagandu a období režimu 50. let.

VÝSTAVA
Druhý život husitství   Jen nemálo míst v České republice mělo 
takový vliv na utváření historického vědomí jako Národní památ-
ník na Vítkově. | od 13. 05.

  PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO 
A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA

Palackého 7 | Praha 1 | tel. 224 497 193 |  
pamatnik_palackeho@nm.cz | www.nm.cz

  vstupné: základní 160 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 240 Kč, děti do 6 let 
zdarma, školní výpravy à 50 Kč

  vstup možný pouze po předběžné objednávce v pracovní dny pro skupiny 
3–15 osob na pamatnik_palackeho@nm.cz nebo na tel. 224 497 193

MacNevenův pozdně barokní palác v Palackého ulici na Novém Městě 
pražském. Autentický byt Františka Palackého a jeho zetě Fran-
tiška Ladislava Riegra: salon, pracovna Palackého, pracovna Riegra, 
jídelna a sbírkový pokoj. Díla Josefa Mánesa, Josefa Václava Myslbeka, 
krajinářská škola Julia Mařáka a národopisná sbírka Libuše Bráfové.

  NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, 
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Betlémské nám. 1 | Praha 1 | tel. 224 497 500 | naprstek@nm.cz | 
www.nm.cz

  otevřeno: út a čt–ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
  vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost v českém jazyce (po předchozí 
objednávce) 300 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
Kultury Austrálie a Oceánie   Expozice představuje materiál-
ní a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie, 
osídlených zemědělci a rybáři. 
Vojta Náprstek   Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo 
zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora 
ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku. 

VÝSTAVY
Říše středu   Výstava, zachycující tisíc let dějin Číny, představuje ex-
ponáty, které pocházejí výhradně ze sbírek Náprstkova muzea. Mnohé 
z nich jsou vystaveny v historii muzea vůbec poprvé. | do 30. 09.

Výstava Říše středu

PŘEDNÁŠKY
  vstupné 30 Kč

 05. 05. | 17.30 | Afghánistán očima reportéra ČT – Karel 
Rožánek 

 12. 05. | 17.30 | Buddhistické památky starověké 
Baktrie – Ladislav Stančo 

 19. 05. | 17.30 | Afghánistán v kušánské době – Ladislav 
Stančo 
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VÝTVARNÉ DÍLNY PRO RODINY S DĚTMI
 07. 05. | 14.00 | Stínové loutky   Ve výtvarné dílně se sezná-
míte s historií a technikou stínového divadla a vyrobíte si vlastní 
stínovou loutku podle čínských originálů. | nutná rezervace na 
barbora_janu@nm.cz, tel. 224 497 511;  vstupné 80 Kč (v ceně 
je zahrnuto vstupné do muzea)
 21. 05. | 15.00 | Afghánský šperk   Během výtvarné dílny se 
vžijete do práce dávných šperkařů. Zhotovíte si kopii jednoduchého 
afghánského šperku, nebo při výrobě ozdoby zapojíte vlastní fantazii. 
| nutná rezervace na klara_kuthanova@nm.cz, tel. 224 497 503, mob. 
725 907 302; vstupné 80 Kč (v ceně je zahrnuto vstupné do muzea)

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2 | Praha 1 | tel. 224 497 707 | 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 hu-
debních nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový kla-
vír, na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první návštěvě 
Prahy v lednu 1787, housle Niccolo Amatiho (z doby kolem roku 
1650), skleněná harmonika, niněra s řezbou „Zvěstování“ a další.

VÝSTAVY
Josef Suk: Housle – můj osud   Návštěvníci zhlédnou fotografie 
z mnoha Sukových vystoupení, unikátní filmové nahrávky, ruko-
pisy nebo originální Sukovy hudební nástroje. | od konce května

VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
Jan Bedřich Kittl (1806–1868)   Český skladatel, významná 
osobnost kulturního života v Praze v 40.–60. letech 19. století. 
V r. 1843 byl jmenován ředitelem pražské konzervatoře, kde před-
nášel hudební teorii, po čase dirigoval ústavní orchestr a hlavně 
zavedl vedle němčiny výuku v češtině | od 05. 04. do 17. 05.
Antonín Rejcha   Životní příběh skladatele Antonína Rejchy 
zní až pohádkově: zanedbané osiřelé dítě dostalo příležitost ke 
vzdělání, které soustředěně využilo | od 05. 04. do 17. 05.
František Škroup jako tvůrce první zpěvohry na původní 
český text   V letošním roce si připomínáme 215. Výročí narození 
významného českého skladatele a dirigenta Františka Škroupa 
(1801–1861) | od 17. 05.
Josef Bohuslav Foerster   Výstavka připomene Foersterovy 
mimohudební aktivity | od 17. 05.

AKCE
28. 05. | 14.00 | Poznejte hudební Malou Stranu   Pro všech-
ny zvídavé děti, které chtějí poznat Národní muzeum i jinak než 

jen prostřednictvím expozic a výstav. Během hodinové vycházky 
a za pomoci výzkumnického listu s otázkami se malí návštěvníci 
dozvědí mnoho zajímavostí z historie Českého muzea hudby a je-
jího okolí. | vstupné 30 Kč (dospělý doprovod zdarma)

 MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Novotného lávka 1 | Praha 1 | tel. 222 220 082 |  
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 dalších doku-
mentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje i jeho klavír.  

VÝSTAVY
Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany   Výstava při-
blíží rodopisné pátrání. Ilustrovaný rodokmen objasní rodinné 
vztahy a doplní je o fotografie a zajímavé předměty zapůjčené 
od žijících potomků | do 24. 04. 2017

 MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Ke Karlovu 20 | Praha 2 | tel. 224 918 013 | a_dvorak_museum@nm.cz | 
www.nm.cz

  otevřeno: denně mimo po 10.00–13.30 a 14.00–17.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 90 Kč; školní výpravy à 10 Kč
  komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objed-
návku předem): 200 Kč v češtině; 500 Kč v cizím jazyce

Antonín Dvořák

EXPOZICE
V expozici Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův kla-
vír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je 
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna. 

VÝSTAVA
Antonín Dvořák interpret   Výstava představuje skladatele 
Antonína Dvořáka v méně známých rolích dirigenta, klavíristy, 
varhaníka a violisty | do 28. 03. 2017
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�NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Kostelní 42 | Praha 7 | tel. 220 399 111 | 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: út–pá 9.00–17.30; so+ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 190 Kč; snížené 90 Kč; rodinné 420 Kč; školní skupiny 
50 Kč/dítě. 

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

Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již 
Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslového 
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 školy 
technické v Praze, a otevřelo první expozice 28. září 1910 ve 
Schwarzenberském paláci na Hradčanech. V roce 1938 byla za-
hájena stavba nové muzejní budovy na Letné podle návrhu Mila-
na 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. 

AKCE
18. 05. | Mezinárodní den muzeí a galerií – snížené vstupné 
v hodnotě 50 Kč a doprovodný program.

STÁLÉ EXPOZICE
Architektura, stavitelství a design   Expozice dokumentuje 
nejvýznamnější architektonické počinExpozice dokumentu-
je 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 
dostavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí 
dvou „ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů 
z konce 19. století a doby první republiky.
Astronomie   Expozice seznamuje návštěvníky s historií astrono-
mie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je 
na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, 
počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně pří-
stupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 
5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho 
sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponá-
tem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů 
a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze 
17. století.
Doprava   Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled 
o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní 
dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční dopravy 
a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem dopravy 
na území České republiky. Návštěvník může obdivovat nejstarší 
automobil provozovaný na našem území i nejstarší automobil 
u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka Tatra 80, 
letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar v roce 1911 
uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je rychlíková loko-
motiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou válkou.
Fotografický ateliér   V expozici je představen za pomoci vy-
stavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek 
fotografií vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení 
obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fo-
tografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ate-
liéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnovat 
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 
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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 oboru 
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.
Interkamera   Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotografie 
postupně dostala díky vývoji techniky: fotografickou rekonstrukci 
prostorového vjemu, barevného vidění a fotografii pohybu, a to 
na originálních historických exponátech a řadě interaktivních 
pomůcek. Dominanty expozice tvoří skutečný hologram, dále 
rekonstrukce Maxwellova pokusu – ukázka skládání barevného 
obrazu ze tří dílčích černobílých obrazů. V části věnované po-
hybu se nachází funkční maketa experimentálního uspořádání 
18 fotoaparátů pro sériovou fotografii, jak ji používal v Kalifornii 
E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.
Měření času   Expozice zachycuje technický a technologický vývoj 
hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné pří-
stroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené 
za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při 
dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetic-
kou stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem 
jsou funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do 
kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický 
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audio-
vizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je re-
zervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž 
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické 
postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. 
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty 
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky 
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu 
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v domácnosti   Expozice atraktivním způsobem 
vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných 
„pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, 
praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od poloviny 
19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty ze sbí-
rek Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem Náprst-
kem 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 expoziciornictví navazuje Uhelný a rud-
ný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní soubor 
sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. Nové 
pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné prostředí 
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 webových 
stránkách muzea www.ntm.cz.

Expozice Uhelný a rudný důl 

VÝSTAVY 
Nejkrásnější knihy roku 2014   Oceněné knihy soutěže Nej-
krásnější české knihy roku za rok 2014, kterou společně pořádají 
Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví, jsou 
spolu s knihami, které postoupily při hodnocení do užšího výběru, 
vystaveny prostoru expozice NTM Tiskařství. Výstava vznikla ve 
spolupráci Národního technického muzea a Památníku národního 
písemnictví. | do 28. 05. 
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Od plamene k LEDu   Výstava dokumentuje historický vývoj 
světelných zdrojů. Hlavní pozornost je soustředěna na prezentaci 
elektrického osvětlení. Přiblíženy jsou také významné osobnosti, 
které svými objevy udávaly tomuto odvětví lidské činnosti směr. 
Základ výstavy je tvořen ukázkou světelných elektrických zdrojů ze 
sbírky NTM, pocházejících především z druhé poloviny 19. a z 20. století, 
tj. obloukových a žárovkových světelných zdrojů, doplněných některými 
okrajovými a slepými cestami vývoje. | do 04. 09.
Velorex   Výstava představí legendární motorovou tříkolku naší minu-
losti. Výstava vznikla ve spolupráci s Velorex klubem v AČR a obdivovat 
bude možné 10 vozítek, umístěných v dopravní hale muzea. | do 25. 09.
70 let poté. Nacistické lékařské válečné zločiny – první vy-
šetřování a dokumentace   Výstava připravená 70. výročí zahájení 
soudního sporu s 23 nacistickými lékaři, kteří byli během norimberských 
procesů obviněni ze zločinů proti lidskosti. Výstavu připravilo NTM ve 
spolupráci s Centre for the Medicine After the Holocaust v Houstonu 
a Kabinetem dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. | do 31. 07.
Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.   Výstava, 
která je příspěvkem NTM k oslavám 700. výročí narození císaře 
Karla IV., je zaměřena na stavitelské umění v době velkého sta-
vebního rozmachu během vlády tohoto mimořádného panovníka. 
Prostor výstavy se stane staveništěm, ve kterém budou ukázány 
dobové stavební profese a techniky. Z velkých stavebních strojů 
budou prezentovány funkční replika středověkého dřevěného 
jeřábu na lidský pohon a plně funkční replika gotického beranidla 
používaného pro zatloukání dřevěných pilotů při zakládání staveb 
nebo stavbě mostů. Výstavu doprovodí řada programů pro školy 
i veřejnost. | od 12. 05. do 05. 02. 2017

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových 
akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší 
edukační nabídka je určená školám. Workshopy Enter jsou 
koncipované pro základní školy, interaktivní zážitkovou formou 
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy Kids’ 
lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší žáky 
s oborem chemie. Nový projekt V technice je budoucnost je 
určen pro žáky 8. a 9. tříd a jeho cílem je motivovat žáky ke vzdě-
lávání v technických oborech. Pro střední školy jsou připraveny 
specializované odborné workshopy a soutěže. V NTM také 
úspěšně funguje Technický kroužek. | Více informací a rezervace 
na www.ntm.cz

KNIHOVNA NTM
  otevřeno: út a st 9.00–17.00

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

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY 
A STAVITELSTVÍ NTM

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

�MUZEUM HL. M. PRAHY

  HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52 | Praha 8 | tel. 224 816 772–3 | muzeum@muzeumprahy.cz | 
www.muzeumprahy.cz

  otevřeno: denně mimo po 9.00–18.00; poslední středa v měsíci 
do 20.00

  vstupné: základní 120 Kč; snížené (děti 6–15 let; studenti 15–26 let; 
senioři od 65 let) 50 Kč; rodinné 200 Kč; děti do 6 let a ZTP zdarma; 
školní skupiny 50 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma); dospělý 
návštěvník ve skupině od počtu 10 osob 96 Kč/os.

  zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách

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 – multifunkční pro-
stor pro malé i velké
Slabikář návštěvníků památek hmatová expozice určená pro 
vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice

AKCE
01. 05. | 13.00–17.00 | Den s Máchou 2016 – bohatý program 
v okolí Petřínské rozhledny pro všechny zamilované, ale nejen pro ně
14.–15. 05. | 10.00–18.00 | Open House Praha 2016   Otevírá-
me dveře pražských domů. Volně zpřístupněný Dům U Dvou zlatých 
medvědů, sídlo ředitelství MMP, v Kožné 1, Praha 1| pracovní listy; 
komentované prohlídky
18. 05. Mezinárodní den muzeí – vstup do hlavní budovy na 
Florenci a do Zámeckého areálu ve Ctěnicích zdarma
28. 05. | 9.15–17.00 | Dětský den v muzeu – tvořivé dílničky 
29. 05. | 13.00–17.00 | Hrajeme si na Petříně – bohatý pro-
gram pro rodiče s dětmi od 4 do 8 let u Petřínské rozhledny 

VÝSTAVY
Negrelliho viadukt – 170 let od zahájení stavby   Od 23. 03. 
je před hlavní budovou Muzea hl. města Prahy k vidění obrazová 
výstava Negrelliho viadukt – 170 let od zahájení stavby o uni-
kátní památce technického rázu. Tento most je druhým nejstar-
ším stojícím mostem v Praze a zároveň nejstarším železničním 
mostem přes řeku Vltavu. Výstavba mostu měla za úkol přivést 
železniční tratě ze severu, z Děčína a Drážďan do jediného, ten-
krát již postaveného, nádraží Společnosti státní dráhy (nynějšího 
Masarykova nádraží). Stavby viaduktu se ujal rakouský inženýr 
Alois Negrelli von Moldelbe (1799–1858), pracovalo na ní stále 
kolem 3000 dělníků, byla započata na jaře 1846 a již 1. června 
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1850 byl most uveden do provozu. Na výstavě můžete zhlédnout 
unikátní reprodukce obrazů, které zachycují vznik mostu až jeho 
do současné doby. Autoři těchto děl byli významní malíři své doby, 
např. Carl Robert Croll nebo Fridrich Anděl. K vidění jsou také 
zajímavé fotografické záběry mostu, a to již z konce 19. století, 
ale i z druhé poloviny 20. století. | do 22. 06.
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů   Vý-
stava realizovaná ve dvou výstavních sálech připomíná fenomén 
pražských biografů od jejich úplných počátků na konci 19. století 
až do nedávné minulosti, kdy desítky mnohdy svérázných či uni-
kátních kinosálů  přestaly fungovat. Díky historickým plánům me-
tropole s lokacemi biografů, desítkám jejich dobových fotografií 
či programům a plakátům si návštěvník může udělat názornou 
představu o tom, jak se množství a umístění pražských biogra-
fů v běhu času proměňovalo, jak vypadaly jednotlivé kinosály, 
ulice a budovy (případně pasáže), v nichž se nacházela moderní 
velkoryse pojatá premiérová kina, i o podobě skromnějších bio-
grafů na předměstích. Druhý výstavní sál je pojatý jako funkční 
biograf, z jehož dřevěných dobových sedadel mohou návštěvníci-
-diváci sledovat nestarší velmi krátké filmové záběry zachycující 
pražské reálie před rokem 1900, stejně tak filmy experimentálně 
a umělecky dokumentující Prahu 30. let 20. století. V tomto sále 
naleznete i maketu promítací kabiny, což vám umožní nahlédnout 
i do běžně nepřístupného zázemí každého kina. | do 07. 02. 2017
Komentované prohlídky pro školy – objednávejte se pomocí 
rezervačního systému na www.muzeumprahy.cz
Břevnov ve stínu kláštera / Hradčanům na dohled   Výstava 
o Břevnově je další, již v pořadí sedmá, z cyklu o pražských his-
torických předměstích. Tradičně, prostřednictvím trojrozměrných 
sbírkových předmětů, obrazů, dobových pohlednic, fotografií, 
tisků a dalších materiálů prezentovat nejvýznamnější místa 
a momenty života na Břevnově a v přilehlém okolí. Výstava se 
pokusí postihnout dějiny místa do poloviny 20. století, s vybranými 
tematickými přesahy až do 80. let 20. stol. Návštěvník bude mít 
možnost seznámit s historií této významné lokality, rozkládající se 
na území a v blízkosti nejstaršího mužského benediktinského kláš-
tera v Čechách. Původní osídlení této oblasti tvořily vesnice Břevnov 
(později Velký Břevnov), Malý Břevnov (Břevnovek) a Tejnka, které 
se spolu s několika usedlostmi nacházely podél Bělohorské silnice 
vedoucí z Prahy do západních Čech. | od 04. 05. do 31. 10. 
 04. 05. | 17.00 | Vycházka – Bílá Hora 
 25. 05. | 17.00 | Zmizelý Břevnov – přednáška s promítáním, 
přednáší P. Šaur | v přednáškovém sále v hlavní budově muzea
 26. 05. | 17.00 | Vzpomínky na Břevnov – přednáška s promí-
táním, přednáší F. Jičínská | v přednáškovém sále v hl.budově muzea
Křehká krása pražské kameniny   Výstava představuje unikátní 
soubor pražské kameniny ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, která kdysi 
bývala pýchou každé měšťanské rodiny, protože napodobovala 
porcelán používaný šlechtou nejen vzhledem, ale i určitými vlast-
nostmi. Pražská továrna na zpracování jemné kameniny, založená 
v r. 1791 čtyřmi pražskými měšťany v dnešní ulici Na Poříčí, byla 
první svého druhu u nás. | Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, 
Praha 7 - Troja; do 30. 10.

PŘEDMĚT SEZONY
Zbraně a zbroj keltského válečníka   Z anonymity pravěkých 
národů severně od Alp se jako první před dvěma a půl tisíci lety 
vynořili Keltové a zasáhli do dalšího vývoje tehdejší Evropy. Je-
jich hlavními znaky byly spíše útočnost a výbojnost než poklidné 
zemědělství. Jak je známo z archeologických pramenů, v žádném 
jiném období nebylo ukládáno v hrobech více zbraní než u Keltů. 
Zajímavý soubor keltských zbraní ve sbírkách Muzea hlavního 
města Prahy pochází ze dvou laténských pohřebišť v Praze-Ru-
zyni a Jinonicích, kde byli ve více než polovině mužských hrobů 
pohřbeni válečníci s mečem, kopím a štítem. | od 03. 05. do 31. 07.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na webových 
stránkách muzea www.muzeumprahy.cz 

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
  programy vede: pernicova@muzeumprahy.cz

Domovní znamení
Vyber si řemeslo
Moje královská cesta
Královský sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského
Multikulturní Praha za doby Karla IV., Kalendář

PRAŽSKÉ VĚŽE   
  programy vede: gausova@muzeumprahy.cz

Interaktivní komentované prohlídky Pražských věží pro 
II. stupeň ZŠ a SŠ. Součástí programu jsou pracovní listy. 

PROCHÁZKY PRAHOU PRO DĚTI
  programy vede: gausova@muzeumprahy.cz 

Pražský hrad, ten mám rád; Karlův most, příběhů dost; 
Staroměstské náměstí, známe nejen z pověstí; V královské 
zahradě, tulipánů habaděj; Královská cesta

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ 
SKUPINY

  program vede:lohnicka@muzeumprahy.cz

17.–20. 05. | Oděv našich předků – děti se seznámí se zpra-
cováním látek v pravěku, naučí se příst nit a vyzkouší si tkaní

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  programy vede: najemnik@muzeumprahy.cz

Praha v pravěku; Středověká Praha; Langweilův model
Praha v raném novověku; Barokní Praha

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na webových 
stránkách muzea www.muzeumprahy.cz

21. 05. | 10.00–14.00 | Pražská koláž s Jitkou Kopejtkovou 
– workshop | v přednáškovém sále v 1. patře
24. 05. | 16.00 | Street art & ženy – přednáška | v přednáš-
kovém sále v 1. patře
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ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
21. 05. | Oděv našich předků – děti se seznámí se zpracováním 
látek v pravěku, naučí se příst nit a vyzkouší si tkaní

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
05. 05. | 16.30 | Cyklus historie Prahy v deseti staletích: 
18. století – Proměny Prahy v 18 stol. – přednáší PhDr. Jiřina 
Chrastilová. Vycházka Pražský hrad | místo a dobu srazu se 
dozvíte na přednášce 
12. 05. | 16.30 | Cyklus Výtvarné umění v dějinách času IV. 
(léta 1920–1960): Design 50 let – přednáší PhDr. Ladislav 
Zikmund-Lender

  PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábř. 412 | Praha 2 | tel. 224 919 833

  Od 04. 01. do 07. 06. 2016 je muzeum z důvodu úprav interiéru 
a instalace nové expozice uzavřeno.

 MÜLLEROVA VILA
Nad hradním vodojemem 14/642 | Praha 6 | Střešovice | 
tel. 224 312 012 | vila.muller@muzeumprahy.cz

  otevřeno: út, čt, so, ne; prohlídky v květnu: v 9.00, 11.00, 13.00, 
15.00 a 17.00

  prohlídky možné pouze s lektorským výkladem a  po předchozí 
rezervaci pomocí rezervačního formuláře na www.muzeumprahy.cz; 
max. 7 osob ve skupině

  vstupné: základní 300 Kč; snížené 200 Kč; děti do 6 let zdarma (pouze 
v doprovodu dospělé osoby); zvláštní vstupné 130 Kč ( pro studenty 
architektury, výtvarných a uměleckých škol ve skupinách vč. pedagog. 
doprovodu); příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč/os

Národní kulturní památka, světově proslulé dílo avant-
gardního architekta Adolfa Loose (1870–1933).

  ROTHMAYEROVA VILA
U Páté baterie 50 | Praha 6 - Střešovice | tel. 224 312 012 | 
vila.rothmayer@muzeumprahy.cz

  spojení: metro A – Hradčanská nebo Petřiny, tram 1 nebo 18 – 
Vojenská nemocnice

  otevřeno: út, čt, so a ne od 9.00 do 18.00
  prohlídky možné pouze s lektorským výkladem a  po předchozí 
rezervaci pomocí rezervačního formuláře na www.muzeumprahy.cz; 
max. 7 osob ve skupině

  vstupné: základní 180 Kč, snížené 120 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze 
v doprovodu dospělé osoby), zvláštní vstupné 80 Kč (pro studenty 
architektury, výtvarných a uměleckých škol ve skupinách vč. pedago-
gického doprovodu). Příplatek za cizojazyčný výklad 100 Kč za osobu. 

  možnost zakoupení zvýhodněné společné vstupenky do 
Müllerovy a Rothmayerovy vily; vstupné: základní 420 Kč, 
snížené 260 Kč, příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu.

Národní kulturní památka

  ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1 | Praha 9-Vinoř | tel. 286 001 366 |  
ctenice@muzeumprahy.cz | www.muzeumprahy.cz

  v areálu působí Jezdecká společnost, Zámecké zahradnictví, Zámecký 
hotel a restaurace (do odvolání uzavřeno)

  spojení: metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany; bus 185 
a 302 – st. Ctěnice nebo st. Vinořský hřbitov a dále přes lesopark po 
žluté 2 km

  otevřeno: výstavy a expozice út–ne 10.00–18.00; park je přístupný 
denně 8.00–22.00

  vstupné: základní 100 Kč; snížené 50 Kč; rodinné 200 Kč

AKCE
14.–15. 05. | Květinový jarmark – dvoudenní výroční trh 
vázaný na českého světce Jana Nepomuckého a s ním související 
pražské svatojánské pouti, se tentokrát ponese v duchu oslav 
zahradnického cechu. Jarmark nabídne širokou paletu květin 
a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. 

STÁLÉ 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 sdružování, 
a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních pa-
mátek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hlavního města 
Prahy | na komentované prohlídky nutno objednat předem na tel. 
601 555 080 nebo na oudova@muzeumprahy.cz

STÁLÉ EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova   Expozice 
připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nej-
starších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat 
celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. 
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století   Expozice 
vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř seznamuje 
návštěvníky s historií obce Vinoř. 

VÝSTAVA
Večerníček slaví 50 let / Výstava v Zámeckém areálu Ctě-
nice mapuje příběh fenoménu „Večerníček“.    Nenápadná 
pohádka na dobrou noc postupně přerostla díky mimořádné 
dramatické, výtvarné i animační kvalitě formátu krátkého žán-
rového útvaru a stal se z ní zcela originální televizní subjekt. In-
teraktivní výstava představí nejen nejoblíbenější příběhy, jako je 
Mach a Šebestová, Maxipes Fík, Rákosníček, Králíci z klobouku 
anebo Krkonošské pohádky, ale samozřejmě také jejich tvůrce, 
scenáristy, výtvarníky. | do 30. 10.
15. 05. | Květinová dílna víly Amálky

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE – II. PATRO ZÁMKU
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Výstava předsta-
vuje návštěvníkům přesný model nejkrásnější nádražní budovy 
v Praze, otevřené před 140 lety a zničené před 30 lety, stejně jako 
provoz vlaků na nádraží, což je možné díky modelovému kolejišti 
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postavenému dle někdejší reality a s využitím dobových plánů 
a dalších historických pramenů. Na digitálně řízeném modelovém 
kolejišti ve velikosti HO (měřítko 1:87) můžete využít interak-
tivních prvků a dle dobových jízdních řádů vypravovat osobní 
vlaky kupříkladu do Turnova, Všetat či Hradce Králové. | od 15. 05. 

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  objednávejte se předem na oudova@muzeumprahy.cz nebo na tel. 
601 555 080 

Řemesla v pořádku   Komentovaná prohlídka expozice seznámí 
návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování v so-
ciokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po 
současnost. Vhodné pro II. st. ZŠ a SŠ.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY 
Tovaryšova cesta na zkušenou   Program je koncipován jako cesta 
vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě van-
drovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní prohlídce, se samy 
vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro 3.–6. třídy ZŠ.
Toulky říší večerníčků   Do jaké třídy chodí Mach s Šebestovou? 
V jakých českých horách můžeme potkat bájného vládce Krako-
noše a proč Bob a Bobek bydlí v klobouku? Lektorský program je 
pojat jako interaktivní a hravá procházka známými večerníčko-
vými příběhy. Vhodné pro: MŠ, I. st. ZŠ | od 03. 05.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA 
10. 05. | 14.00 | Zdenka Procházková a Ivan Kraus   Herec, 
scenárista, loutkář, spisovatel, fejetonista a povídkář Ivan Kraus se 
narodil 1. března 1939 v Praze. Po maturitě na gymnáziu (1957) 
vystudoval nástavbový obor mezinárodní ekonomické vztahy 
(1959). Jako herec a autor působil v řadě pražských malých a ka-
baretních divadel. Po roce 1968 žil v cizině, od roku 1971 pracoval 
v Německu jako rozhlasový a televizní scenárista, loutkoherec 
a spisovatel, od roku 1976 střídavě žije ve Francii. Pobýval také ve 
Spojených státech, Švýcarsku, Itálii, Anglii, Nizozemí, Belgii, Špa-
nělsku, Portugalsku a Mexiku. Nyní žije střídavě v Paříži a v Praze.

  PRAŽSKÉ VĚŽE
www.muzeumprahy.cz

  věže a bludiště otevřeny v květnu denně 10.00–22.00

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY
Klíče k Pražským věžím – hledejte společně s námi klíče k Pražským 
věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objektech, získejte 
volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! Více informací na 
http://muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/

  PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady | Praha 1 | Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

  ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady | 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.

  STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most | Praha 1 – Staré Město

STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže   Akcent oslav výročí narození Karla IV. bude 
v Muzeu hl. m. Prahy položen na otevření expozice ve Staroměst-
ské mostecké věži, která je ve správě Muzea hlavního města Prahy. 
Věž byla součástí Karlova mostu, byla založena současně s ním 
a není vyloučené, že základní kámen mostu je uložen v pilíři pod 
věží. Stavba věže byla dokončena zároveň s mostem začátkem 
15. století. Po stránce architektonické i umělecké patří k nejkvalit-
nějším projevům vrcholně gotického stavitelství v rámci stavební 
činnosti Karla IV., a to nejen v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy. 
Věž je unikátní množstvím autentických detailů (např. kamenic-
kých značek), uměleckou výzdobou i svojí urbanistickou podobou. 
Expozice popisuje jak nezpochybnitelná fakta, tak různé hypotézy, 
které nejdou ověřit, ale jsou divácky zajímavé. Ve sklepení je ma-
lá prezentace předmětů vylovených z Vltavy, včetně posledních 
nálezů z unikátního plošného průzkumu dna řeky.

  PRAŠNÁ BRÁNA
nám. Republiky 5 | Praha 1 – Staré Město

  SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Malostranské nám. 556/29 | Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Custos Turris / Strážce města   1. etapa nové stálé expozice na 
Svatomikulášské městské zvonici – Starší byt věžníka s černou kuchyní

 MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most | Praha 1 – Malá Strana
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�MUZEA A – Z

  FRANZ KAFKA MUSEUM
Cihelná 2b | Praha 1 | Malá Strana | tel. 257 535 373 |  
kafkashop@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“ nabízí 
pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky (1883–
1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 20. sto-
letí. Výstava vznikla a byla otevřena roku 1999 v Barceloně. V le-

tech 2002–2003 proběhla její 
repríza v The Jewish Museum 
v New Yorku a v roce 2005 by-
la instalována v jedinečných 
prostorách Hergetovy cihelny 
na malostranském břehu Vl-
tavy v Praze.
Výstava je rozdělena do dvou 
částí. První, nazvaná Existen-
ciální prostor, kategorizuje 
hlavní události Kafkova života 
a vlivy prostředí, v němž Kaf-
ka v Praze žil. Druhá, nazvaná 
Imaginární topografie, 
ukazuje, jak se u Kafky fyzická 
realita Prahy a jeho života v ní 
složitě proměňuje v metafo-
rický obraz. Na výstavě ožívají 

fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy v důmyslně koncipovaných 
instalacích s využitím nejmodernější audiovizuální techniky. Slovo, 
obraz, světlo a hudba tu vytvářejí symfonický celek.

  GRÉVIN PRAHA
Nejzábavnější muzeum voskových figurín

Celetná 15 | Praha 1 | info.praha@grevin.com | www.grevin.com
  Musée Grévin Praha je pro veřejnost otevřeno každý den 10.00–19.00 
(pokladna zavírá v 18.30)

  vstupné viz www.grevin-praha.com/cenik
  kavárna přístupná i zvenčí
  obchod se suvenýry

Vydejte se do muzea Grévin Praha na vzrušující cestu historií až 
po současnost. Opusťte realitu a vstupte do našich sedmi legen-
dami opředených interaktivních světů, kde si skutečnost podává 
ruku s fantazií. V Grévinu vypadají voskové figuríny českých 
a světoznámých osobností jak živé a jsou zasazeny do bohatých 
scénografií plných vizuálních a zvukových efektů. 

Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfie s Bradem 
Pittem nebo si zahrajte na klavír s Mozartem. Potkejte císařovnu Ma-
rii 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. 

  CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády

Celetná 10 | Praha 1 | tel. 224 242 953 | info@choco–story–praha.cz | 
www.choco–story–praha.cz

  otevřeno: denně 9.30–19.00
  vstupné: dospělí 270 Kč; senioři 65+, studenti a děti 6–15 let 199 Kč; 
skupiny (min. 10 osob) à 199 Kč; školní skupiny (6–15 let) à 65 Kč 
(pedagog. doprovod zdarma); děti do 6 let zdarma

EXPOZICE
V Choco-Story muzeu se ponoříte do vzrušujícího světa čokolády 
a za pomoci všech smyslů se vydáte na cestu časem. Bude to 
požitek nejen pro Vaše chuťové pohárky, ale i oči a nos. Muzeum 
je členěno na 2 hlavní části – výstavní prostory a čokoládovou 
dílnu. Samotná expozice přibližuje především dávnou historii 
kakaa, od dob bájných Mayů a Aztéků až do dnešních dnů. 
Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů a do-
bových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokoládová 
fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné zajímavos-
ti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpomínky, 

foto © Franz Kafka Museum 2016
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v  průběhu návštěvy zde každý může sníst tolik čokolády, 
lanýžů a pralinek, kolik jen bude chtít! V čokoládové dílně 
návštěvníci odhalí tajemství výroby pravých belgických pralinek 
a hedvábně hladké čokolády a mají zde možnost stát se na chvíli 
čokolatiérem a vyrobit si své vlastní čokoládové výrobky.  
Muzeum je vyhledávaným cílem školních výprav i individuálních 
turistů a je velmi vhodné pro rodiny s dětmi.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby probíhá každých 30 minut. Uvidíte, jak se s čokoládou 
pracuje, aby byla pěkná a chutná, ochutnáte pravé belgické pralinky.
Soutěž pro děti – odměnou za správné odpovědi bude při 
výstupu z muzea malý dárek.
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy s průvodcem 
včetně ukázky práce čokolatiéra | objednávky na výše uve-
dených kontaktech nejméně tři dny předem
All you can eat – v rámci vstupného neomezená konzumace 
čokolády

 MADAME TUSSAUDS PRAGUE
Celetná 6 | Praha 1 | tel. 224 215 585 | info@waxmuseumprague.cz | 
www.madametussauds.com/prague

  otevřeno: denně 10.00–21.00
  vstupné: dospělí 160 Kč, děti 100 Kč

EXPOZICE
Speciální hollywoodská filmová výstava plná těch největších 
hvězd. Světla, kamera, akce! Madame Tussauds přiváží do Prahy kou-
sek Hollywoodu. Návštěvníci mají možnost proniknout do světa filmu 
a setkat se tváří v tvář s nejoblíbenějšími hvězdami stříbrného plátna.
V rámci výjimečné výstavy v Muzeu voskových figurín v Praze 
se představují hvězdný pár Brad Pitt a Angelina Jolie, akční 
veterán Bruce Willis, sexy George Clooney, Johnny Depp, 
nenapodobitelná Lady Gaga a v neposlední řadě také všemi 
milovaný mimozemšťan E.T.

Úžasně realistické voskové figuríny jsou k vidění ve speciálním filmovém 
provedení a režie se ujímá sám legendární režisér Quentin Tarantino. 

 MUCHOVO MUZEUM 
Panská 7 | Praha 1 | tel. 224 216 415 | shop@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.)

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, olejomaleb, kreseb, 

pastelů, fotografií a osobních předmětů po-
dává souhrnný pohled na výtvarné dí-
lo Alfonse Muchy, kromě jeho Slovanské 
epopeje. Pozornost je soustředěna zejména 
na pařížské období (1887–1904), které je 
světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený 
soubor litografií, v čele s nejvýznamnějšími 
plakáty pro Sarah Bernhardt, legendární 
pařížskou herečku konce 19. století, sou-
bor charakteristických dekorativních panó, 
početná ukázka z Documents décoratifs 
(1902) a ukázka z pařížských skicáků.
Další dekorativní předměty, plastika a ukáz-
ky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrínách. 
Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů 
vzniklých později v Čechách (1910–1939), 
z kreseb a olejomaleb. V závěru expozice se 
nacházejí původní kusy nábytku z Muchova 

pařížského ateliéru, fotografie jeho rodiny a soubor ateliérových foto-
grafií pořízených Muchou v Paříži. Součástí expozice je také půlhodinový 
dokument o životě a díle Alfonse Muchy.

foto © Mucha Trust 2016
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 MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 503/2 | Praha 1 | tel. 257 286 147 |  
www.museumkampa.cz

  muzeum otevřeno: denně 10.00–18.00
  restaurace a kavárna Sovovy mlýny otevřeny denně 10.00–23.30,  
www.sovovy–mlyny.cz

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka   Expozice Františka Kupky v Museu Kampa předsta-
vuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl tohoto průkopníka abstrakt-
ního umění. V expozici jsou vystaveny práce od období studentských let, 
díla z vrcholného období Kupkovy abstraktní tvorby i z pozdějších let. 

VÝSTAVY
Karel Trinkewitz   Výstava se soustředí na Trinkewitzovy koláže, 
objekty i práce nesoucí se v duchu lettrismu. Kurátorka: K. Burianová. 
| do 15. 05. 
František Kupka: Vanoucí modře   Rozsahem nevelká výstava 
věnovaná tvorbě F. Kupky představuje slavný soubor tří obrazů Va-
noucí modře ze sbírky Musée National d´Art Moderne Paris – Centre 
Pompidou, Národní galerie v Praze a soukromé sbírky v Londýně, 
které ačkoliv spolu nedílně souvisí, nebyly pospolu více než třicet 
let vystaveny. Kurátorky: M. Teinhardt a H. Musilová. | do 22. 05.

František Kupka: Vanoucí 
modře, 1923 – 1924, olej na 
plátně, 110x108 cm, Centre 
Pompidou Paris, Museé 
national d´art moderne, 
Centre de création industrielle 
© ADAGP; Rennes, musée des 
Beaux-Arts, foto © MBA, 
Rennes, Dist. RMN-Grand 
Palais / Louis Deschamps

Karel Malich: Nově objevený   Hlavním dílem výstavy je nově 
objevený, rozměrný reliéf K. Malicha z roku 1978 vytvořený pro 
Lékařskou fakultu v Plzni, nově objevený až v letošním roce. Ku-
rátor K. Srp. | do 31. 05. 
Jiří Mrázek   Komorní výstava člena a spoluzakladatele umělecké 
skupiny UB 12 jejímiž členy byli mj. V. Boštík, A.  Šimotová, S. Kolíbal, 
Vl. Janoušek a V. Janoušková). Kurátorka H. Nešlehová | do 06. 06.
7 + 1 Mistři českého skla   Výstava sedmi, resp. osmi mistrů čes-
kého skla navazuje koncepcí na výstavní projekt z roku 1983, který 
uskutečnila Meda Mládková v American Craft Museu v New Yorku. 
Newyorskou přehlídku, na které byli prezentováni St. Libenský, 
J. Brychtová, R. Roubíček, V. Lišková, J. Harcuba, V. Cigler 
a Vl. Kopecký, mnozí pokládají za přelomový počin, který přiblí-
žil českou sklářskou scénu americkému publiku a přispěl k jejímu 

fenomenálnímu úspěchu v USA. Výstava v Museu Kampa tyto 
umělce znovu připomene a zároveň bude poctou vloni zesnulé 
Miluši Roubíčkové. Výstava byla připravena ve spolupráci s UPM, 
kurátor: M. Hlaveš. | od 31. 05. do 28. 09. 
Tělesnost: František Kupka a tělesnost v zobrazení součas-
níků (Munch, Kokoschka, Šaloun, Preisler...)   Výstava kurátorů 
A. Hnojila a H. Musilové představí, jakým způsobem je zkoumán a zob-
razován člověk konce 19. a prvních patnácti let 20. století. Vystavená 
díla Edvarda Muncha, Františka Kupky, Jana Štursy, Bohumila Kafky, 
Miloše Jiránka, Oskara Kokoschky, Ladislava Šalouna a dalších předsta-
vují zobrazení tělesnosti na pomezí konce secesní stylizace a přelomo-
vých modernistických tendencí před nástupem avantgardy. Kurátoři: 
A. Hnojil, H. Musilová. | od 24. 05. do 11. 09. 
Jiří Bielecki   Výstava děl výrazného člena Klubu konkretistů, 
představí autorovo tvůrčí období od šedesátých let po závěrečné 
práce, kterou prezentují záznamy kouřem na podkladové ploše, 
tzv. kouřovky, a prostorové objekty – tzv. gravitabily. Kurátorka: 
I. Víchová. | od 21. 05. do 28. 09.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  cena: 60 Kč plné vstupné / 40 Kč zlevněné vstupné

21. 05. | 15.00 | Komentovaná prohlídka výstav Karla 
Malicha a Jiřího Mrázka

DOPROVODNÝ PROGRAM
  Cena: 150 Kč dospělí / 90 Kč studenti a senioři. Rezervace a vyzvednu-
tí lístků předem nutné.

10. 05. | 18.30 | Večer Trinkewitz   Třetí a závěrečné setkání 
nad dílem všestranného umělce a samouka Karla Trinkewitze.

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO RODINY S DĚTMI
  cena: 100 Kč / dítě, 1 dospělý zdarma, 2. dospělý 50 Kč. Rezervace nutná.

07. 05. | 16.00 | Tajemná země Jiřího Mrázka   Pravidelná 
sobotní dílna bude tentokrát věnována dílu Jiřího Mrázka. 
21. 05. | 16.00 | O ztraceném díle Karla Malicha   Pravidelná 
sobotní dílna bude věnována dílu Karla Malicha. 

KONCERT
31. 05. | 19.00 | Cyklus koncertů Procházky uměním 
v Museu Kampa s Jitkou Hosprovou    Účinkují: Jitka Hosprová 
– viola, Ivo Kahánek – klavír, Ludmila Peterková – klarinet. Pro-
gram: W. A. Mozart, R. Clarke, M. Bruch, M. Kabeláč a J. Francaix

DALŠÍ PROGRAMY
  více info na www.museumkampa.cz/programy

Komentované prohlídky v českém, anglickém, německém 
nebo italském jazyce. Rezervace na výše uvedených kontaktech, 
u pokladny nebo v kanceláři muzea.
Workshopy a animační programy   Tyto programy na objed-
návku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi 
i skupiny dospělých. Vedle široké nabídky animačních programů 
a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám nabízíme nové 
programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám.
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 MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Jana Zajíce 7 | Praha 7 (200 m od stanice tram Sparta) |  
tel. 233 383 745 | www.muzeumkavy.cz

  otevřeno: denně 11.00–18.00
  Ve stylové kavárně Alchymista (www.alchymista.cz) je možné ochut-
nat čerstvě praženou kávu z vlastní pražírny; otevřeno: 10.30–19.30

STÁLÁ EXPOZICE
Fenomén kávy   Výstava dokumentuje bohatou historii kávy, 
její pěstování, zpracování, přípravu, uskladnění a servírování. 
Další část je věnována kávovinovým náhražkám (cikorka, obilná 
káva, melta, ovocná, fíková), mezi kuriozity patří také exkluzivní 
cibetková káva. Vystaveny jsou různé typy historických pražiček, 
zásobníků na kávu, mlýnků a strojů na přípravu kávy. Sbírka více 
než sta dóz na kávu a dalších kořenek dokumentuje estetickou 
rozmanitost jejich tvarů, dekoru i písma. Součástí expozice jsou 
grafické materiály (účty, sáčky, účtenky, pohádky, vystřihovánky, 
betlémy a další artefakty spojené s propagací jednotlivých firem). 
Podrobné texty v českém a anglickém jazyce.
Pražské kavárny a jejich svět   Fotografie dokumentují atmo-
sféru interiérů prvorepublikových kaváren.

VÝSTAVA
Kořenky našich prababiček   Sbírkové předměty dokumentují 
vývoj kameninových a porcelánových dóz na potraviny.

  GALERIE SCARABEUS
Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.

 MUZEUM KOMUNISMU
Legacy s. r. o.

Na Příkopě 10 | Praha 1 | tel. 224 212 966 |  
muzeum@muzeumkomunismu.cz | www.muzeumkomunismu.cz

  otevřeno: denně 9.00–21.00
  prohlídky s průvodcem na objednávku

Muzeum představuje sugestivní pohled na éru komunismu se 
zaměřením na Československo (obecně) a na Prahu (specificky) 
v mnoha sférách a z různých pohledů: každodenní život, politika, 
historie, sport, ekonomika, vzdělání, umění (konkrétně socialistic-
ký realismus), mediální propaganda, Lidové milice, armáda, policie 
(včetně tajných služeb StB), cenzura, soudní a jiné donucovací insti-
tuce (včetně éry stalinismu – procesy a politické pracovní tábory) 

atd. Věnuje se zejména době totalitního režimu od únorového 
puče v roce 1948 do listopadu r. 1989 tzv. „sametové revoluce“.
Muzeum se rozkládá zhruba na 450 m2, a to v paláci Savarin, 
který se nachází v centru Prahy, v ulici Na Příkopě 10 (2 minuty 
od Václavského náměstí). Výstavní prostory umožňují ukázku a in-
terpretaci předmětů a historických dokumentů. Výstavu doprovází 
vyprávění pečlivě zpracované ze směrodatných dat a faktů sou-
visejících s komunismem jako fenoménem 20. století. V žádném 
případě organizátoři výstavy nechtějí a nebudou propagovat či se 
jinak zabývat současnými politickými otázkami v ČR. 

Muzeum komunismu – výslechová místnost

Toto je první muzeum v Praze (od dob „sametové revoluce“), které 
se specificky zabývá systémem, jenž vznikal ve sférách bývalé-
ho Sovětského svazu (SSSR). K bohatosti výstavy patří pečlivě 
vybírané originální materiály a zajímavě umělecky zpracované 
instalace, které obsahují autentické artefakty. To vše je k vidění ve 
třech hlavních výstavních sálech a v přilehlé promítací místnosti. 
Předností výstavy je především její obsah | dnes již nevšední před-
měty a materiály, které pocházejí z vlastního obsáhlého archivu 
muzea. Dále jej tvoří materiály získané z veřejných i osobních 
sbírek a archivů.

 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství 
a úpravny vody Podolí

Podolská 15 | Praha 4 | tel. 272 172 345 | www.pvk.cz
  prohlídky pro jednotlivce i skupiny (max. 20 osob): každý čtvrtek ve 
13.00, 15.00 a 17.00, druhou sobotu v měsíci v 11.00 a 13.00

  cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč; skupinové vstupenky 
1300 Kč do 10 osob; 2500 Kč do 20 osob

  prohlídku je třeba předem objednat na www.ticketstream.cz nebo  
www.pvk.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
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 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ 
Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skleně-
nou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný výhled do 
Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice zachovává chronologické 
členění historického vývoje pražského vodárenství od prvních sou-
kromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny renesančního 
období a vodárenské snahy konce 19. století, až po současné zásobování 
hl. m. Prahy vodou. Je zde vystaven originál čerpacího stroje klatovské 
vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hrad-
ního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Trojrozměrné 
předměty doplňuje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného 
archivního materiálu a množství historických fotografií. Velmi cenné 
jsou sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších 
historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována unikátní 
sbírka vodoměrů.

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

 MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

    
 MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ 
PRAHY

Jánský vršek 8 | Praha 1 | tel. 257 224 508 | www.muzeumalchymistu.cz
  Muzeum alchymistů dočasně uzavřeno vzhledem k rekonstrukci 
objektu. Plánované znovuotevření 1.7.2016

 MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ 
A STRAŠIDEL

Mostecká 18 | Praha 1 | tel. 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
  Většinu akcí lze objednat na libovolné datum pro skupinu 15 a více osob.

 01. 05. | 10.00 – 22.00 | Zamilovaná strašidla – páry 50% sleva 
na vstup do muzea
 04. 05. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly M. Stranou na Hradčany

 06. 05. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
 07. 05. | 10.30 | Po stopách starých pověstí českých na Vyšehrad
 08. 05. | 15.00 | Parníkem s vodníkem
 12. 05. | 18.00 | Karlův most ze tří stran
 13. 05. | 20.00 | Pátek 13 v muzeu strašidel – muzeum potmě
 13. 05. | 20.00  | Strašidla s hvězdičkou aneb Erotika v pražských 
pověstech
 15. 05. | 15.00 | S hastrmanem za vodníky
 18. 05. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly N. městem na Vyšehrad
 20. 05. | 19.00 | Za Novým světem alchymistů
 20. 05. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
 21. 05. | Navštivte naše alchymisty na zámku Jezeří
 21. 05. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
 24. 05. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
 26. 05. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly St. Městem a Josefovem
 27. 05. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly M. Stranou na Hrad
 28. 05. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly M. Stranou na Hradčany
 28. 05. | 19.00 | Za strašidly s překvapením
 29. 05. | 15.00 | Parníkem s vodníkem

  NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM  
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

  NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM
Dům U Zlatého slunce | Valdštejnská 20 | Praha 1 | Malá Strana |  
tel. 257 533 455 | pedagog@npmk.cz | www.npmk.cz

  vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 
100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P zdarma

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

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

EXPOZICE
Třída v době 1. republiky
Třída ze 70. let 20. století
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti 
Evropě. Pod záštitou České komise pro UNESCO a ve spolupráci 
s hl. městem Praha. 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. Sou-
částí expozice jsou školní kabinet, písařský koutek, interaktivní 
program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky 
zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj. 

VÝSTAVY
Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopa-
du 1939 – nacistická perzekuce českých studentů během 
2. světové války | do 14. 08. 
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Karel IV. – Život otce vlasti – výstava je zaměřená na význam-
né činy českého krále a římského císaře | v přízemí; do 31. 12.

  PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO

Mikulandská 5 | Praha 1 | tel. 221 966 411 / 415 | pedknihovna@npmk.cz | 
www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz; www.epk.cz

  Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání 
a školství. 

  Knihovna bude pro veřejnost uzavřena 30. 04. a znovu 
otevřena v září 2016 na adrese: Jeruzalémská 12, Praha 1.

  NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
Kostelní 44 | Praha 7 | tel. 220 308 200 | nzm.praha@nzm.cz |  
www.nzm.cz | FB Národní zemědělské muzeum

 A bezbariérový vstup
  spojení: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 st. Letenské náměstí a pak ulicí Nad 
Štolou nebo Oveneckou k budovám NZM a NTM

  otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
  vstupné: základní 110 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 220 Kč; skupinové 
slevy – min. 8 osob (30 + 70 Kč). Více viz www.nzm.cz/praha

AKCE 
07. 05. | 10.00–16.00 | Vítání máje – prezentace stavění 
máje a dalších lidových zvyků
18. 05. | 17.00–21.00 | Muzejní den – v rámci Mezinárodní-
ho dne muzeí vstup zdarma. Od 17.00 blues a gospel v podání 
dua Paul Batto jr. a Ondra Kříž. 
20. 05. | 10.00–16.00 | Zemědělský den – akce pro školy 
a mateřské školy – přiblížení oboru zemědělství prostřednictvím 
zábavných úkolů a soutěží
28.–29. 05. | 9.00–17.00 | Za tajemstvím potravin aneb 
víš, co jíš? – akce Ministerstva zemědělství pro rodiny s dětmi | 
vstup do všech prostor NZM Praha je po dobu akce zdarma

STÁLÉ EXPOZICE
Labotaroř ticha – jedinečná audiovizuální instalace z českého 
pavilonu Světové výstavy EXPO Milano 2015, živý les vsazený do 
futuristické laboratoře, která umožňuje návštěvníkům nahlédnout 
do buněčné úrovně lesního biotopu | velký sál (západ), 1. patro 
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní 
historické traktory a stroje, interaktivní program pro děti i pro 
dospělé | velký sál ve sníženém přízemí
Rybářství – nová stálá moderní a interaktivní expozice věnovaná 
historii i současnosti českého rybářství a rybníkářství, práci rybářů 
a chovu ryb. | velký sál (západ), 1. patro

Expozice Laboratoř ticha

O pivu – z chmelnice až na náš stůl – expozice mapující bo-
hatou historii, tradici i současnost českého pivovarnictví | velký 
sál – západ, 3. patro
Od věku sloužím člověku – expozice věnovaná historii obalové 
techniky, transportu potravin a recyklace potravinových obalů – ve 
spolupráci s EKO–KOM, a. s. | velký sál – východ/sever – 3. patro.
Malá naučná lesní stezka –  venkovní expozice „O stromech 
a lese“ – poznávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed, 
dětská prolézačka atd. | muzejní dvůr; otevřeno celoročně; vchod 
možný i z Letohradské ul.; vstup volný
Malý selský dvorek – ukázky chovu živých drobných domácích 
zvířat (kozičky, králíci, morče, slepice, kohout, holubi) | muzejní dvůr; 
otevřeno celoročně; vchod možný i z Letohradské ul.; vstup volný

VÝSTAVY 
Museo Mundial / Muzeum světa   Mezinárodní projekt o po-
znávání v globálním kontextu – problémy světa, jak je ovlivňu-
jeme a jak na nás dopadají. | schodiště 2. a 3. patro ; do 30. 06.
Les – příběhy lidí a stromů   Poznávací a zážitková výstava. Vydejte 
se na cestu lesem za bájným stromem života a poznání z počátku věků, 
na napínavou hravou pouť za dávnou duší lesa, která nás provází, aniž 
o ní víme. | Velký sál – východ/sever, 2. a 1. patro; do 15. 05.
Kouzlo historické techniky (X. ročník)   Výstava kreseb ze-
mědělské techniky – práce studentů II. ročníku ČVUT | ve stálé 
expozici Traktor jede; do 12. 06.
Čižba – umění krásné a líbezné   Výstava připomíná dnes již skoro 
zapomenutou a málo známou oblast lovectví, která byla jedním ze 
zdrojů obživy chudších vrstev a zábavou a ukrácením dlouhé chvíle 
pro vrstvy bohatší. | malý sál střed v 1. patře; od 19. 05. do 30. 10.

LEKTORSKÝ PROGRAM PRAHA PRO ŠKOLY
  prohlídky stálých expozic a výstav s výkladem po předchozí domluvě 
na lektor@nzm.cz nebo tel.: 220 308 329, lektor: Jan Royt.

 MIMOPRAŽSKÉ POBOČKY NZM PRAHA

  MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA
Zámek Kačina | Svatý Mikuláš 51 | Kutná Hora | tel. 327 571 170 | 
nzm.kacina@nzm.cz  | www.nzm.cz | FB Kačina Zámek
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  MUZEUM LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI 
A RYBÁŘSTVÍ

Lovecký zámek Ohrada | Ohrada 17 | Hluboká nad Vltavou | 
tel. 387 965 340 | nzm.ohrada@nzm.cz  | www.nzm.cz | FB Zámek 
Ohrada

  MUZEUM VINAŘSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ 
A KRAJINY 

nám. Svobody 8 | Valtice | tel. 519 352 144 | nzm.valtice@nzm.cz | 
www.nzm.cz | FB Muzeum Valtice

  MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Jeníkovská 1762 | Čáslav | tel. 327 311 146; mob. 604 236 611 |  
nzm.caslav@nzm.cz  | www.nzm.cz | FB Traktory Čáslav 

  PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Strahovské nádvoří 1 | Praha 1 | tel. 220 516 695 |  
post@pamatnik–np.cz | www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec
  otevřeno denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné na výstavy základní 40 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč
  pořady pro děti jsou přístupné pro školy a veřejnost; prosíme o předcho-
zí registraci na tel. 273 132 553 nebo na truncova@pamatnik-np.cz

POŘADY NA OBJEDNÁVKU
Staré pověsti české   Literární pořad s loutkovými vstupy, který 
dětem představí a dospělým připomene dílo klasika Aloise Jiráska 
s humorem a nadšením pro krásu a hrdinství bájných postav české 
historie. | délka pořadu 50 minut; rezervace na tel.: 273132 553 
nebo na truncova@pamatnik-np.cz 

  LETOHRÁDEK HVĚZDA
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

  spojení: metro A nebo bus 179 – zastávka Petřiny
  otevřeno denně kromě pondělí 10.00–18.00
  vstupné: plné 75 Kč; snížené 45 Kč; rodinné 150 Kč

EXPOZICE
Minulost a přítomnost   Stálá expozice o vývoji a rekonstrukci 
letohrádku Hvězda.

VÝSTAVA
Nejkrásnější české knihy   Aktuální ročník soutěže NČKR 2015 
bude znát své vítěze 20. dubna. Špičku současného českého kniž-
ního designu si budete moci prohlédnout od 21. 04. do 29. 05.

 MALÁ VILA PNP
Praha 6 | Bubeneč, Pelléova 20/70

  spojení: 5 minut chůze od stanice metra Hradčanská
  otevřeno v rámci pořadů PNP, dalším zájemcům po telefonické domluvě 
  vstupné: plné 40 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč

EXPOZICE
Pracovna Ladislava Mňačka je instalována v Malé vile PNP 
v Pelléově ulici autenticky podle dobových fotografií spisovatelova 
bytu. | Pracovna je návštěvníkům přístupná v rámci literárních čte-
ní či diskusí, nebo na objednávku na telefonním čísle 273 132 553. 

  PIVOVARSKÉ MUZEUM U FLEKŮ
Křemencova 11 | Praha 1 | tel. 224 934 019–20 | www.ufleku.cz

  otevřeno po–pá 10.00–16.00; o víkendu je prohlídka podmíněna 
konzumací v restauraci; prohlídky jsou doprovázeny odborným 
výkladem

  prodej vstupenek končí 60 min. před ukončením provozní doby
  vstupné do muzea 100 Kč/os.; délka prohlídky cca 30 minut; výklad 
v českém, anglickém a německém jazyce; audio výklad také španěl-
sky; rusky, italsky a švédsky

  prohlídka pivovaru 200 Kč/os.; délka prohlídky cca 45 minut; výklad 
v českém, anglickém a německém jazyce; součástí prohlídky je 
ochutnávka piva a suvenýr

STÁLÁ EXPOZICE
Historie výroby piva v Praze. Zájemcům o pivovarskou proble-
matiku poskytuje ojedinělou možnost seznámit se s výrobou piva 
a sladu tak, jak byla v minulosti prováděna nejen v pivovaru U Fle-

ků, ale též v desítkách malých 
pivovarů po celé Praze. Pivo-
varské muzeum je umístěno 
v bývalé sladovně, která 
sloužila svému účelu od do-
by renesance do roku 1940. 
Je zde dochovaný stříškový 
kouřový hvozd, kterému se 
také říká valach, kde se slad 
sušil a poté i pražil v horkém 
kouři z bukových polen. Dále 

je možné si prohlédnout filtr na pivo, sprchový chladič, dřevěné sudy 
značkované vypalovacími železy i nástroje na jejich opracování, plnička 
lahví, váha na slad, hustoměry a další pivovarské a sladovnické náčiní.

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes. Jedi-
nečné jsou především prostory varny, kde se pivo stále vyrábí 
pod původními středověkými trámy z jedlového dřeva natřeného 
volskou krví. Měděné varní nádoby pocházejí z roku 1937, stále se 
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používá i unikátní chladicí štok – velká měděná vana k ochlazo-
vání mladiny po uvaření. Pivovar již přes 150 let nabízí výhradně 
speciální tmavé pivo, které se vyrábí z tradičních surovin – vody, 
ječného sladu a chmele za použití kvasnic. 

  POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby

Bělohorská 150 | Praha 6 | mob. 776 141 531–2, 605 369 286 |  
info@popmuseum.cz | www.popmuseum.cz

  spojení: tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
  otevřeno: st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00 nebo kdykoli na tel. 
objednávku

  vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka 
(všemi smysly) 100 Kč/h

STÁLÁ EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, 
karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin českoslo-
venské populární hudby, časopisy, knihy.

VÝSTAVY
Rockfesty 1986–89   Máničky a číra v Paláci kultury. Výstava 
o jednom slavném hudebním festivalu ze sklonku socialismu. 
Příběh o tom, jak se režim pokusil dostat pod svou kontrolu ne-
přizpůsobivý hudební žánr a o bizarních následcích, které to mělo.  

  HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVA
Sklepy plné hluku   Výstava o mimopražských rockových klubech 
90. let představí například brněnskou Šedou litinu či Alternu, os-
travskou Cihelnu, teplický Knak, karlovarskou Propagandu, Tukan 
či Zeppelin v Ústí nad Labem a desítky dalších. | do října 2016

  POŠTOVNÍ MUZEUM
Nové mlýny 2 | Praha 1 | tel. 222 312 006 | www.postovnimuzeum.cz 

  otevřeno: denně mimo po a svátků 9.00–17.00
  vstupné: základní a doprovodné akce PM 50 Kč; snížené 10 Kč
  knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9.00–16.00
  muzejní prodejna: otevřena út-ne 9.00-17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Poštovní známky České republiky a Československa včetně 
obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů a pa-
dělků, nejstarší známky evropských i mimoevropských 
zemí, známky OSN, specializované sbírky známkové tvorby 
– Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštovní známky 
do roku 1918, staroněmecké státy do roku 1871, předznámkové 
dopisy, otisky razítek, první novinové známky světa.

VÝSTAVY
Orbis naturalis pictus – přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knot-
kových. K výstavě je vydána 1 příležitostná dopisnice. | do 25. 09. 
Dědičná pošta v Litomyšli – výstava ze sbírky Ing. Romana 
Zoubka. K výstavě je vydána 1 příležitostná dopisnice. | do 19. 06.

  UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM
  hlavní budova UPM je uzavřena z důvodu rekonstrukce 

  DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
Ovocný trh 19 | Praha 1 | www.czkubismus.cz

  otevřeno st–pá 10.00–18.00, út 10.00 –19.00
  vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč

EXPOZICE
Expozice představu-
je kubismus jako 
směr ideově propoju-
jící volné i užité umění 
a architekturu. V domě 
U  Černé Matky Boží 
jsou vystaveny nábyt-
kové soubory, samo-
statné kusy nábytku, 

dobové obrazy a grafiky, plastiky či doplňky z keramiky, skla a kovů.

VÝSTAVA

Milerád budu fotografovati moderně moderní archi-
tekturu – stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda 
F. Podzemného a dalších na fotografiích Josefa Sudka. 

AKCE
10. 05. | 17.00 | Komentovaná prohlídka expozice Český 
kubismus s Lucií Vlčkovou
17. 05. | 17.00 | Teorie kubismu – přednáška Radima Vondráčka
24. 05. | 17.00 | Komentovaná prohlídka nové výstavy ve 
IV. patře, provede Mariana Kubištová
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  OBECNÍ DŮM
výstavní sály 2. patro | nám. Republiky 5 | Praha 1 | www.upm.cz

EXPOZICE
Secese/Vitální umění 1900   Výběr špičkových děl české a evropské 
secese ze sbírek UPM ukazuje tento styl jako nedílnou součást převrat-
ného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století. Součástí 
výstavy je dekorativní umění ze slavné Světové výstavy v Paříži 1900, 
ukázky oděvů, šperků, nábytku i typické plakátové tvorby.

AKCE
03. 05. | 17.00 | Komentovaná prohlídka s Michalem Stříbrným
31. 05. | 17.00 | Rudolf Schlattauer – Marie Teinitzerová, 
textilní tvorba 20. století –  přednáška Konstantiny Hlaváčkové

  GALERIE JOSEFA SUDKA
Byt Josefa Sudka | Úvoz 24 | Praha 1 | www.upm.cz

VÝSTAVA
Jelena Látalová – Etnografické studie

  UNIVERZITA KARLOVA

SIGILLUM
 UN
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 MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum | Železná 9 | Praha 1 | http://muzeum.cuni.cz/MUZ-26.html

  otevřeno od 14. 05. do 31. 08. út–ne 10.00–18.00  vchod Ovocný trh 3; 
mimo tento termín každou sobotu a neděli 10.00–18.00 vchod Železná 9

  vstupné: 30 Kč / děti od 10 let do 15 let a studenti (po předložení průka-
zu o studiu); 50 Kč / dospělí; děti do 10 let a senioři nad 70 let zdarma

EXPOZICE
Nově otevřená stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší stře-
doevropské 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 současnost, 
včetně významných osobností, které jsou s ní spojeny. 
Výstava také nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé jsou pro 
veřejnost zpřístupněny zcela poprvé – např. kapitulní exemplář zaklá-
dací listiny pražské univerzity vydané Karlem IV., pečetidlo univerzitní 
obce pražské ze 14. století, notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského 
z roku 1409, unikátní kovová renesanční univerzitní pokladnice z přelo-
mu 16. a 17. století nebo např. unijní dekret císaře Ferdinanda III. z roku 
1654, kterým vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita. 
K vidění je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 
1883, soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškol-
skými studenty v revolučním roce 1848 nebo diplom a medaile no-
sitele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

VÝSTAVA
Druhý život Karla IV.   Cílem 
výstavy, pořádané ve spolu-
práci s Národní galerií, je na-
lézt odpověď na otázku, ja-
kým způsobem byla vnímána 
osobnost Karla IV. v průběhu 
staletí následujících po jeho 
smrti. Z dlouhodobé perspek-
tivy tak bude zhodnocen ne-
jen jeho odkaz státnický 
a politický, ale také historický 
a kulturní. Primárním cílem 
ovšem je poskytnout návštěv-
níkům výstavy příležitost 

spatřit co možná nejzajímavější exponáty spojené s tematikou Karla 
IV. Výstava bude doprovozena programem pro školy. | Více informací 
naleznete na www.karel700.cuni.cz ; od 14. 05. do 31. 08.

 MAPOVÁ SBÍRKA PŘF UK V PRAZE 
Albertov 6 | Praha 2 | tel. 221 951 590 |  
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

 A bezbariérový přístup z boku budovy – Votočkova ulice
  otevřeno každou středu 10.00–17.00 (poslední vstup v 16.30)
  vstupné: dospělí 70 Kč; děti 6-15 let; studenti a senioři 40 Kč; děti do 
5 let, držitelé ZTP, studenti a zaměstnanci PřF UK zdarma; komento-
vaná prohlídka 50 Kč/osobu

EXPOZICE
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze   Navštivte 
nejvýznamnější univerzitní mapovou sbírku ve střední Evropě. Obsa-
huje 130 000 map, 2 000 atlasů, 90 globů a 10 000 dalších dokumentů. 
Kuchařova galerie kartografie představuje hlavní evropské kartografic-
ké směry. Návštěvníci uvidí glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, 
kopie nejstarších map Česka, mapy od S. Münstera, J. A. Komenské-
ho, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia, G. M. Seuttera, 
P. Mortiera,  G. Delisle, G. z Tilbury. Digitální prezentace nabízí průřez 
poklady mapové sbírky, ukázky nejstarších digitalizovaných glóbů 
a video o soutěži v georeferencování starých map.

PROHLÍDKY MAPOVÉ SBÍRKY
  Skupiny nad 5 osob je nutné předem ohlásit na tel. 221 951 590, e-mail: 

hyndrakm@natur.cuni.cz nebo mapcol@natur.cuni.cz (preferováno).

Exkurze jednotlivců i skupin bez odborného výkladu   Ná-
vštěvníkům jsou k dispozici odborné texty v českém a anglickém 
jazyce o historii sbírky a vystavených exponátech.
Skupinové prohlídky s českým či anglickým výkladem 
odborného průvodce   Přednostně pro předem objednané 
školní skupiny i laickou veřejnost (minimálně 10 osob). Výklad 
odborného průvodce je uzpůsoben potřebám a věku studentů. | 
cena: 50 Kč/osobu (platí se vždy v hotovosti před začátkem exkur-
ze v MS); skupiny 10-15 návštěvníků (při vyšším počtu zájemců 
je nutno skupinu rozdělit); doba prohlídky je 45-60 minut (po 
domluvě lze zkrátit či prodloužit).
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  VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
tel. 973 204 900 | museum@army.cz | www.vhu.cz

VHÚ Praha je vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní za-
řízení Ministerstva obrany ČR. Nedílnou součástí VHÚ Praha 
jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, 
Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany 
a další externí výstavní prostory.

  ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2 | Praha 3 | tel. 973 204 924

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstup zdarma

EXPOZICE
Muzeum je umístěno v historických budovách Památníku národního 
osvobození. Expozice zachycuje období 1. světové války, mezi-
válečného Československa, 2. světové války a perzekuce 
příslušníků čs. armády po únorovém státním převratu v roce 
1948. Vedle zbraní vystavuje řadu unikátních dobových stejnokro-
jů, praporů, řádů, vyznamenání a rovněž osobních památek na čs. 
presidenty a osoby spjaté s nedávnou historií naší vlasti.

VÝSTAVY 
V zákopech první světové války   Výstava si klade za cíl ukázat 
první světovou válku z pohledu těch, kteří jí byli zasaženi přímo 
a nejvíce – tedy z pohledu obyčejných vojáků, ať už byli na straně 
Rakouska-Uherska či vítězných států. 
V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren   Nově otevřená 
výstava umístěná ve sklepním prostoru muzea přibližuje život v oku-
pované zemi v letech 1939–1945 a představuje i osudy těch, kteří 
bojovali za svobodu své vlasti a zemřeli na nacistických popravištích.

  LETECKÉ MUZEUM KBELY
Mladoboleslavská ul. | Praha 9 | tel. 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 historic-
kého vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké základny 
vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Expozice muzea 
se vztahuje bezprostředně k historii československého 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, stejnokro-
je, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii 
československého a českého letectví. Početností a kvalitou sbírek patří 
k největším leteckým muzeím v Evropě. Řada letounů patří ke světovým 

unikátům. Nově je veřejnosti zpřístupněn také letňanský areál 
Staré Aerovky, díky němuž se kbelská expozice rozšířila o další 
výstavní prostory.

  VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY
Lešany u Týnce nad Sázavou | okres Benešov | tel. 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 bývalých 
dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 historických 
tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních a osob-
ních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací 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
28. 05. | Zahájení 
sezony Vojenského 
technického muzea 
Lešany. Akce věno-
vaná vývoji obrněné 
techniky, která součas-
ně připomene některá 
letošní výročí, např. 30 
let účasti vozů Tatra na 

Rallye Dakar či 50 let, které uplynuly od největšího cvičení na 
území Československa – Vltava 1966.

  CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Hradčanské nám. 2 | Praha 1

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

 MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Pražský hrad | Praha 1

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj 
českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad od 
nejstarších dob do současnosti.

  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ 
HEYDRICHIÁDY

Resslova 9a | Praha 2

V pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje čeká návštěvníky 
stálá expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID – atentátu na 
Reinharda Heydricha v květnu 1942.
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  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3 | Praha 1 | tel. 222 749 211 |  
office@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

  otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9.00–18.00
  vstupné: 
1. prohlídkové okruhy:  
A) Židovské muzeum v Praze (Španělská, Pinkasova a Klausová 
synagoga, Obřadní síň, Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta 
Guttmanna): základní 300 Kč; snížené 200 Kč 
B) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Staronová 
synagoga): základní 480 Kč; snížené 320 Kč 
C) Staronová synagoga: základní 200 Kč; snížené 140 Kč 
2. Galerie Roberta Guttmanna + Španělská synagoga: 
základní 70 Kč; snížené 50 Kč 
3. Galerie Roberta Guttmanna: 
základní 40 Kč; snížené 20 Kč; vstupenka platí 7 dní od prvního použi-
tí (každý objekt je možné navštívit jen jednou); snížené vstupné: děti 
6–15 let a studenti do 26 let; děti do 6 let zdarma

  slevy na vstupném do objektů ŽMP (vyjma Staronové synagogy) 
1. karta Opencard (60% sleva): základní 120 Kč; snížené 80 Kč 
2. Zákaznická karta Pražské plynárenské, a. s. (70 %) 
3. Prague Card – vstup zdarma

  komentované prohlídky památek pražského Židovského Města 
v češtině (ve spolupráci s Židovskou obcí Praha) vždy v neděli od 14.00 
A) Židovské muzeum v Praze: základní 95 Kč; snížené 55 Kč 
B) Pražské Židovské Město: základní 130 Kč; snížené 80 Kč; děti do 
6 let zdarma

 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10 | Praha 1

STÁLÁ EXPOZICE
Židé v českých zemích 10.–18. století    Židovské dějiny v čes-
kých zemích od počátku židovského osídlení v 10. stol. do počátku 
emancipace na konci 18. stol. 

  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA
Vězeňská 1 | Praha 1

STÁLÉ EXPOZICE
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19.–20. století   Dějiny 
židovské komunity od doby osvícenství a emancipace po pová-
lečná desetiletí.

VÝSTAVA 
Stříbro českých synagog   Kultové předměty z Čech a Moravy | 
Zimní synagoga – modlitebna, 1. patro

  PINKASOVA SYNAGOGA
Vchod ze Široké 3 | Praha 1

STÁLÉ EXPOZICE
Památník českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi 
holocaustu   Na zdech synagogy je ručně na psáno na 80 000 
jmen obětí.
Dětské kresby z Terezína 1942–1944    Výběr z kreseb, které 
představují působivé svědectví o krutém osudu dětí a jsou často 
jedinou památkou na ty, které nepřežily. | 1. patro

  KLAUSOVÁ SYNAGOGA
U Staréhořbitova 3a | Praha 1

STÁLÉ EXPOZICE
Židovské tradice a zvyky – Synagoga   Význam synagogy 
a jednotlivých židovských svátků. | v hlavní lodi
Židovské tradice a zvyky – Běh života   Každodenní život 
židovské rodiny a zvyklosti spojené s narozením, obřízkou, bar 
micva, svatbou, rozvodem a židovskou domácností. | v galerii

  OBŘADNÍ SÍŇ 
U Starého hřbitova 3a | Praha 1

STÁLÁ EXPOZICE
Židovské tradice a zvyky – Běh života   Medicína v ghettu, 
úmrtí a činnost pražského Pohřebního bratrstva.

  STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
vstup pouze ze Široké 3 | Praha 1

Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1787. Dnes se zde nachází téměř 
12 000 náhrobních kamenů, počet pochovaných však byl vyšší. 

  KNIHOVNA A MULTIMEDIÁLNÍ CENTRUM 
U Staré školy 1, 3 | Praha 1 | library@jewishmuseum.cz | tel. 222 749 262

  studovna a badatelna: út 9.00–18.00, st 13.00–17.00, čt 9.00–17.00; 
multimediální centrum: po–st 10.00–16.00, pá 10.00–13.00; 
s výjimkou státních a židovských svátků

Kromě nejrůznější literatury nabízí  on–line přístup do Archivu Institutu 
USC Shoah Foundation pro vizuální historii. 

  GALERIE ROBERTA GUTTMANNA
U Staré školy 3 (zadní trakt Španělské synagogy) | Praha 1

  otevřeno denně kromě so a židovských svátků; během letního času 
9.00–18.00; během zimního času 9.00–16.30

  vstupné: základní 40 Kč; děti do 6 let zdarma; děti 6–15 let a studenti 20 Kč

VÝSTAVA 
Trosečníky v Šanghaji: Ghetto Hongkew očima uprchlíků 
a objektivem Arthura Rothsteina | od 12. 05.; více info viz 
rubriku Galerie

  STARONOVÁ SYNAGOGA
Červená | Praha 1

Staronová synagoga je nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. 
Již po více než 700 let je hlavní synagogou Židovské obce v Praze.
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�MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

  HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Největší hornické muzeum v České republice založené ro-
ku 1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památ-
kově 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 | Příbram VI | Březové Hory | tel. 318 633 138 | 
info@muzeum–pribram.cz | www.muzeum–pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

VÝSTAVY
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Pří-
bramsku   Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války 
v Evropě. | do 15. 05. 
U kapišosů – vodníci a hastrmani divadelních tůní   Historické 
loutky, divadelní kulisy a rekvizity s vodnickou tématikou. | do 30. 10. 

AKCE
14. 05. | Slivice 1945 / 2016.   Připomínka poslední bitvy 2. světové 
války v Evropě. Pietní akt u Památníku Vítězství, ukázky činnosti Armády 
ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a klubů vojenské historie, 
prezentace historické a soudobé vojenské techniky.
21. 05. | Muzejní noc v Hornickém muzeu Příbram.   Netra-
diční prohlídky hornických památek a noční jízda důlním vláčkem 
Prokopskou štolou na dole Anna.

21. 05. | Koncert sborů Arytmie Praha a Gambale.   Společný 
jarní koncert pěveckých sborů Arytmie Praha a Gambale v komoře 
vodního kola v podzemí dolu Drkolnov.
28. 05. | Jarní den s permoníky.   Zábavný i naučný interak-
tivní program pro děti inspirovaný legendami havířů o skřítcích 
permonících žijících pod zemí. 

  PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Muzeum obětí komunismu

Lešetice 52 | tel. 326 531 488 | info@muzeum–pribram.cz |  
www.muzeum–pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

VÝSTAVY
Pošta za Velké války – Píšu Vám z fronty…   Výstava před-
stavuje rakousko-uherskou poštovní správu během první světové 
války se zaměřením na Příbramsko. Výstava vznikla v rámci pro-
jektu Velká válka 1914–1918.  | do 30. 09. 
Rozhledny ČR   Výstava papírových modelů rozhleden ČR vy-
tvořených Tomášem Hobzíkem | do 30. 05.
Galerie OPE: Výstava malíře Petra Šmahy, významného 
představitele českého expresionismu.| od 03. 05. do 31. 05. 

 MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata na 
Novoknínsku

nám. Jiřího z Poděbrad 47 | Nový Knín | tel. 318 593 015 | 
mob. 774 824 656 | info@muzeum-pribram.cz |  
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč

 MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA
Prostřední Lhota 1 | Chotilsko | tel. 318 543 958 | mob. 702 019 932 | 
info@muzeum-pribram.cz | www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno so–ne 9.00–18.00

VÝSTAVY
U mistra Krejčího   Výstava přibližuje, jak fungovala krejčovská 
dílna v 19. století. Řemeslo bude představeno pomocí originálů 
i replik střihů, výšivek, rukavic, klobouků aj. | do 30. 10. 

  SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Vysoký Chlumec | tel. 733 371 546 | info@muzeum-pribram.cz |  
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00

AKCE
14. 05. | Šikulové ve skanzenu.   Sedmý ročník předvádění 
vybraných lidových řemesel v prostředí vysokochlumeckého 
skanzenu, tentokrát na téma „včely, med a vosk“. Vše je možné 
i na vlastní kůži vyzkoušet! 
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 MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA
Máslovice 3 | Vodochody | mob. 724 191 246 | www.maslovice.cz

  otevřeno so+ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00; mimo tyto dny pouze 
po předběžné objednávce (min. 10 osob)

  vstupné: základní 30 Kč; senioři, studenti a děti 20 Kč; rodinná 
vstupenka (2 dospělí + děti) 80 Kč

  spojení: autobusem č. 374 ze stanice metra C – Kobylisy,  ulice 
Pod Sídlištěm; autem směr Teplice a odbočit na Klíčany; vlakem 
z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 
1,2 km do Máslovic

STÁLÁ EXPOZICE
Historické předměty na výrobu másla (různé typy máselnic, 
dřevěných tvořítek na máslo aj.) a máslenky na servírování másla
Sbírka obalů od másla českých i zahraničních výrobců
Expozice o historii obce
Muzejní obchůdek
Netradiční naučná stezka od muzea k přívozu

VÝSTAVA
Křídla motýlí | do 25. 09.

 MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ 
STRAKONICE

Zámek 1 | Strakonice | tel. 380 422 608 | informace@muzeum-st.cz | 
www.muzeum-st.cz

  otevřeno denně 9.00–16.00
  rodinné a sdružené vstupné na obě památky
  zvýhodněné vstupné pro školní skupiny
  vstup pro děti do 6 let zdarma¨

Regionální muzeum v prostorách nově zrekonstruovaného stra-
konického hradu nabízí: 
 – motocykly a zbraně světoznámé značky ČZ
 – historii výroby fezů
 – jedinečnou kapitulní síň s ambitem
 – vyhlídkovou věž Rumpál

VÝSTAVY
Řeka Otava Vypráví   Příběh zlatonosné řeky, ve které se zrcadlí 
historie nejen středního Pootaví. | do 29. 05.

  VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Hoslovice 36, 17 km od Strakonic, tel. 731 907 308,  
mlyn@muzeum-st.cz, www.muzeum-st.cz

  otevřeno denně 9.00–16.00

Jen 17 km od Strakonic na Vás čeká:
 – jedinečná atmosféra dob dávno minulých
 – autentický obraz života na mlýně
 – areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
 – zábava i poučení pro celou rodinu 
 – program s ukázkami řemesel a pečením chleba
– ideální místo pro rodinný i školní výlet

AKCE
08. 05. | 10.00–16.00 | Prezentace tradičních řemesel, zna-
mení medu, dětské dílničky. Ochutnávky čerstvě pečeného 
chleba v původní peci. Zábava pro celou rodinu. | vstupné 50/25 Kč

  PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ
Stará Huť u Dobříše 125 | tel. 318 522 265  |   
www.capek–karel–pamatnik.cz  |  Facebook: Památník Karla Čapka

  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
28. 05. | 14.00 | Den pejsků – tradiční odpoledne pro celou 
rodinu; psí promenáda o Cenu Dášeňky, dětská vystoupení, sou-
těže pro děti a jako vrchol programu dort pro všechny soutěžící.
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  PAMÁTNÍK TEREZÍN
Terezín | Principova alej 304 | tel. 416 782 225 | mob. 604 241 179 | 
pamatnik@pamatnik–terezin.cz | www.pamatnik–terezin.cz

  otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–18.00; Muzeum ghetta 
a Magdeburská kasárna: denně 9.00–18.00; Krematorium: 
denně kromě soboty 10.00–18.00; Kolumbárium: obřadní míst-
nosti a ústřední márnice: denně 9.00–18.00; Modlitebna a replika 
mansardy z doby terezínského ghetta: denně 9.00–18.00

VÝSTAVY
Ruth Schreiber – Dopisy mých prarodičů – výtvarná výstava 
| předsálí kina Muzea ghetta; do 31. 05.
Stefan Hanke – Přežili koncentrační tábory – výstava fotogra-
fických portrétů | výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti; do 07. 07.
Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel – dokumentární 
výstava ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka | předsálí kina 
Malé pevnosti; do 31. 05.
Já je někdo jiný – obrazy, kresby, koláže, objekty – tvůrčí 
obsese mezi surrealismem a art brut; skupinová výtvarná výsta-
va; výstava bude zahájena vernisáží 12. 05. ve 14.00 | výstavní 
prostory IV. dvora Malé pevnosti; od 12. 05. do 31. 08.

Památník Terezín – Malá pevnost

AKCE
05. 05. | 14.00 | Jom ha´šoa – vzpomínková akce na paměť obě-
tem šoa konaná u příležitosti výročí povstání ve varšavském ghettu  
(19. 04.–16. 05. 1943); spolupořadatel: Federace Židovských obcí v ČR 
a Terezínská iniciativa; program: Synagogální sbor Curych (Švýcarsko) | 
dvůr před modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín
15. 05. | 9.00 | Výročí poslední popravy v Malé pevnosti – 
položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti
15. 05. | 10.00–12.00 | Terezínská tryzna 2016 – vzpo-
mínková akce u příležitosti 71. výročí osvobození k uctění obětí 
nacistické perzekuce; pořadatel: Památník Terezín pod záštitou 
Ministerstva kultury ČR; hlavní projev: Milan Štěch, předseda 
Senátu Parlamentu České republiky | Národní hřbitov před Malou 
pevností; po dobu konání Terezínské tryzny je Malá pevnost 
pro veřejnost uzavřena; po celý den se nevybírá vstupné 
v žádném objektu Památníku Terezín. 

  STŘEDOČESKÉ MUZEUM  
V ROZTOKÁCH U PRAHY

Zámek 1 | Roztoky | tel. 233 029 011 | muzeum@muzeum–roztoky.cz | 
www.muzeum–roztoky.cz 

  otevřeno: st–ne 10.00–18.00; knihovna muzea: st 8.00–12.00 
a 12.30–16.30; v návštěvní době je otevřena kavárnička „Pro Vás“

  vstupné: Ateliér ZB, Výstavy, Zámek - základní 50 Kč, snížené 30 Kč, 
rodinné (2 dospělí + max. 4 děti) 130 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrchnostenská správa 
panství   Nahlédněte, jak a kde bydlel a pracoval vrchnostenský 
úředník Lichtenštejnského panství na konci 18. století.
Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Život v letovisku   Pro-
střednictvím vilových interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ dru-
hé poloviny 19. století, a to včetně prezentované dobové módy.
Ateliér Zdenky Braunerové   Stálá expozice malířky, grafičky, 
knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života. Vstup do Ate-
liéru na časové vstupenky, rezervace na tel. 233 029 060, nebo na 
pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet osob ve skupině je 7.

Zámek v Roztokách bude místem národního zahájení festivalu MUZEJNÍ NOC 2016 

VÝSTAVY
Papírová hračka – výstava, kterou byste si měli střihnout 
– to nejlepší ze sbírek Muzea hraček manželů Pecháčkových | 
Galerie/Kabinet; do 07. 08.
Hry a klamy – experimentujte a hrajte si s iQ Parkem | 
Velká výstavní síň; od 13. 05. do 10. 07.

AKCE
08. 05. | 9.00–17.00 | Veteráni 2016 – 37. ročník soutěže 
elegance historických vozidel | Park muzea
10. 05. | 19.00 | Komorní orchestr Dvořákova kraje – koncert 
ke 40. výročí založení | Historický sál
20. 05. | 16.30–22.30 | Muzejní noc – národní zahájení fes-
tivalu v Roztokách; program: Ewa Farna s Martinem Chobotem, 
Local Vocal, Balabuburo – bubenická show, žongléři s ohňovou 
show, BBQ kvartet, Roztoč, moderuje Roman Víšek 
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  ŠKODA MUZEUM
Václava Klementa 294 | Mladá Boleslav | tel. 326 832 038 |  
muzeum@skoda–auto.cz | http://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 znač-
ky Škoda – Hrdost, Každodenní využitelnost a Výzvy, symbolizované 
třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů firmy začíná Evoluce. Do-
minuje jí chronologická řada po sobě jdoucích milníků automobilového 
vývoje. Okruh Preciznost představuje vozy v různých stádiích renovace 
– od nálezového stavu až po „klenot“. Proces výroby současných vozů 
lze vidět v panoramatickém kině. Tematická řada aerodynamických 
vozů Škoda se nachází v části Evoluce/autoregál.

VÝSTAVY
Průkopník nové éry: 70 let legendárního vozu Škoda  
„Tudor“. | od 19. 05. do 04. 09.
25 let společně: Škoda – Volkswagen Group | do 30. 08.
Aerodynamika | do 08. 05. 
David Černý: Český betlém | do 31. 12.

AKCE
04. 05. | 19.30 | Výroční koncert Big bandu Michaela 
Wollmanna Kosmonosy.   Big Band byl založen na jaře 1996. 
Základem se stala Kapela strýce Michaela, která působila na 
poli populární hudby od roku 1975. BBMW se zabývá swingem 
a jazzem, ale nebrání se ani titulům z oblasti vážné hudby. Věnuje 
se koncertní činnosti a zúčastňuje se festivalů i na mezinárodní 
úrovni. Big bandem prošla celá řada hudebníků a zpěváků. Na 
tomto výročním koncertu vystoupí kromě stálých zpěváků Vero-
niky Doudové a Josefa Žaluda také bývalé zpěvačky big bandu 
Michaela Hálková a Soňa Hammerová. Zvláštním hostem bude 
známá jazzová zpěvačka Eva Emingerová a možná vás čeká i nějaké 
překvapení. | Sál L&K Forum; stolkové uspořádání; vstupné 150 Kč
07. 05. | 9.00–16.00 | Monte Carlo roadshow.   Přijďte od-
halit kombinaci adrenalinu, stylu a zábavy v podání kompletní řady 
vozů Škoda v provedení Monte Carlo! Užijete si testovací jízdy i bohatý 
doprovodný program pro celou rodinu. Navíc si můžete prohlédnout 

historii značky Škoda v expozici Škoda Muzea, kam bude po celý den 
vstup zdarma. | Více na www.montecarloroadshow. 
14. 05. | 17. ročník seriálu Kolo pro život / Mladá Boleslav Tour 
Škoda auto.   V sobotu startuje tradičně od Škoda Muzea již 17. ročník 
seriálu Kolo pro život. Využijte šanci zúčastnit se cyklistického závodu, 
jehož trasa vede po okolí Mladé Boleslavi. Více informací ohledně za-
čátku závodu a startovného naleznete na www.kolopro.cz.
16. 05. | 16.30 | Přednáška PhDr. Pekařové.   Škoda Muze-
um, ve spolupráci s přední českou psycholožkou PhDr. Lidmilou 
Pekařovou, připravuje další přednášku pro rodiče, i bezdětné páry 
o aktuálních problémech našich dětí. Vzhledem k tomu, že se 
osvědčil nový model hlasování o tématu, bylo spuštěno hlasování 
přímo na webu www.kreatina.cz/anketa. Budete-li chtít téma 
této přednášky sami ovlivnit, hlasujte do 15. 04. | Sál L&K Forum; 
vstupné 200 Kč pro jednotlivce, nebo 300 Kč pro pár; rezervace 
a podrobnosti na www.kreatina.cz, nebo na tel. 777 237 048.
17. 05. |  One Man Show Táta.   Světově úspěšná one man 
show „Táta“ baví diváky ve více než dvaceti zemích světa. „Táta“ 
je šarmantní komedie o mužích a ženách, ve které se každý najde.
20. 05. | Mladoboleslavská Muzejní noc   Program ve Škoda 
Muzeu nabídne kromě tradiční prohlídky stálé expozice, depo-
zitáře prototypů a aktuálních výstav (mj. výstavy připomínající 
70. výročí vzniku modelu Škoda 1101 „Tudor“) také obohacení 
v podobě „oživlých obrazů“ vytvářených členy Divadýlka na dlani. 
Od 19.30, 21.00 a 22.00 hodin zde zazní zde francouzské šansony 
v podání kapely Voilá!. Během celého včera bude prezentována 
tradice motosportu značky Škoda, a to jak současným modelem 
Škoda Fabia R5, tak i simulátorem výměny kol, soutěží o nej-
rychlejšího mechanika a dalšími atrakcemi. V závodním duchu 
a tempu se ponese i dílna pro děti. Omezený počet zájemců se 
zúčastní nočních prohlídek vybraných provozů automobilky, 
registrace účastníků bude možná ve vestibulu muzea od 18.00. 
Občerstvení bude k dispozici v Café/Restaurantu Václav, kde nebu-
de chybět ani speciální kulinářská nabídka. Návštěvníci se rovněž 
budou moci zapojit do soutěže o nejlepší fotografii z Muzejní 
noci. Návštěvníci mladoboleslavské muzejní noci se mohou po 
městě svézt historickým autobusem Škoda 706 RTO po trase Škoda 
Muzeum – Staroměstské náměstí – Letecké muzeum a zpět, vždy 
v půlhodinových intervalech, s jízdným ve výši 20 Kč. 
29. 05. | 16.00 | Dětský muzikál z palouku   U příležitosti Dne 
dětí vás zveme na představení Muzikál z palouku, které uvede na 
scénu Docela velké divadlo z Litvínova. Muzikál je určen pro malé i 
velké diváky. Čeká vás pohádka Jany Galinové a Jana Turka inspiro-
vaná slavnými hrdiny – šikovným Ferdou a nešikovným Pytlíkem 
z knížek Ondřeje Sekory, tentokrát v muzikálovém provedení. | 
Sál L&K Forum; vstupné 90 Kč
29. 05. | 13.00–16.00 | Dětský den v muzeu   Pro děti bude 
tento den ve Škoda Muzeu připraveno zábavné odpoledne: sou-
těže, kvízy, výtvarné stoly atd. Přijďte si hrát, vyrábět, malovat. 
| vstup zdarma
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/
Restaurantu Václav.
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  POCTA GENIÁLNÍMU VIZIONÁŘI

To, že v muzeu nemusí být vystaveny jen starodávné obrazy, 
a archeologické nálezy, dokazuje Apple Museum – jedno 
z nejnovějších muzeí v Praze a první svého druhu vůbec.

Unikátní expozice představuje nejhodnotnější a nejkomplexnější 
kolekci počítačů z let 1976 až 2012 a dalších předmětů z produk-
ce společností spojených se jménem Steva Jobse – Apple, Pixar 
a Next. Mezi jedinečnými exponáty nechybí legendární Apple 
Lisa, první Macintosh, školní ročenky z dob studií Steva Jobse 
a Steva Wozniaka a další vzácné rarity.

Nové Apple Museum je poctou geniálnímu vizionáři, který chtěl 
a dokázal změnit svět. Umožňuje zblízka prozkoumat odkaz Steva 
Jobse v podobě revolučních milníků ve světě moderních technolo-
gií, nechat se inspirovat fascinujícím příběhem nejúspěšnější fir-
my v historii lidstva. Expozice je koncipována v souladu s filozofií 

značky Apple – v čistém působivém designu, z kvalitních materi-
álů a za podpory nejnovějších technologií. Jednotlivé exponáty 
jsou přehledně uspořádány, umístěny na kvádrech z dokonale 
hladkého umělého kamene corian. Návštěvníky provází multi-
mediální průvodce, který je k dispozici prostřednictvím chytrého 
telefonu či tabletu, a to v 9 světových jazycích.

Vznik Apple Musea iniciovala Nadace centra Pop Art Gallery 
s cílem představit veřejnosti prostřednictvím kultovní značky 
počítačového průmyslu novodobou historii každého z nás – jak 
rychlý vývoj technologií ovlivňuje náš život, který je s nimi v dob-

rém i zlém spjatý. Na realizaci se podíleli studenti ČVUT a provází 
ji řada zajímavých údajů. Například délka instalovaných kabelů 
dosahuje v součtu 12 tisíc metrů. Výtěžek ze vstupného bude 
použit na nadační účely.

Jana Stránská
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Pinkasova synagoga



 zvzdělávání
 WORKSHOPY ŠVANDOVA DIVADLA 

Štefánikova 57, Praha 5 | tel. 257 318 666 (pokladna) |  
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. 
 03. 05. | 16.00–19.00 | Divadelní workshop „Jak se dělá 
divadlo?“ – projděte přípravou inscenace Švandova divadla od A 
až do Z. Vaše fantazie a tvořivost nezná mezí. Součástí workshopu 
je vstup zdarma na dané představení a prohlídka zákulisí
 10. 05. | 16.00–19.00 | Divadelní workshop „Jak se dělá 
divadlo?“
 17. 05. | 16.00–19.00 | Divadelní workshop „Jak se dělá 
divadlo?“

 25. 05. | 16.00–19.00 | Scénografický workshop „(Ne)dě-
lej scénu!“ – navrhněte scénu a kostýmy k inscenaci Švandova 
divadla a přijďte porovnat své dílo s reálem v podobě volného 
vstupu na inscenaci. Předmětem scénografie jsou dramatické 
vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE – 
ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU

Maiselova 15, Praha 1 | 3. patro | tel. 222 749 350 |  
education@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

  spojení: metro A, tram 18 – st. Staroměstská, tram 17, bus 207, 
st. Právnická fakulta

  další informace o vzdělávacích aktivitách a projektech najdete na 
www.jewishmuseum.cz

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
15. 05. | 14.00 | Lvíček Arje poznává Židovské Město. Se 
lvíčkem Arjem zavítáte do znovuotevřené Maiselovy synagogy, 
kde se dozvíte spoustu zajímavých informací nejen o této krásné 
stavbě, ale i o historii Židů na našem území

Jména obětí holocaustu na zdech Pinkasovy synagogy
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  NOVÁ ÚNIKOVÁ HRA FAUST
od divadelních tvůrců s atmosférou staré 
Prahy

  CO JE TO ÚNIKOVÁ HRA?
Uniková hra (Escape Game) je zábavná i poučná hra, která prověří 
váš tým. Cílem je dostat se z uzavřené místnosti do jedné hodiny 
tím, že vyřešíte záhadu skládající se z řady kvízů, šifer, tajemných 
vzkazů. Nepotřebujete žádné zvláštní schopnosti, ani znalosti. 
Zapojte jen svou fantazii, intuici a selský rozum a překonejte sami 
sebe. Escape games se staly fenoménem, který nyní přichází i do 
Čech. Únikové hry vycházejí původně z počítačových her, mno-
hem víc vzrušující je však vyměnit virtuální realitu za skutečnost. 
Nenechte si ujít interaktivní zábavu budoucnosti.

  ESCAPE GAME FAUST ENIGMA
Hra FAUST ENIGMA vás zavede do mystické historie slavného věd-
ce a alchymisty, který upsal svou duši ďáblu. Vyrvěte ji ze spárů 
pekla a jděte po stopách jeho příběhu. K Faustovu vysvobození 
vede jen jedna správná cesta. Čas však neúprosně plyne a ďá-
bel Mefistofeles znova roztahuje svá křídla. Vydejte se do světa 
legend a záhad. Prožijte všemi smysly jednu hodinu v příběhu, 
který vás strhne.

  PRO KOHO JE ÚNIKOVÁ HRA URČENA?
Úniková hra FAUST ENIGMA je určena pro všechny, kdo si rádi 
hrají. Kromě hry se můžete něco dozvědět a naučit, vyzkoušet 
své schopnosti v situacích a podmínkách, které v běžném životě 
nezažijete. Máte šanci procvičit a prozkoušet svou fantazii a před-
stavivost, intuici a logické uvažování. Hra je výborným teamovým 

„stmelovačem“ – každý vyniká v něčem jiném, jde o to naučit 
se efektivně spolupracovat. Nezáleží, jestli je váš tým týmem 
rodinným, týmem spolupracovníků či přátel. ESCAPE GAME FAUST 
ENIGMA je koncipována jako zábava pro dospělé, není vhodná pro 
úplně malé děti, mládež do osmnácti let, která si již hru může 
dostatečně užít, potřebuje k hraní dospělý doprovod. Úniková 
hra je také vynikajícím zpestřením návštěvníkům Prahy, kteří se 
zajímají o českou historii a kulturu.

ESCAPE GAME se hraje v týmu. Ideální počet je 4–5 členů týmu, 
aby se každý hráč mohl prosadit a měl dostatečný prostor pro hru. 
Samozřejmě lze hrát i v počtu 2–3 členů, hra je však zábavnější 
při vyšším počtu hráčů. Po úvodním „proškolení“ bude váš tým 
neproniknutelně zavřen do místnosti, která představuje pracovnu 
doktora Fausta. Všechna další pravidla vám sdělí sám Faustův 
duch, který po celou dobu bude vaším průvodcem. 
Hráči nemusí být nijak zvláštně vybaveni. Stačí pohodlné oble-
čení, ve kterém se vám bude dobře přemýšlet a fantazírovat. Pro 
to, abyste byli v ESCAPE GAME úspěšní, není zapotřebí ani vysoké 
školy, ani zvláštních dovedností a schopností. Stačí, když přijdete 
s touhou se bavit a užít si svou hru jako tým.

KOLIK STOJÍ ÚNIKOVÁ HRA?
cena za 60 minut hry: 1200 Kč/ tým (2–5 osob)
cena za 60 minut hry: 1500 Kč/ tým 6 osob

  DÁRKOVÝ POUKAZ 
Nevíte, co dát svým blízkým jako dárek? Máme pro vás inspiraci. Da-
rujte zážitek v podobě poukazu na ÚNIKOVOU HRU FAUST ENIGMA. 
S obdarovaným můžete hru absolvovat i vy a prožít tak příjemný, 
originálně strávený čas, kdy se dozvíte něco o sobě v podmínkách, 
které v běžném životě nezažijete, užijete si legraci a společně 
vyzkoušíte svou intuici, fantazii a selský rozum. 

  TEAMBULDING
Chcete pro své zaměstnance, kolegy nebo spolužáky originální 
zážitek? V ESCAPE GAME FAUST ENIGMA společně vyzkoušíte 
své dovednosti, intuici, fantazii, logiku a prověříte tak zábavnou 
formou schopnosti vašeho týmu. 



 zvolnočasové 
aktivity

  PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233, Praha 7 | tel. 220 999 001–3 |  
planetarium@planetarium.cz | www.planetarium.cz

  změna programu vyhrazena
  otevřeno: denně kromě pá; po 8.30–18.00; út–čt 8.30–20.00; 
so 10.30–20.00; ne 10.30–18.00

09. 05. Přechod Merkuru přes Slunce

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
01. 05. | 11 h | Povídání pro zvídavé děti – živá přednáška 
od 6 do 9 let

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU

PROJEKČNÍ SYSTÉM SKYSKAN DEFINITI 8K:
sobota a neděle | 11.00 | O zvědavé kometě – od 4 let | 

mimo 1. 5.
sobota | 15.30 | Venuše kapitána Cooka 
neděle | 15.30 | Let člověka do vesmíru 
sobota a pondělí | 17.30 h | Noční obloha 8K
neděle | 17.30 | Mapy cizích světů
sobota a úterý | 19.00 | Let člověka do vesmíru
úterý | 17.30 | Všechna zatmění Slunce
středa | 19.00 | Venuše kapitána Cooka
čtvrtek | 17.30 | Hubble – oko do vesmíru
čtvrtek | 19.00 | Noční obloha 8K

FOYER PLANETÁRIA
Stálá expozice s interaktivními exponáty, historickými pří-
stroji, počítači s informacemi z astronomie a kosmonautiky a 4D 
simulátory
Příležitostná výstava – Let člověka do vesmíru – přesná 
replika přistávacího modulu Vostok
Prodej astronomických a kosmonautických publikací pro 
návštěvníky Planetária
„Zamotánek“ – univerzální galaktické platidlo, na planetě Zemi 
k dispozici zatím jen v Planetáriu Praha
Upozornění: Opto–mechanické planetárium Cosmorama 
prochází po 25 letech provozu rozsáhlou údržbou. Na programy 
promítané tímto systémem se můžete těšit v tomto roce

  ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Petřín 205, Praha 1 | tel. 257 320 540 | informace@observatory.cz | 
www.observatory.cz

  otevírací doba: denně kromě po; út–pá 14.00–19.00 a 21.00–23.00; 
so a ne 11.00–19.00 a 21.00–23.00

09. 05. | 12.00–21.00 | Přechod Merkuru přes Slunce 

28.–29. 05. | 11.00–18.00 | Den dětí na hvězdárně – na děti 
čekají astronomické soutěže, pořady s astronomickou tematikou, 
prohlídka hvězdárny, pozorování dalekohledem a malý dárek

STÁLÁ VÝSTAVA 
Astronomická výstava, jejíž součástí jsou interaktivní ex-
ponáty, optické pokusy i historické přístroje a především 
počítače s astronomickými informacemi, animacemi 
a pexesem.

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 
Posel bohů – první planeta sluneční soustavy, která dlouho 
unikala pozornosti vědců. Uvádíme u příležitosti zajímavého 
úkazu přechodu Merkuru přes sluneční disk.

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

sobota, neděle | 14.30 | Povídání o Měsíčku – do 10 let

POŘADY PRO DOSPĚLÉ 
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

denně kromě pondělí | 21.00 | Největší z obrů
sobota | 16.00 | V hlavní roli tekutý dusík
neděle | 16.00 | Prahou astronomickou

ASTRONOMICKÁ PŘEDNÁŠKA
 09. 05. | 17.00 | Slunečná dovolená – jedině na Merkuru 
– Mgr. Jakub Rozehnal

  HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod Hvězdárnou 768, Praha 8 | tel. 283 910 644 |  
dabliceobs@planetarium.cz | www.planetarium.cz/dabliceobs

  otevírací doba: po 13.30–15.30, 18.00–21.00; st 21.30 – 23.00; čt 
13.30–15.30, 21.30 – 23.00; ne 14.00–16.00 

 09. 05. | 12.00–21.00 | Přechod Merkuru přes Slunce 

PŘEDNÁŠKY
  Astronomické, přírodovědné a cestopisné

 16. 05. | 18.30 | Cesta do mikrosvěta – RNDr. Vladimír 
Wagner

 23. 05. | 18.30 | Srí Lanka – ostrov čaji zaslíbený – 
Magdalena Radostová

POŘADY:
  Filmové večery s pozorováním oblohy

 02. 05. | 18.30 | Slunce a stíny
 30. 05. | 18.30 | Slunce a stíny

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ:
  Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce

 15. 05. | 10.15 | O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici – 
od 3 let
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POZOROVÁNÍ OBLOHY NA OBOU HVĚZDÁRNÁCH
Podmínkou pozorování je pokud možno obloha bez mraků, při 
nepříznivém počasí se koná prohlídka přístrojového vybavení 
hvězdáren
Měsíc: od 10. do 20. 5., nejlépe kolem první čtvrti 13. 5.
Planety: Jupiter na večerní obloze, Mars na konci měsíce
Zajímavé objekty: např. dvojhvězdy Izar v souhvězdí Pastýře, 
Algieba v souhvězdí Lva, Mizar a Alcor v souhvězdí Velké Medvě-
dice, hvězdokupy v souhvězdích Raka, Blíženců, Persea a Herkula.
Slunce: na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance.
V pondělí 9. května dojde k přechodu planety Merkur přes 
Slunce. Přechod Merkuru přes sluneční disk je úkaz odehrávající 
se asi 14x za století. Naposledy jsme ho od nás mohli pozorovat 
7. května 2003 a ten příští připadá na 11. listopadu 2019 a bude 
od nás viditelný pouze částečně. Pozorování listopadových pře-
chodů je obvykle ovlivněno špatným počasím a na další květnový 
přechod si počkáme až do roku 2049. Ten letošní budeme moci 
pozorovat téměř v celém průběhu. Začne odpoledne vysoko nad 
jižním obzorem a budeme ho moci pozorovat do západu Slun-
ce. Až bude Merkur sluneční disk opouštět, bude už Slunce pod 
naším obzorem
Časový průběh přechodu Merkuru přes Slunce:
1. kontakt:  13 h 12,1 min
2. kontakt:  13 h 15,3 min
střed:   16 h 56,1 min
západ Slunce: 20 h 31 min
3. kontakt:  20 h 37,3 min
4. kontakt:  20 h 40,5 min

  BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja | tel. 234 148 111 | info@botanicka.cz 
| www.botanicka.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice; bus 112 do stanice Zoologická 
zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení; 
Metro C – Kobylisy, bus 102, 144 do stanice Na Pazderce, odtud pěšky 
dle značení; návštěvníci mají možnost využít ke vstupu do zahrady 
bránu u zastávky MHD – bus č. 112 Kovárna

  otevírací doba: venkovní expozice – denně 9.00–20.00; skleník Fata 
Morgana – út–ne 9.00–20.00

  vstupné: plné vstupné (Fata Morgana + venkovní expozice) – Dospělí 
150 Kč, děti (5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 75 Kč

LEHKOST MOTÝLÍCH KŘÍDEL
Fata Morgana – obdivujte moment, kdy se z kukly vylíhne mo-
týl, sledujte, s jakou lehkostí létá. Tropičtí motýli s různobarevným 
zbarvením k nám opět přicestují ještě jako zakuklené housenky, 

a to z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou. Patronem výstavy 
je charitativní organizace Debra zvyšující kvalitu života lidí trpí-
cích nemocí motýlích křídel. O víkendech nebude chybět Čajovna 
U Cesty a možnost zakoupit výrobky od neziskových organizací | 
od 5. 4. do 8. 5., duben 9.00–18.00, květen 9.00–20.00

NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK ANEB Z OBILNÉHO 
POLE NA NÁŠ STŮL
Výstava pro všechny smysly – jakou cestou musel projít chleba, 
než se dostal na váš stůl, se dozvíte na 20. ročníku hmatové výsta-
vy. Kromě příběhu chleba se seznámíte s mnoha dalšími běžnými 
i méně známými obilovinami. Vystavených exponátů je nejen 
dovoleno se dotýkat, ale některé budete moci i ochutnat nebo 
si k nim přivonět. K dispozici bude zvukový průvodce a popisky 
v Braillově písmu. Pro větší skupiny je nutná rezervace na eva.
novozamska@botanicka.cz. | do 1. 5., 9.00–18.00; výstavní sál

FOTOFATA
S malým foťákem na velké fotky – fotografický kurz – pro 
všechny, kteří cítí, že mají fotografické „oko“ a v kreativitě je brz-
dí jen omezení jejich fotoaparátu a neznalost profesionálních 
tipů a triků, jsou tu atypické foto kurzy. Rezervace nutná na 
www.fotofata.cz | 28. 5.

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM
Chcete se o rostlinách v botanické zahradě dozvědět více informa-
cí? Přidejte se k našim odborníkům, kteří o flóře poutavě vypráví, 
a užijte si s nimi procházku | Venkovní expozice + Fata Morgana
 12. 05. | 16.00 | Dřevité pivoňky – I. Bulánková
 19. 05. | 16.00 | Jarní trvalky – P. Hanzelka
 26. 05. | 16.00 | Kosatce a bylinné pivoňky – I. Bulánková

1. MÁJ – LÁSKY ČAS
 01. 05. | 17.00–20.00 | Užijte si divadelní představení Romeo 
a Julie pod širým nebem, pod rozkvetlými stromy si vychutná-
vejte naše víno a čtení Máchova Máje známými osobnostmi | 
Venkovní expozice

HUDEBNÍ TOULKY
 08. 05. – 18. 09. | vždy v neděli v 17.00 | Vychutnejte si zdarma 
klasickou hudbu pod širým nebem | Venkovní expozice

MALOVÁNÍ S LUCIÍ CROCRO
15. 05. | 14.00–17.00 | Kurzy – vyzkoušejte si malování v pří-
rodě, kdy vám budou stát modelem samotné rostliny. Vhodné pro 
začátečníky i pokročilé. Rezervace nutná na crocrolucie@seznam.cz 
| Ornamentální zahrada

KVĚTINOVÉ JARO
Prohlédněte si kvetoucí sbírky rostlin botanické zahrady. 
Součástí květinového jara bude ve skleníku Fata Morgana od 
10. do 22. 5. ukázka afrických fialek nejen ze sbírek bota-
nické zahrady, ale i od pěstitelů ze sdružení SZO ČZS Saintpaulia
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BONSAJE
20.–29. 05. | 9.00–20.00 | Bonsaje zasazené do typických 
plochých keramických misek se poprvé objevily před dvěma tisíci 
lety. Přijďte obdivovat umění našich i zahraničních vystavovatelů. 
Výstava také představí bytové a trávové bonsaje, dřevěné plastiky 
nebo unikátní sbírku břečťanů. Během výstavy si prohlédnete pří-
rodní kameny, malby i pokojové bonsaje manželů Chramostových. 
O víkendech si užijete doprovodný program a večerní provázení 
výstavou, na které je nutná rezervace na eva.novozamska@bo-
tanicka.cz | Japonská zahrada, výstavní sál

HYPERTUFY V ZAHRADĚ
 07.–22. 05. | 9.00–20.00 | Autorská výstava Petra Horáčka 
– inspirujte se netradičními hypertufovými nádobami, kterými 
můžete ozdobit svou zahradu. Pokud se vám zalíbí, budou na 
místě k zakoupení, stejně jako rostliny, které jsou do hypertufu 
vhodné | Venkovní expozice Sever

MUŠKÁTOVÁ BURZA
 27.–29. 05. | 9.00–20.00 | Zakupte si zajímavé pelargonie 
a rostliny z přebytků botanické zahrady. K dispozici vám bude 
i odborné poradenství | Ornamentální zahrada

  ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 3/120, Praha 7 – Troja | tel. 296 112 230 |  
pr@zoopraha.cz | www.zoopraha.cz

  otevřeno denně 9–18 h
  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
V květnu každý víkend na více jak 20 místech v zoo.

VÝSTAVY 
#ibisdozoo | Gočárovy domy
5. výročí projektu Návrat divokých koní | Jurta

AKCE
 01. 05. První máj, lásky čas – zveme všechny zamilované do 
zoo. Přijďte se políbit pod rozkvetlou sakurou.
 07. 05. Vycházka s herpetologem – komentovaná prohlídka 
pod vedením odborníka za volně žijícími plazy v areálu zoo | na 
akci je třeba se objednat předem na pr@zoopraha.cz nebo na tel. 
čísle 296 112 230; kapacita je omezená
 07. 05. Jak zvířata pečují o mláďata – projděte si několik 
stanovišť s mláďaty po zoo a zkuste si rodičovskou péči jinak

 08. 05. May Day 2016 – školní třídy vám ukáží, že to s ochranou 
zvířat myslí vážně! Veškerý výtěžek z prodeje jejich výrobků půjde 
na konto Pomáháme jim přežít
19. 05. Rok tapíra Tobyho – dokážete ještě rozeznat samečka 
Tobyho od rodičů? Oslava 1. narozenin mladého tapíra
21. 05. Jak zvířata pečují o mláďata – projděte si několik 
stanovišť s mláďaty po zoo a zkuste si rodičovskou péči jinak
28. 05. Rok lachtana Mamuta – malý ploutvonožec oslaví 
1. narozeniny
29. 05. Noc snů – tradiční večer plný nevšedních zážitků pro 
rodiny dětí s postižením | je třeba se na akci přihlásit předem | 
přihlášku zveřejníme první květnový týden na webu zoo

  CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice | tel. 281 
860 130 | infocentrum@chvalskyzamek.cz | www.chvalskyzamek.cz

  otevřeno denně 9.00–17.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
| 9.00–17.00 | Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku 
– unikátní výstavní projekt představí tvorbu světoznámého vý-
tvarníka a filmaře Jiřího Trnky (1912–1969). Přes 300 originál-
ních obrazů, loutek, plastik, ilustrací a grafiky se vám představí 
v působivých kulisách Trnkova výtvarného ateliéru. Nadchne vás 
dobové filmové studio s možností vyzkoušet si práci animátora 
a režiséra loutkového filmu. Nedílnou součástí výstavy je Kino-
automat s promítáním filmů J. Trnky, například Osudy dobrého 
vojáka Švejka, Špalíček, Bajaja, Sen noci svatojánské či Árie prérie 
| výstava probíhá ve všech prostorách zámku | do 15. 5.

AKCE PRO VŠECHNY 
 14. 05. | 10.00–17.00 | Pohádková sobota na zámku s Po-
pelkou a světem Jiřího Trnky – chtěli byste se setkat s půvab-
nou princeznou Popelkou, vidět krásný Chvalský zámek a úžasnou 
výstavu Ateliér Jiřího Trnky s loutkami a filmy? Milá princezna 
Popelka vás provede zámkem i výstavami, budete soutěžit a bavit 
se. Prohlídka trvá 40 min, začíná vždy v celou hodinu a je nutné 
si rezervovat čas na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky u nás 
můžete zůstat, jak dlouho chcete.
 15. 05. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle na zámku se 
skřítkem Matýskem a světem Jiřího Trnky – nezbedný 
a vtipný skřítek Matýsek vás provede zámkem a unikátní výsta-
vou Ateliér Jiřího Trnky s loutkami i filmy. Zároveň se budete bavit 
a soutěžit a dozvíte se spoustu zajímavostí i nějaké tajnosti. Po 
skončení prohlídky můžete na zámku ještě zůstat, jak dlouho 
budete chtít. Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají 
vždy v celou hodinu (poslední prohlídka v 16.00). Informace 
a rezervace času prohlídky (nutná): tel. 281 860 130. Těšíme se 
na vás.
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21. 05. | 13.00–17.00 | Festival historického tance – srdečně 
zveme na 13. ročník festivalu historického tance, který se koná na 
zámeckém nádvoří. Akci pořádá Dům dětí a mládeže z Prahy 7. 
Čekají vás působivá taneční vystoupení, rytíři v plechu i bez něj, 
historická hudba a skupiny historického tance z celé republiky. 
Máte možnost pokochat se historickým tancem od gotiky až po 
30. léta 20. století. | vstup na nádvoří zdarma

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, Praha 2 | tel. 241 410 348 |  
info@praha–vysehrad.cz | www.praha–vysehrad.cz |  
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní 
státnosti.

 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–18.00 h
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, 6 st. Albertov; tram 3, 
7, 17, 21 st. Výtoň

  Průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL
tel. 222 513 842 | tazlerova@praha–vysehrad.cz |  
kolenova@praha–vysehrad.cz | www.praha–vysehrad.cz |  
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi

  předprodej a rezervace vstupenek v pokladně ve Starém purkrabství 
po–pá 9.30–17 h nebo do začátku představení; tel. 222 513 842;  
e–mail: pokladna@praha–vysehrad.cz

 01. 05. | 15.00 | Medoušek je hrdina – o medvídkovi, který 
miluje med a knihy. A o zlém kominíkovi, který tvrdí, že je hrdina 
z pohádek a nechává si sloužit od rozbitých hraček na půdě | 
temperamentní plyšová pohádka pro děti od 4 let; divadlo 100 
opic; omezená kapacita, vstupenky rezervujte na pokladna@
praha–vysehrad.cz
 08. 05. | 15.00 | Princezna na hrášku – známá pohádka 
o zkoušce, zda je princezna pravá či falešná, je rozšířena o rodinné 
téma: Maminka (stará královna) nechce ještě svého synka (prince) 
oženit a tak ji přijde vhod, že se mu nedaří přivézt ze světa tu 
„pravou – opravdovou princeznu.“ Problém nastává, když jednoho 
deštivého večera na hradní bránu zabouchá „pravá princezna…“. 
| loutková pohádka pro děti od 3 let; dřevěné divadlo; omezená 
kapacita, vstupenky rezervujte na pokladna@praha–vysehrad.cz
 15. 05. | 15.00 | Výtvarná dílna Pro radost – Větrník. Všude 
je plno květů a my roztočíme své barevné větrníky | výtvarná 
dílna pro děti od 4 let; omezená kapacita, vstupenky rezervujte 
na pokladna@praha–vysehrad.cz
 21. 05. | 11.00 | Má vlast cestami proměn – slavnostní za-
hájení národní putovní výstavy, na které se představí více než 100 
proměn míst z celé ČR. Poctu autorům proměn uvede arch. Josef 
Pleskot, setkání srdcí prof. Jan Pirk, poctu stromům Mgr. Václav 
Větvička a PhDr. Marie Hrušková. Vystoupí mj. Spirituál kvintet, 
moderují Marie Tomsová, Jiří Holoubek a Jana Kubitová | více o 
programu na www.cestamipromen.cz

 22. 05. | 15.00 | Slovosledi: A všecko je to pravda! Bezbřeze 
fantastické vyprávění na divadle podle romských pohádek. „Za 
týden přijde nejmladší bratr k jednomu kameni. Kouká, z kamene 
je udělána husa. Protože byl unavený, usedl na ni. Jak na ni sedl, 
vznesla se s ním tři sta metrů, ta kamenná husa. Byla to totiž jeho 
babička. Byla tak silná, že když udeřila zobákem do skály, vylomila 
do ní díru.“ Nevěříte? To ještě nic není. A všecko je to pravda! 
Jen si to nechte vyprávět | divadelní vyprávění pro děti od 5 let; 
spolek Storytelling; omezená kapacita, vstupenky rezervujte na 
pokladna@praha–vysehrad.cz
 29. 05. | 15.00 | Výtvarná dílna se svatými – léčivé bylinky 
sv. Jana Křtitele. Svatý Jan Křtitel byl prorokem, který kázal o pří-
chodu Ježíše a křtil své následovníky v řece Jordán. Jak Křtitel je 
spojován s významným červnovým svátkem Svatojánská noc. 
Lidé věří, že Svatojánská noc má magickou sílu a bylinky v tu 
dobu nasbírané mají výjimečně léčivé a kouzelné účinky. Na této 
dílně si děti namíchají různé léčivé lektvary z bylinek | výtvarná 
dílna vhodná pro děti od 4 let; omezená kapacita, vstupenky 
rezervujte na pokladna@praha–vysehrad.cz

LETNÍ SCÉNA:
květen | Multižánrový festival divadla a hudby 

Vyšehraní
 13. 05.–15. 05. Víkend Karla IV.
 29. 05. Oslava dětského dne

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte 
jeho tajemná místa

  objednávky na e–mail: strnadova@praha–vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
Výprava – pro 8. a 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázií
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ 
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE – 
ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU

Maiselova 15, Praha 1 | 3. patro | tel. 222 749 350 |  
education@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

  spojení: metro A, tram 18 – st. Staroměstská, tram 17, bus 207, 
st. Právnická fakulta

  Další informace o vzdělávacích aktivitách a projektech najdete na 
www.jewishmuseum.cz

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
15. 05. | 14.00 | Lvíček Arje poznává Židovské Město. Se 
lvíčkem Arjem zavítáte do znovuotevřené Maiselovy synagogy, 
kde se dozvíte spoustu zajímavých informací nejen o této krásné 
stavbě, ale i o historii Židů na našem území.
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Socha Franze Kafky od Jaroslava Róny



 z Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC DUBEN 2016
Celkem došlo 307 odpovědí

Soutěž o 2x2 čestné vstupenky do objektů 
Národního muzea v Praze
otázka: V Náprstkově muzeu asijských, afrických 
a amerických kultur nyní probíhá výstava Afghánistán 
– zachráněné poklady buddhismu. Ze které afghánské 
lokality většina předmětů výstavy pochází?
odpověď: a) Mes Ajnak 
soutěžilo: 200 čtenářů; 190 správně; 10 špatně
výherci: Adriana Janáčková, Praha; Gabriela 
Pokorná, Praha

Křížovka
… křížovou osnovou cest …
soutěžilo: 107 čtenářů; 101 správně; 6 špatně
výherci: Marie Bačová, Neratovice; Hana Habalová, 
Brno; Ivan Šebesta, Praha Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Soutěžní otázka: 
Jak se jmenuje film o setkání abiturientů píseckého gymnázia, příběh o přetrvávající síle přá-
telství, lásce, čestnosti a povinnosti autora Jiřího Hubače a režiséra Františka Filipa? Tento film  
patří k nejkrásnějším inscenacím České televize.

1a) Nezralé maliny b) Kouzelné maliny c) Maliny

Své odpovědi nám posílejte do 10. května 2016 z www.kampocesku.cz/souteze nebo na adresu 
redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.

SOUTĚŽ O 3 X 2 VSTUPENKY na divadelní inscenaci

„Stará dobrá kapela“
9. 6. 2016 v Divadle Palace (Václavské nám. 43, Pasáž Jalta, Praha 1)

200  soutěž



 Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. května 2016 z www.kampocesku.cz/souteze nebo na adresu 
redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tři výherci dostanou mapy vydavatelství Kartografie Praha a. s.,  

které si mohou vyzvednout v redakci. Výhry není možno zasílat poštou.
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Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 

Sleva 25 % z plné ceny vstupenky na květnová 
představení Proměna aneb Řehoř už toho 
má dost (03. 05.) a Faust a Markétka (23. 05.). 
Aneb v Ypsilonce se nemusíte bát ani Kafky 
s Gounodem! 

Studio Ypsilon
Spálená 16, Praha 1
www.ypsilonka.cz 
Platnost slevy  
do vyprodání sálu.

K zakoupené vstupence druhá za 1 Kč na 
představení Heda Gablerová 25. května 
v 19.00. Ibsen v režii J. Nebeského. Hrají L. Tr-
míková, J. Vondráček, M. Hanuš, K. Sedláčko-
vá-Oltová, R. Mikluš, J. Pokorná, M. Turková.

 
Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 39, Praha 1
www.divadlovdlouhe.cz 
Platnost slevy 
do vyprodání sálu.

1 + 1 vstupenka zdarma na výstavu Troseč-
níky v Šanghaji: Ghetto Hongkew očima 
uprchlíků a objektivem Arthura Rothsteina, 
která začíná 12. 05. v Galerii Roberta Guttmanna.

Galerie Roberta Guttmanna
U Staré školy 3, Praha 1
www.jewishmuseum.cz
Platnost slevy  
do 30. 06. 2016.

Sleva 20 % z prodejní ceny 250 Kč. Obrazový 
průvodce Pražský hrad, nádvořími do zahrad 
vydala redakce KAM po Česku v roce 2015.

K vyzvednutí na adrese redakce  
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 
Praha 3 anebo na dobírku 
(příplatek 35 Kč/poštovné 
a balné). 
www.kampocesku.cz 
Platnost do vyprodání zásob.

Sleva 50 % z plné ceny na pevné sedadlo na 
květnové a červnové premiérové představení 
Dámy z Aniane a Stará dobrá kapela. Aktuální 
program naleznete na www.divadlopalace.cz.

Divadlo Palace
Václavské nám. 43, Praha 1
www.divadlopalace.cz
Platnost slevy  
do vyprodání sálu.

Sleva 40 % z plné ceny vstupného na květno-
vá uvedení inscenace Misantrop. Hořká ver-
šovaná komedie s Evou Josefíkovou a Filipem 
Čapkou v hlavních rolích!

Švandovo divadlo na Smíchově 
Štefánikova 6/57, Praha 5 
www.svandovodivadlo.cz
Platnost slevy do 31. 05. 2016.

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

Kupon lze uplatnit 
vždy 30 minut před 
začátkem vybraného 
koncertu v pokladně 
chrámu sv. Mikuláše na 
Staroměstském nám., Praha 1.
Platnost slevy do 31. 05. 2016.

Sleva 50 % z prodejní ceny 99 Kč. KAM za 
zážitkem nejvíc největším přináší tipy na 
výlety napříč celou Českou republikou. 

K vyzvednutí na adrese redakce  
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 
Praha 3 anebo na dobírku  
(příplatek 35 Kč/poštovné 
a balné). 
www.kampocesku.cz 
Platnost do vyprodání zásob.

Studio Ypsilon

Divadlo v Dlouhé 

Galerie Roberta Guttmanna

Pražský hrad, nádvořími do zahrad

Divadlo Palace

Švandovo divadlo na Smíchově

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše

KAM za zážitkem nejvíc největším 
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Prague Castle,
In and Out without Hassle
Die Prager Burg,
durch die Burghöfe in die Gärten
Пражский Град,

  

Lud k Sládek
František Kadlec

Pražský hrad
nádvo ími do zahrad

Prazsky Hrad_A2.indd   2 5.1.2015   16:41:26
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Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz
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