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Milí čtenáři, 

úprk napříč všemi možnými 
druhy kulturních akcí pokračuje 
a jen doufám, že tzv. „stíháte“. Já 

sama se dobrovolně přiznám, že ne. Ale velkou 
hlavu si z toho nedělám a maratony neběhám. 
Selekce je totiž nutná, jinak hrozí zahlcení 
a přetížení.
V případě, že řešíte v současné době jakékoliv 
filosofické otázky, budete mít příležitost je 
probrat na 1. Noci filosofie, která se uskuteční 
16. června ve Veletržním paláci a na Filosofické 
fakultě UK a to hned v několika jazycích. Máte 
šanci se potkat s mnoha významnými mysliteli 
naší doby.
Pro technicky zaměřené čtenáře mám po-
zvání na výstavu věnovanou fenomenálnímu 
italskému automobilovému závodníkovi Taziu 
Nuvolarimu, která bude otevřena od 2. června 
v Národním technickém muzeu na Letné.
V červnu již tradičně ožijí pražské ostrovy festi-
valem United Islands of Prague, který nabídne 
hudbu snad pro všechny. Předtím můžete ještě 
zavítat na další hudební akci Respect festival, 
který se od svých začátků na Pražském hradě ocit-
nul až na holešovickém Výstavišti. To je život…
Přeji příjemné a klidné dny i noci. 

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  SOCHAŘ A MEDAILÉR (135 let)

V červnu uplyne již 135 let od narození jedné z vůdčích osob-
ností českého sochařského novoklasicismu a zakladatele 
československé medailérské školy Otakara Španiela. Mince 
jím navržené jsou dnes považovány za sběratelské skvosty.

Otakar se narodil jako první ze synů ve staré cínařské rodině Špa-
nielů 13. června 1881 v Jaroměři. Po absolvování rytecké školy 
v Jablonci nad Nisou odjel do Vídně, kde studoval medailérství. 
Po návratu pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění 

u J. V. Myslbeka a svá studia zakončil v Paříži u A. Charpentiera. 
V roce 1917 byl jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy 
v Praze a později i AVU. V prvorepublikovém období byl zřejmě 
nejexponovanějším českým umělcem, který udivoval svými reliéfy 
a portrétními bustami, zvěčňoval sportovce a tvořil pomníky. Na 
vyšší úroveň povznesl také odvětví medailérské, kdy jeho mince 
ražené v Kremnici zaujaly díky novátorskému ztvárnění odborníky 
v celé Evropě. Španiel navrhl první československé mince, vytvořil 
celou řadu medailí, plaket a provedl reliéfní výzdobu západních 
dveří chrámu sv. Víta. Podle jeho třetinových modelů sochy T. G. 
Masaryka byly v 90. letech minulého století vytvořeny sochy prv-
ního prezidenta v Pardubicích, Prostějově a nakonec i v Praze. 
Jeho bohatou kariéru přerušila 2. světová válka, kdy byl nacisty 
poslán do koncentračního tábora. Zemřel 15. února 1955 v Praze 
a pohřben byl na Vyšehradském hřbitově.

Drahomíra Samková

  NÁRODNÍ POKLAD (135 let)

Národní divadlo, budova, která vzešla z vůle českého národa 
po samostatnosti a svébytnosti, bylo poprvé otevřeno 11. 6. 
1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. 

Myšlenka vybudovat samostatné kamenné divadlo se zača-
la rodit ale již na setkání vlastenců roku 1844, v jejichž čele 
stál František Palacký. Byl to právě Palacký, který 29. ledna 
1845 předložil žádost stavovskému výboru českého sněmu. 
Takzvaná privilej byla udělena již v dubnu téhož roku, ale teprve 
za šest let vydal Sbor pro zřízení českého národního divadla 
v Praze první veřejné provolání k zahájení sbírek. O rok později 
byl zakoupen pozemek bývalé solnice o rozloze cca 28 arů na 
nábřeží Vltavy. Nastala však léta Bachova absolutismu, která 
zarazila přípravu stavby, a tak se přistoupilo k výstavbě Proza-
tímního divadla od Vojtěcha Ignáce Ullmanna, jehož budova 

se později stala součástí Národního divadla. V roce 1865 se do 
čela Sboru dostali mladí pokrokoví zastánci stavby, mj. Jan Ne-
ruda, Vítězslav Hálek, Karel Sladkovský, kteří vyzvali profesora 
Josefa Zítka k vytvoření architektonického návrhu. K položení 
základních kamenů došlo 16. května 1868 a v roce 1877 bylo 
divadlo pod střechou. Poté se v něm odehrálo 11 představení, 
ale při dokončovacích pracích vznikl požár, který zničil hlediště, 
jeviště a měděnou kupoli divadla. Tato celonárodní katastrofa 
vyvolala sbírku, při které se vybral milion zlatých za pouhých 
47 dní. Na opravě a dostavbě se však po zákulisních bojích po-
dílel již architekt Josef Schulz, žák Josefa Zítka. Divadlo bylo 
znovuotevřeno 18. listopadu 1883 slavnostním představením 
Smetanovy Libuše.

-aba-

Pamětní deska na rodném domě v Jaroměři od Milana Knoblocha Národní divadlo, Praha, 1881, dřevořez (podle fotografického snímku  
F. Fridricha v Praze)

4  otakar španiel, národní divadlo
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  VLADISLAV VANČURA (125 let)

Český spisovatel, dramatik, filmový režisér, nicméně původ-
ním povoláním lékař Vladislav Vančura se narodil 23. června 
1891 v Háji ve Slezsku. Pokud má čtenář raději vypravěče než 
děj, může s jistotou sáhnout po Vančurově díle. Nesmí ho 
však zaskočit archaismy, stará větná stavba a složitá souvětí. 
Potom je odměněn poetikou, kterou tak trefně převedl na 
filmové plátno režisér Jiří Menzel ve snímku Rozmarné léto 
(1967).

Vančura prožil dětství na venkově, a získal tak lásku k přírodě 
i ke koním. Zato láskou ke studiu neoplýval a gymnaziální studia 
ukončil ve 24 letech, roku 1915. V době těžké nemoci matky 

opustil studia práv a stal se studentem medicíny. Absolutorium 
složil v roce 1921 a téhož roku se také oženil se spolužačkou 
ze studií, Ludmilou Tuhou. Spolu si otevřeli lékařskou praxi 
ve Zbraslavi u Prahy a měli dceru, pozdější spisovatelku Alenu 
Santorovou. Koncem 20. let se začal věnovat výhradně spiso-
vatelské činnosti. Za druhé světové války se zapojil do ilegální 
odbojové organizace, ale v květnu 1942 byl zatčen a 1. června 
na Kobyliské střelnici popraven. V roce 1964 mu byl udělen in 
memoriam titul národního umělce. V každé z následujících de-
kád se některé z jeho děl stalo námětem pro filmová zpracování. 
Možná mnohé čtenáře překvapí, že vedle Rozmarného léta, 
Markéty Lazarové (1967), Konce starých časů (1989) či Útěku 
do Budína (2002) se mezi těmito díly objevil text i pro malé 
diváky. Příběhy Kubuly a Kuby Kubikuly se filmového zpracování 
dočkaly hned dvakrát (1955, 1973), ale většina z nás si vybaví 
především animované televizní večerníčky z roku 1988, jejichž 
výtvarného zpracování a režie se ujal Zdeněk Smetana a hlas 
postavičkám propůjčil Petr Haničinec.

Pavel Edvard Vančura

  PSYCHOLOG A MISTR SCI-FI (90 let)

Český spisovatel, úspěšný scenárista a překladatel Josef Ne-
svadba se narodil 19. června 1926 v Praze. Společně s Lud-
víkem Součkem patřil mezi nejvýznamnější představitele 
vědeckofantastické literatury u nás.

Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a celý život pů-
sobil jako psychoterapeut. Znalosti z oboru využíval při tvorbě 
originálních románů a vedle své spisovatelské činnosti patřil 
k průkopníkům skupinové psychoterapie u nás. Svá nejlepší díla 
napsal na přelomu 50. a 60. let, kdy si jej všiml i Hollywood, kam 
dostal pozvání. Film však podle jeho předlohy nakonec nevzni-
kl. Se svými scénáři se ale prosadil doma, kde vznikly oblíbené 

snímky Zítra vstanu a opařím se čajem, Pane, vy jste vdova nebo 
Zabil jsem Einsteina, pánové. Erudovaný spisovatel byl ve své době 
přirovnáván vzhledem k novátorství textů ke Karlu Čapkovi. Mezi 
jeho nejznámější díla patří povídkové soubory Einsteinův mozek, 
Tarzanova smrt, Poslední cesta kapitána Nema nebo romány Tajná 
zpráva z Prahy, Hledám za manžela muže či Peklo Beneš. Psal 
i divadelní hry a rozhlasové dramatizace. Za svého života také 
hodně cestoval a v komunitě světové sci-fi měl řadu osobních 
přátel (John Brunner, Harry Harrison). Byl dlouholetým předsedou 
české sekce organizace World SF a dvojnásobným držitelem její 
ceny. Působil také jako předseda Sekce pro vědeckofantastickou 
literaturu při Svazu spisovatelů. Ve své tvorbě se vyjadřoval k bu-
doucnosti celé planety. Za věčnou hranici našeho světa se vydal 
26. dubna 2005.

Alice Braborcová

www.kampocesku.cz vladislav vančura, josef nesvadba  5
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1. 6. 1811 (205 let)
S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství 
vyhlásil císař František I. Všeobecný zákoník občanský, který 
byl základem občanského práva od skončení josefinského období 
až do zániku monarchie. Na českém území zůstal v platnosti až 
do vydání občanského zákoníku v roce 1950.

2. 6. 1541 (475 let) 
Vypukl požár Malé Strany a Hradčan, který byl nejničivější 
v historii Prahy. Vznikl při opravě střechy paláce Smiřických na 
Malostranském náměstí. Zasáhl též Pražský hrad, poškozen byl 
Chrám sv. Víta, Královský palác, Vladislavský sál, shořel archiv 
pozemkových knih české šlechty. Obnova města trvala desetiletí.

2. 6. 1751 (265 let)
V  Opavě se narodil Karel Jan Rudzinsky, potomek polské 
šlechty z Mazurska, architekt a průzkumník Moravského krasu. 
Pracoval jako ředitel lichtenštejnských železáren v Adamově 
a Josefově. Jeho zálibou bylo sbírání zkamenělin a minerálů, 
zmapoval dno jeskyně Macocha. Zemřel 28. dubna 1818 v Brně.

3. 6. 1421 (595 let) 
V Čáslavi byl zahájen Čáslavský sněm, na němž účastníci 
neuznali Zikmunda Lucemburského za českého krále a přijali 
čtyři artikuly pražské. Byla jmenována prozatímní dvacetičlenná 
zemská vláda, jež měla spravovat věci veřejné do 28. září 1421, 
dokud do té doby nebude přijat nový král.

7. 6. 1781 (235 let)
Byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. 
Otevřeno bylo 21. března 1783 jako Nosticovo divadlo. Budovu 
dal postavit osvícený vlastenec hrabě František Antonín Nostic-
-Rieneck. Stavba jedné z prvních klasicistních budov v Praze 
trvala dva roky. Původně se v divadle hrála německá činohra 
a italská opera. 

10. 6. 1376 (640 let)
Nejstarší syn Karla IV. Václav IV. byl ještě za otcova života po 
složitých jednáních zvolen králem římským. Již jako dvouletý byl 
korunován Arnoštem z Pardubic na českého krále a jeho otec mu 
diplomacií a penězi zabezpečil i římský trůn. Korunován byl pak 
definitivně 6. července 1376 v katedrále v Cáchách.

11. 6. 1871 (145 let)
V Praze byl založen Spolek Vltavan. Je nejstarším existujícím 
profesním spolkem a původně sdružoval voraře na Vltavě, le-
daře, plavčíky a zaměstnance paroplavby. Členům poskytoval 
materiální podporu v případě nouze, nemoci či úmrtí. Jedním 
ze zakládajících členů byl i pražský primátor František Dittrich.

 z KALENDÁRIUM

  ROTT DODÁ VŠE (165 let)

Ladislav Rott, syn zakladatele známé pražské firmy, se na-
rodil v Praze 5. června 1851. Prosperující obchod umožnil 
rozšiřování podniku a dovolil majiteli postavit nám dnes 
známý dům na Malém náměstí s freskami od Mikoláše Alše.

Ladislav se vyučil v otcově firmě a vystudoval obchodní školu. 
Domluvil se několika jazyky a získal i zkušenosti jako obchodní 
cestující v zahraničí (Rusko, Francie, Itálie, Egypt a další). Po ná-
vratu do Prahy s bratrem Juliem (1873) převzali společně otcovu 
firmu. Po Juliově smrti (1876) pak pokračoval v úspěšném pod-

nikání se svou manželkou Karolínou, se kterou měli pět dětí. Oba 
vedli rušný společenský život, pořádali známé „čtvrtky u Rottů“, 
kde se scházeli významní čeští žurnalisté, politici a obchodní přá-
telé z celé Evropy. Hlavním mottem firmy, která prodávala vše 
od kolečka do hodinek až po kompletní zařízení dílny pro každé 
řemeslo či továrnu, od jehly a náprstku po výbavu pro nevěsty, 
domácnost nebo hotely, bylo „Rott dodá vše“. Obchod měl 21 
oddělení, zaměstnával více než 170 pracovníků a zkušených od-
borníků. Prováděl i rozvážku zákazníkům po zemích Koruny české. 
Denně tu nakupovalo až 2 000 lidí, pro které se vydávaly obsáhlé 
katalogy zboží. Zajímavostí bylo, že pro některé nástroje a potřeby 
se hledaly i nové české názvy namísto zavedených německých. 
Po smrti Ladislava Rotta 27. června 1906 se firmy ujali jeho dva 
synové. Podniku se dařilo dál, a to i za obou světových válek, až 
do roku 1948, kdy došlo ke znárodnění.

-alba-

6  kalendárium, ladislav rott

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Anton%C3%ADn_Nostic-Rieneck
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Anton%C3%ADn_Nostic-Rieneck
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus
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12. 6. 1881 (135 let)
Narodil se prof. PhDr. Karel Chotek, český etnograf a pedagog. 

Byl členem Národopisné společnosti českoslovanské, publikoval 

studie o české vesnici, působil i na Univerzitě Komenského v Bra-

tislavě. Mezi jeho žáky patřili Vilém Pražák, Emanuel Baláš nebo 

Ludvík Baran. Zemřel 24. září 1967 v Praze.

13. 6. 1801 (215 let)
V Praze se narodil architekt Josef Ondřej Kranner. Vystudo-
val pražskou Polytechniku a navštěvoval vídeňskou Akademii 
výtvarných umění. Pro Prahu navrhnul Pomník Františka I. na 
Smetanově nábřeží nebo Lannův palác v Hybernské ulici. Podílel 
se též na dostavbě Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Zemřel 
19. října 1871 ve Vídni.

16. 6. 1471 (545 let)
Vladislav Jagellonský (1456–1516) byl prohlášen českým 
králem. Pocházel z Polska, původem z litevského velkoknížecího 
a polského královského rodu Jagellonců. Bývá hodnocen jako 
jeden z nejslabších českých panovníků, neboť jeho vláda vedla 
k úpadku královské moci. Šlechta mu přezdívala „Král bene“.

18. 6. 1311 (705 let)
Jan Lucemburský uspořádal v Brně zemský sněm, kde vydal 
inaugurační diplom pro Moravu, který domácí šlechtě zaručoval, 
že nebude povinna vojensky podporovat krále v zahraničí a že 
úřady budou zastávány pouze rodáky. Pro Čechy byl vydán již 
v prosinci 1310, tato verze se však nedochovala.

21. 6. 1621 (395 let) 
Konala se poprava 27 vůdců českého stavovského po-
vstání na Staroměstském náměstí v Praze. Exekuce byla krutým 
představením, které uzavřelo porážku stavovských armád na 
Bílé hoře. Habsburkové tímto šokujícím aktem chtěli odradit 
potenciální opozici od jakéhokoliv odboje.

24. 6. 1276 (740 let)
Nad Přemyslem Otakarem II. byla vyhlášena konečná klatba 
(tzv. aberacht), římským králem Rudolfem Habsburským, která 
znamenala ztrátu všech vlastnických práv a zrušení přísah věr-
nosti poddaných. Poslušnost vypovědělo nejprve Korutansko 
a Štýrsko, postupně se přidala většina rakouské šlechty.

28. 6. 1881 (135 let)
V době sporů při dělení pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity na 
českou a německou se poprali čeští a němečtí studenti. Akce 
proslula pod názvem „Chuchelská bitka“ a bylo při ní zraněno 
několik německých studentů. Národnostní napětí 19. století se 
přelilo až do fyzických střetů.

  RODOVÝ ZÁKON (800 let) 

Přemysl Otakar I. přemýšlel o nástupnictví svých synů. Prvo-
rozený Vratislav (†1225), který žil v exilu a jemuž císař Ota 
IV. již Čechy propůjčil v léno, králi ale nevyhovoval. Raději 
by viděl na trůně Václava, syna z druhého manželství. Byl 
tu ale starý takzvaný stařešinský zákon z doby Břetislava I. 
o právu na trůn nejstaršího člena rodu. 

V Praze se 8. června 1216 sešlo shromáždění, na kterém byl na-
vzdory zvyklostem za krále zvolen Václav. Poselstvo vyslané se 

zprávou o volbě k řím-
skému králi Friedrichu 
II. do Ulmu se 26. čer-
vence 1216 vrátilo 
s  listinou potvrzující 
volbu i nárok Václava 
na České království. 
Tak bylo fakticky zruše-
no ustanovení knížete 
Břetislava I. „vždy nej-
starší ať drží nejvyšší 
moc a stolec v knížec-
tví a všichni jeho bratři 
nebo ti, kteří pocházejí 

z knížecího rodu, byli pod jeho panstvím“. Ale ani nový zákon 
hašteřivé Přemyslovce neodradil od budoucích sporů o vládu. 

Josef Grof

  NEBEZPEČNÝ CELULOID (55 let)

Metodu na výrobu celuloidového svitkového filmu si jako 
první nechal roku 1887 patentovat americký vynálezce 
a fotograf Hannibal W. Goodwin. 

Byl to zcela revoluční objev. Celuloidový podklad byl odolný, 
pružný a dokonale průhledný, měl ale i své stinné stránky. 

Jeho nevýhodou byla 
rozměrová nestálost 
a  především prudká 
hořlavost. Celuloid, 
který dokázal hořet 
i bez přístupu vzduchu, 
přinesl lidem zábavu, 
ale i řadu tragédií. Přes-
to se v Čechách hořlavá 
nitrocelulóza používala 
jako podklad filmového 
pásu až do konce června 
1961.

Jana Stránská

Václav I. 1230–1253

Reverend Hannibal W. Goodwin

www.kampocesku.cz kalendárium, rodový zákon, celuloid  7
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 zrozhovory
  SHAKESPEARE JE ROCK’N’ROLL
Rozhovor s režisérem Ivanem Krejčím

Večer tříkrálový je za krátkou dobu druhou Shakespearo-
vou komedií, kterou režírujete. Proč jste se pustil do dvou 
Shakespearů v jedné sezoně?
Jednak proto, že je shakespearovský rok, a taky proto, že Shake-
speare je největší rock’n’roll. Má nádherný jazyk a je v něm obsa-
žené všechno. Nabízí nepřeberné množství témat a jde jen o to, 
dát jim volný průchod a najít tvar.

Čím vás oslovil zrovna Večer tříkrálový?
Snad pokaždé jsem viděl Večer tříkrálový inscenovaný jako bez-
uzdnou komedii. Mně se naopak vždycky zdálo, že je nasycený 
smutkem. Má v sobě dvojlomnost. A já miluju tyhle dvojlomné 
žánry, které jsou zároveň smutné a zároveň je v nich i sranda. 
Večer tříkrálový nedovolí sklouznout k takovému tomu hloupému 
humoru, kdy se jen kopeme do zadku, nabízí humor, který něco 
vypovídá o světě. 

Jaké to je režírovat vlastního pedagoga?
Zvláštní. Pan Kačer je pro mě legenda a já ho mám strašně rád. 
Miloval jsem ho už za jeho působení v Ostravě, kde jsem viděl 
některé jeho slavné inscenace. Třeba Hlučnou samotu, na niž 
dodneška vzpomínám jako na zázrak, stejně jako na některé in-
scenace z Činoherního klubu. U jiných si neumím vysvětlit, proč 
zůstaly nedoceněné – třeba Peer Gynt s Borisem Rösnerem a Fi-
lipem Blažkem v Národním divadle. To byla velkolepá inscenace, 
která zvláštně zapadla. Nejdříve jsem si říkal, jak k němu mám 
vůbec přistupovat? Vlastně jsem se trochu styděl, ale pak jsme 
začali docela obyčejně pracovat. Člověk si to musí ujasnit, pootočit 
a pak je jasné, že inspirací je on, pan Kačer, a s ním přichází na 

jeviště svět, který už odešel, celé velké a slavné období českého 
divadla. Netrpím sentimentem, ale bylo to fakt velké. A tak jsem 
šťastný, že tady je s námi, že do té inscenace vnáší zvláštní smu-
tek, přestože hraje blázna.

Jak pracujete při zkoušení shakespearovské komedie 
s historizujícími prvky?
Snažíme se je omezit, protože chceme dělat divadlo, a ne kulturu. 
Nemáme ani historizující kostýmy. Shakespeare je větší v tématu 
a v textu, takže dojde k určitým posunům. Dobové prvky, které 
ve Večeru tříkrálovém pochopitelně jsou, protože Shakespeare 
žil v nějaké době a psal konkrétně, se dnes dají bez problémů 
opominout tak, aby struktura zůstala zachována.

Měl by mít v současné době panovník svého šaška?
Myslíte toho, co říká pravdu? Zdá se mi, že panovník svého šaška 
má, možná ne jediného. Bohužel mám podezření, že pravda je 
to poslední, co panovníka a jeho šašky zajímá.

Existuje nějaký univerzální postup, jak dělat lásku na 
jevišti?
Neexistuje. To je stejné jako v životě. Žádné grify nefungují věčně 
a na každého.

Nebere divák ženu v mužském přestrojení jako okoukané 
klišé?
Domnívám se, že když člověk chápe divadelní konvenci, tak ne. 
Divadelně to jistě může fungovat dobře – myslím, že s tímto 
vědomím pracoval i Shakespeare. Jde víc o funkce toho přestrojení 
a o to, jak se s nimi pracuje, než o převlek samotný. 

Máte nějaký vysněný shakespearovský titul, který byste 
chtěl uvést?
Krále Leara. Richard III. mě taky láká, ale Krále Leara bych si chtěl 
zkusit určitě. Když jsme chodili na Hilského přednášky na DAMU, 
říkal nám, že Shakespeare napsal dvě verze Krále Leara, z nichž 
ta druhá je ještě mnohem brutálnější. Je to velká hra, je to hra 
o konci světa. Jenže bych musel mít předem vybraného herce na 
Leara a zatím jsem o něm konkrétně nepřemýšlel. Stejně jako když 
inscenujete Hamleta, musíte mít vhodného herce na Hamleta – 
bez něj o tom nelze ani uvažovat. 

V Divadle pod Palmovkou působíte jako hostující režisér 
poprvé, jaký pro to byl podnět?
Podnět vzešel pochopitelně od Michala Langa. Jsme vlastně skoro 
souputníci, potkáváme se už nějakých dvacet let a vždycky jsme si 
vyměňovali názory, navzájem se ve vší slušnosti uráželi a zároveň 
respektovali. Pokaždé se Michala s rozkoší před premiérou ptám, 
jak se cítí, a on mi to v Aréně s oblibou vrací. 

Oto Linhart

8  rozhovory



obklopen hudbou po celý den. Také si můžou na večerních jam 
sessions vyzkoušet to, co se naučili přes den.

Myslíte si, že se tato událost odlišuje od jí podobných ve 
světě? Případně čím?
Ano, instruktoři jsou hudebníci velkého kalibru a v programu je 
kladen opravdu velký důraz na intenzivní lekce a studium.

Řekněte nám něco o Vašem současném hudebním životě.
Mám možnost se živit hraním hudby, nemám šéfa a dělám lidem 
radost, co víc si přát? 

Děkujeme za rozhovor.
-red-
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  ROZHOVOR S JAZZOVÝM SKLADATELEM 
BRIANEM CHARETTEM

Brian Charette je jedním z vedoucích hlasů moderního jazzu. 
V roce 2014 se stal výhercem ceny žebříčku amerických kriti-
ků „Rising Star on Organ“. Už v sedmnácti pracoval po boku 
jazzových osobností, jako jsou například Lou Donaldson či 
Houston Person. Když Charette začal cestovat po Evropě, 
byl přitahován kulturou a scénou Prahy a České republiky, 
které mu byly představeny významným českým trumpe-
tistou Lacem Deczim. Kromě toho, že je kritiky uznávaným 
skladatelem a kapelníkem, má to štěstí pracovat s mnoha 
významnými umělci jako Joni Mitchell, Chaka Khan, Lou 
Donaldson a mnoho dalších. Charette je také aktivním auto-
rem a pedagogem, píše pro Keyboard Magazine, DownBeat 
a český magazín Muzikus. 

Do Prahy jezdíte pravidelně, ale v poslední době zůstáváte 
v NY. Co Vás tam drží?
Mnoho z mých nahrávacích sessions se odehrává v NY, protože tam 
sídlí můj label Positone. Také jsem byl donucen se po 22 letech 
vystěhovat ze svého bytu s regulovaným nájmem a v současnosti 
bydlím v bytě, kde je nájemné dost vysoké, takže mi na dlouho-
dobé pobyty v Evropě nezbývá tolik peněz.

Přijímáte nabídku učit na CJW (Czech Jazz Workshop) 
z nějakého konkrétního důvodu?
Na workshopu učím velmi rád. Je to jedna z vůbec nejpodstatněj-
ších věcí, které dělám. Od studentů se toho tolik naučím. A po-
máhat jim se vyvíjet v hudbě je jedna z mých nejoblíbenějších 
činností. 

Myslíte si, že být se studenty intenzivně po celý týden 
je užitečné?
Ano, studenti mají možnost cítit jaké to je být hudebníkem a být 

www.kampocesku.cz rozhovory  9
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  CO VÍME, CO TUŠÍME…
Výstava soch a obrazů Jiřího Středy, 
Vojtěcha Adamce a Ivana Komárka  
v Galerii kritiků

„Už jsme ve věku, kdy jsme něco zažili, něčím jsme prošli a nějak 
se to také odrazilo v naší výtvarné tvorbě. Troufáme si říci, že už 
také něco víme, a když přímo nevíme, tak alespoň tušíme…,” tak 
komentuje název výstavy Co víme, co tušíme… otevřené od 1. do 
19. června v Galerii kritiků – paláci Adria v Jungmannově ulici 
jeden z trojice vystavujících, malíř Ivan Komárek. Expozici ke svým 
šedesátinám autoři pojali nikoli jako příležitost k bilancování, 
ale jako příjemné a souznějící setkání tvůrců spřízněných nejen 
generačně, ale i mnoha aspekty svého díla. Malíř Ivan Komárek 
a sochaři Vojtěcha Adamec a Jiří Středa se spolu znají již od studií 
na pražské Akademii výtvarných umění, kterou končili všichni 
v roce 1982, a od té doby je také pojí dlouholeté přátelství. 

Jiří Středa, sochař a restaurátor, se v poslední době téměř vý-
hradně zaměřil na vlastní tvorbu. Jeho práce odrážejí dlouhodo-
bé směřování k jednoduché minimální sochařské formě, nejsou 
však neochuzené ani o prožitou realitu. 
Vojtěch Adamec, který se dlouhodobě věnuje restaurování, před-
stavuje své dílo sochařské, ale zároveň také prakticky neznámou 
tvorbu malířskou. Často spojuje figurální malbu s krajinomalbou 
a také se pokouší o aktualizaci biblických i mytologických námětů.
Ivan Komárek se zabývá malbou, kresbou, koláží, grafikou, tvor-
bou objektů, keramickou plastikou a realizacemi v architektuře. 
Pro jeho tvorbu je typické zaujetí lidským tělem, které je mu 
symbolickým nositelem odpovědí na základní otázky lidského 
bytí. Vytváří fantaskní svět, blízký grotesce, v němž spojuje tradici 
klasické malby a častých materiálových experimentů. 
Kurátorem výstavy je Richard Drury, který k  ní říká: „Přes 
odlišnost jednotlivých tvůrčích postupů lze mezi vystavujícími 
autory rozpoznat společné chápání viděného i neviděného světa 
prostřednictvím lidského těla, které ve svém nekončícím zápasu 
splňuje úlohu symbolického nositele nedozírné kulturní paměti. 
Figura se u nich tak stává hmotnou výpovědí o tom, co je nám 
během svého smrtelného života umožněno vědět. Zároveň se však 
stává bránou k sférám, které lze naopak jen tušit…“   

-red-

  PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC KLEPE NA 
DVEŘE! WEBOVÉ STRÁNKY AKCE BYLY 
SPUŠTĚNY. 

Webové stránky 13. Pražské muzejní noci, která letos připadá na 
sobotu 11. června 2016, byly spuštěny již v květnu. Všichni 
příznivci nočního maratonu po pražských muzeích naleznou 
na www.prazskamuzejninoc.cz informace o zapojených 
objektech a jejich programu. Novinky a zajímavosti ze zákulisí 
akce je možné sledovat na Facebooku Pražské muzejní noci 
www.facebook.com/prazskamuzejninoc. 

Návštěvníci letošního 
13.  ročníku Pražské mu-
zejní noci se mohou těšit 
na celkem 80 objektů, 
které pro ně zpřístupní 
52  institucí. Mezi letoš-
ní nováčky patří Český 
rozhlas, Galerie Lucerna 
– Prostor pro současné 
umění, Galerie Věda 
a  umění AV ČR, Národní 

památník hrdinů heydrichiády, Slovenský dom v Prahe a Univer-
zita Karlova v Praze – historické sídlo Karolinum.
Zapojená muzea i letos chystají bohatý doprovodný program, 
ve kterém nebudou chybět komentované prohlídky, koncerty, 
filmové projekce, divadelní představení, přednášky, workshopy, 
výtvarné dílny a mnoho dalších akcí. Muzea myslí i na nejmenší 
návštěvníky, pro které připravila řadu zajímavých aktivit. 

Webové stránky akce opět nabízí možnost vytvořit si svůj vlastní 
program Pražské muzejní noci prostřednictvím aplikace Moje 
noc. Nová záložka Muzea a galerie 2016 umožňuje návštěvníkům 
vytvořit si přehled preferovaných muzeí přímo v rámci prohlížení 
seznamu zapojených objektů.
Webové stránky jsou dostupné také v mobilní verzi na adrese 
m.prazskamuzejninoc.cz

-red-
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 zknižní tipy
  VAROVÁNÍ
Ilona Fryčová

Všude kolem nás se dějí i nepěkné věci, bohužel, jejich obětmi 
se stávají také děti. Ale občas „cosi“ dítě varuje, zachrání ho před 
něčím zlým. Snad dobří duchové?! Ilona Fryčová napsala sedm 

příběhů, ve kterých malí hr-
dinové prožívají nepříjemné 
okamžiky, plní nesnadné 
úlohy, stojí před tíživými ži-
votními situacemi. Dospělí, 
zdá se, nevnímají, že jejich 
potomky něco ohrožuje, 
trápí, bolí. Utápějí se ve 
vlastních zármutcích a pro-
blémech. A tehdy se objeví 
„kdosi“, ten, kdo umí pora-
dit, utěšit, nasměrovat…
Napínavé duchařské povídky 
Ilony Fryčové vyzařují jakési 

světlo, které dokáže popsat právě jen ona, protože sama vnímá 
svět vnitřním zrakem – tak, jak si ho pamatuje z dětství.
cena: 248 Kč
www.jasknihy.cz 

  ŽIVOT A SOCHY OLBRAMA ZOUBKA 
Dora Čechova

Jeho životem prošly dějiny téměř celého 20. století a počátku 
21. století. Za války byl totálně nasazený v někdejší židovské to-
várně, v jejím závěru stál v Praze 
na barikádách a po osvobození 
pomáhal při opravě Míčovny 
Pražského hradu. V roce 1969 
odlil posmrtnou masku Jana 
Palacha. Od sedmdesátých let 
pracoval na opravách sgrafitové 
výzdoby fasády zámku v  Lito-
myšli. Po sametové revoluci 
věnoval Václavu Havlovi sochu 
Ifigenie a po smrti prezidentovy 
ženy Olgy Havlové upravil jejich 
rodinnou hrobku na Olšanech. 
Udělal pomník obětem komunismu na pražském Petříně i sochu 
pro pietní místo Milady Horákové. Jeho sochy a reliéfy jsou zastou-
peny v Národní galerii v Praze a v mnoha českých a zahraničních 
galeriích a soukromých sbírkách. Stálá expozice jeho díla je ve 
sklepení zámku v Litomyšli.
cena: 259 Kč
www.kniha.cz

  PETŘÍN A STRAHOV
Josef Hrubeš, Eva Hrubešová, Dagmar 
Broncová

Celobarevná publikace na křídovém papíře přináší kromě zají-
mavostí o obvyklých atrakcích a cílech návštěvníků Petřína, jako 

je rozhledna, bludiště 
nebo hvězdárna, také 
informace o dalších 
objektech na Strahově, 
o parcích, sochách či 
církevních památkách 
ležících u paty tohoto 
nádherného pražského 
vrchu. Poutavé vyprá-
vění doplňuje množ-
ství ilustrací včetně 
technických výkresů 
a velmi neobvyklých 
fotografií. Ojedinělá 

publikace svého druhu se svým polygrafickým vybavením řadí 
mezi luxusnější knihy.
cena: 327 Kč
www.milpo.cz

  VOŇAVÉ (na)DĚLENÍ
Blanka Hošková 

Ani ve své páté knize se Blanka Hošková nevzdaluje od témat, 
která její čtenářky dobře znají. Opět je její hlavní hrdinkou žena 
v mezní životní situaci, postavená před problémy, se kterými si 

musí poradit prakticky 
zcela sama. Ve Voňavém 
(na)dělení se setkáváme 
s typickou obětí bossin-
gu, ženou, která po 
mnoha letech opouští 
zaměstnání, protože 
dál nemůže snášet ata-
ky svého nadřízeného. 
Procházíme s ní etapami 
velkého nadšení z nově 
nabyté svobody, těšení 
se na lepší příští, násle-
dujeme ji na úřad práce 
i na pracovní pohovory 
a propadáme spolu s ní 
do beznaděje. Podaří se 

zralé ženě s dospělými dětmi nalézt pevnou půdu pod nohama? 
Skutečně naděje umírá jako poslední?
cena: 248 Kč
www.jota.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 ČERVNU 2016  

3. 6. / pá
MALTÉZSKÁ JURISDIKCE. Výklad o historii řádu 
maltézských rytířů spojený s prohlídkou kostela a je-
jich rezidence. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 13:30 a v 15:30 před 
kostelem Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. 
Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová 

NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. 
Po této procházce budete znát všechna nádvo-
ří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete 

si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. 
Navíc se dozvíte, kde stála první kamenná stav-
ba v Praze, které schodiště je Plečnikovo a které 
Pacassiho. Povíme si, že kaple sv. Kříže neby-
la vždy jen kaplí a ukážeme, kudy původně 
vedla cesta do Hradu nebo co je to barba-
kán. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho 
veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměs-
tí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v italském jazyce. Během 
komentované prohlídky si prohlédneme historické 
interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, 
zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá 
nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, se-
stoupíme do jedinečných podzemních prostor, 
kdysi užívaných jako středověké vězení, a spat-
říme také zblízka figury apoštolů staroměstského 
orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radnič-
ní věže, která nám nabídne nevšední pohled na 
osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
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předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 180 Kč. Sarah Baroni

4. 6. / so
ZA UMĚLCI A VLASTENCI 19. STOLETÍ ANEB 
PRAHA MODERNÍM VELKOMĚSTEM. Akce pro 
děti z cyklu „Děti, poznetejte Prahu!!! II.“. Více 
informací naleznete na konci programu nebo 
na www.prazskevychazky.cz

STÁTNÍ OPERA. Celková prohlídka budovy, kte-
rá je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudeb-
ních scén Evropy. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 
(Mgr. Pavla Bartásková) a ve 13:00 (JUDr. Hana 
Barešová) před vstupem do historické budovy 
SO (Wilsonova 4, Praha 2, Nové Město). Cena 
140/100 Kč. 

KRÁLOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka zahrady, 
založené králem Ferdinandem I. v 16. století 
pro osvěžení těla i ducha renesančního člo-
věka na místě středověkých vinic. Začátek ak-
ce ve 14:00 před vstupem do zahrady z ulice 
U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22 
„Pražský hrad“). Cena 100/70 Kč (%). Bc. Monika 
Koblihová 

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

5. 6. / ne
TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY II. Trasa vy-
cházky povede tentokrát od bývalé usedlosti 
Pelc-Tyrolka přes Kuchyňku, Kozlovku a pod 
Jabloňkou na Popelářku. Zastavíme se také 
u památníků Němé barikády, dozvíte se, kde 
byla Vaňhova výletní restaurace „Rybárna“ 
a z cesty podél Vltavy uvidíme nový Trojský 
most. Nakonec si ukážeme, kde se tančilo na 
kdysi legendární Břežance. Začátek akce ve 14:15 
na stanici autobusu č. 201 „Kuchyňka“ ( jede od 
stanice metra C „Nádraží Holešovice“ ve 13:46 
a ve 14:01). Cena 100/ 70 Kč (%). Eva Sokolová

HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte 
s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je ne-
přeberné množství historicky cenných pamá-
tek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických 
palácích, které se zde nacházejí, o maloměst-
ském rázu Nového světa a neopomeneme ani 
na církevní řády, které zde sídlí. Možná také 
navštívíme jednu zahradu, skrytou před zraky 
kolemjdoucích. Začátek akce ve 14:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

7. 6. / 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 
na přelomu 19. a 20. století díky své originální 
secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního ži-
vota ale spatřoval v jiném díle, které považo-
val za mnohem závažnější, v souboru dvaceti 
monumentálních obrazů Slovanské epopeje. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu 
Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 12, 
17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
na výstavu 90 Kč. Monika Sybolová

8. 6. / st
BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní sym-
bolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby 
hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení do-
konale souzní s umělcovou představou chrámu 
i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. V ob-
novené expozici Galerie hlavního města Prahy 
si připomeneme osobnost svébytného českého 
umělce a náboženského myslitele i nově zříze-
né Bílkovo centrum. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 
u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, 
Praha 6, Hradčany). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Novinka! 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
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Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské 
a Na Perštýně. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

9. 6. / čt
NÁMĚSTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. 
V rámci velkorysého urbanistického návrhu 
Nového Města, nechal Karel IV. vyprojektovat 
také několik veřejných prostranství, která se nám 
v podstatě ve stejných proporcích zachovala 
do dnešních dnů. O jejich historii a proměně 
funkcí si budeme povídat na vycházce od di-
vadla Hybernia přes Senovážné náměstí, smě-
rem na bývalý Koňský a Dobytčí trh. Začátek 
akce v 17:00 před budovou divadla Hybernia 
na náměstí Republiky. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková 

10. 6. / pá
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v ruském jazyce. Začátek 
akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

11. 6. / so
NORDIC WALKING: ZA ZAJÍMAVOSTMI ŘEP 
A HOSTIVIC. 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 vhod-
ný pro všechny věkové kategorie. Následně se 
seznámíme s centrem Řep, které si uchovalo 
krásný vesnický ráz. Najdeme zde nejen kos-
telík sv. Martina, klášter, ale také komplex tří 
hřbitovů s hrobem Václava Babinského. Polní 
cestou kolem Peterkova mlýna se vydáme do 
obce Hostivice, která vznikla patrně přesídlením 
obyvatel z podhradí Pražského hradu v do-
bě vlády krále Přemysla Otakara II. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící 
vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! 
– omezený počet účastníků. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
před budovou Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského 
ul. (nejbližší stanice autobusu č. 142 „Řepský hřbi-
tov“, jede od metra B „Stodůlky“ nebo od metra 
A „Nádraží Veleslavín“). Cena 100/70 Kč. Marie 
Hátleová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Bc. Antonín Baloun

12. 6. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Akce pro děti! Více informací nalez-
nete na konci programu!

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

STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na 
prohlídku vybraných prostor Stavovského diva-
dla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své 
opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme 
divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí 
poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 11:00 před budovou 
Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). 
Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM 
HRADEM. Komentovaná prohlídka palácových 
zahrad pod Pražským hradem. Na vycházce 
projdeme zahradami paláců Ledeburského, 
Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. 
Začátek akce ve 14:00 před vstupem do zahrady 
(z ulice Valdštejnské 12–14). Cena 100/70 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
zahrad 50 Kč. Bc. Monika Koblihová

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Pojďte s námi 
poznávat nejvýznamnější památky vyšehradské-
ho areálu a interiér baziliky sv. Petra a Pavla. 
Připomeneme si také nejznámější legendy i zá-
hadu Čertova sloupu! Začátek akce ve 14:00 
u Táborské brány (první brána od stanice metra 
C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
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bude vybíráno vstupné do baziliky 50/30 Kč. 
Marcela Smrčinová

13. 6. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování vy-
cházky z 8. 6. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

14. 6. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování vy-
cházky z 8. 6. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková 

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Zuřivý 
reportér E. E. Kisch hledal a nacházel za svého 
života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. 
V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí 
ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam 
průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my 
se opět vydáme poznávat další staroměstské 
průchody. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 17:00 na Malém 
náměstí před domem č. 11 (Staré Město). Cena 
100/70 Kč (%). Pavla Lešovská 

15. 6. / st
PRAŽSKÉ OSTROVY. Na vycházce si představí-
me nejznámější partie zeleně na hladině Vltavy 
– pražské ostrovy. Povíme si, odkud mají svá 
jména, kdy vznikly a k čemu původně sloužily. 
Postupně si představíme Slovanský, Střelecký ne-
bo Dětský ostrov a nezapomeneme ani na slav-
nou Kampu. Začátek akce v 16:30 na Slovanském 
ostrově (Žofín) u sochy Boženy Němcové. Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková

16. 6. / čt
KAREL IV. DOMA I NA CESTÁCH – 
PŘEDNÁŠKA. Když se český král a císař Svaté 
říše římské rozhodl vytvořit z Prahy svou cí-
sařskou rezidenci, neznamenalo to, že by se 
nevěnoval povinnostem v Říši. Ba právě naopak. 

Často zajížděl do říšských měst a cestování by-
lo nedílnou součástí jeho diplomatické aktivity. 
Připomeneme si nejvýznamnější cesty Karla IV. 
a události s nimi spojené. POZOR! – omezená 
kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme vyu-
žít 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

18. 6. / 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, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním ves-
tibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu 
(ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, 
klenotnice). POZOR! – omezený počet účast-
níků na 35 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00  
před vchodem do objektu na Loretánském 
náměstí. Cena za výklad 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstup-
né do Lorety 110 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.  
Mgr. Daniel Rejman

19. 6. / ne
RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor 
objektu. Impozantní budova při vltavském bře-
hu dnes láká návštěvníky především k posle-
chu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se 
podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, 
s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích 
Československé republiky. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 před bočním vchodem do Rudolfina 
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z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. Marcela 
Smrčinová

JUBILEJNÍ VÝSTAVA. Dne 15. května 1891 byla 
zahájena Jubilejní výstava, která ve sto dvaceti 
čtyřech pavilonech dokládala vyspělost průmyslu 
v Čechách. Některé z pavilonů se zachovaly 
dodnes. Vycházka nás povede po stopách nejen 
této tehdy velkolepé výstavy, ale i po stopách 
první tramvajové linky ze Stromovky na Letnou. 
Začátek akce ve 14:00 před hlavní bránou na 
Výstaviště Holešovice. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP. 
V předprázdninové vycházce se projdeme krás-
ným údolím Dalejského potoka, abychom zjistili, 
jak člověk poznamenal svojí prací přírodu. Bude 
nás zajímat firma Barta a Tichý i rodina Hergetů 
a samozřejmě také Buštěhradská dráha. Začátek 
akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 6, 12, 14, 
20 „Poliklinika Barrandov“. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

20. 6. / po
KOSTEL SV. BENEDIKTA NA HRADČANECH. 
Prohlídka kostela s výkladem o historii řádu kar-
melitek a Karmelu sv. Josefa s připomínkou osob-
nosti jeho první převorky, ctihodné Marie Elekty. 
Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela 
na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + 
na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

21. 6. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Novinka! 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! Začátek akce v 15:30 u sochy Karla 
IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 100/70 Kč. 
Milada Racková 

KAREL IV. DOMA I NA CESTÁCH – 
PŘEDNÁŠKA. Opakování akce z 16. 6. 2016. 
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

22. 6. / st
LETECKÉ MUZEUM KBELY. Komentovaná pro-
hlídka leteckého muzea, nacházejícího se v are-
álu historického vojenského letiště Praha – Kbely, 
které se stalo první leteckou základnou vybu-
dovanou po vzniku Československa. Velikostí 
své sbírky patří k největším leteckým muzeím 
v Evropě. Začátek akce v 15:00 na zastávce 
na znamení aut. č. 185, 269, 302, 375, 376, 378 
„Letecké muzeum“ ( jedou od stanice metra C 
„Letňany“). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová 
+ Miroslav Kohl

23. 6. / čt
OD HORNÍ PALATY PO BUĎÁNKA. Od stani-
ce autobusu se vydáme okolo funkcionalistické 
vily bratří Kohnových k usedlosti Horní Palata 
a pak k Pernikářce. Zastavíme se na Klamovce 
s romantizujícím parkem s několika historický-
mi stavbami a kolem dominantní Belladovy vi-
ly sejdeme k chátrající bývalé dělnické osadě 
Buďánka. Začátek akce v 17:00 na stanici auto-
busu č. 191 „Hybšmanka“ (ve směru ke stadio-
nu Strahov). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

24. 6. / pá
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Opakování vy-
cházky z 21. 6. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková 

25. 6. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Akce pro děti. Více informací nalez-
nete na konci programu. 

HISTORIE BÝVALÉHO KOSTELA SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO A NÁRODNÍ PAMÁTNÍK 
HRDINŮ HEYDRICHIÁDY. Prohlídka pravoslav-
ného chrámu, který se stal za 2. světové války 
dějištěm posledního odporu československých 
parašutistů. Začátek akce ve 14:00 před koste-
lem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici (nej-
bližší stanice metra B „Karlovo náměstí“). Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné 
do památníku 75/35 Kč. Alexandra Škrlandová
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ZE STRAHOVA NA JÁNSKÝ VRŠEK. Vyhlídka 
od sochy P. Marie z exilu nabídne nádherný po-
hled na Prahu, ve Strahovské zahradě se zasta-
víme u pramene Sira Nicholase Wintona, povíme 
si o histori Nemocnice pod Petřínem, o zahradě 
Cyrila Boudy, o trabantu na nožičkách a pro-
jdeme se romantickými uličkami Jánského vršku. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22 
„Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 100/70 Kč 
(%). Eva Sokolová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Filip Mašek 

26. 6. / ne
PRAŽSKÉ STOPY FRANZE WERFELA 
A KOMPONISTY GUSTAVA MAHLERA. Přítel 
Kafky, Broda a Jesenské, stálý návštěvník ka-
váren, si vzal jednu z nejznámějších žen Vídně, 
Almu Mahler. Pražský německý básník, dramatik 
a spisovatel Franz Werfel byl mezi Berlínem, 
Prahou a Vídní velmi obdivován. Víte, kde se 
v Praze narodil a kde bydlel? Které školy, ka-
várny, veřejné domy či divadla navštěvoval? 
Poznáme životní dráhu uznávaného umělce od 
jeho narození až k údělu exulanta. Na vycházce 
si dále ukážeme, kde pobýval a umělecky půso-
bil významný hudební skladatel Gustav Mahler. 
Začátek akce v 10:00 na rohu ulic Železná 
a Kamzíková (Staré Město). Cena 100/70 Kč 
(%). PhDr. Lenka Mandová

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

PODSKALÍ – ZMIZELÁ ČTVRŤ PRAHY. Na vy-
cházce se podíváme do plaveckého kostela 
Nejsvětější Trojice a řekneme si zde něco o ži-
votě a práci vorařů. Projdeme se po nábřeží až 
Palackému mostu, abychom si prohlédli moderní 

zástavbu s domy od předních architektů. Začátek 
ve 14:00 před vchodem do kostela Nejsvětější 
Trojice v Trojické ulici, Nové Město (nejbližší za-
stávka tram. č. 6, 18, 24 „Botanická zahrada“). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán pří-
spěvek na kostel 30 Kč. Mgr. Stanislava Micková

28. 6. / út
KOSTEL SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ 
V URBANISTICKÝCH SOUVISLOSTECH. 
Vycházka, věnovaná historii vzniku novore-
nesanční baziliky sv. Václava, nás zavede 
z Arbesova náměstí na náměstí 14. října, s jehož 
dalšími dominantami se seznámíme. Součástí 
vycházky bude komentovaná prohlídka kostela. 
Začátek akce v 15:30 před sídlem Pražské infor-
mační služby – Prague City Tourism, Arbesovo 
náměstí 70/4. Cena 100/70 Kč. Mgr. Adéla 
Klinerová 

29. 6. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vy-
cházky z roku 2015. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč 
(%). Marcela Smrčinová

30. 6. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Opakování vy-
cházky z 21. 6. 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková 

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vy-
cházky z roku 2015. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč 
(%). Pavla Lešovská
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V ČERVNU 2016

4. 6. / so
ZA UMĚLCI A VLASTENCI 19. STOLETÍ ANEB 
PRAHA MODERNÍM VELKOMĚSTEM. Akce 
z cyklu „Děti, poznejte Prahu!!! II.“ Pojďte děti 
zpět do 19. století a připomeňte si, jak město 
Praha v této době vypadalo!! Kam se cho-
dili Pražané bavit a které významné instituce 
vznikaly v každé správné metropoli té doby? 
Které technické novinky zpříjemnily život teh-
dejším obyvatelům monarchie? To vše se do-
zvíte na vycházce, která připomene také vý-
znamné osobnosti českého národního života, 
bez kterých by to všechno nebylo možné. 
Vycházka v exteriérech. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek! 
Začátek akce ve 14:00 na Slovanském ost-
rově (Žofín) u sochy Boženy Němcové. Cena 
100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)

12. 6. / ne
+ 25. 6. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku 
apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání 
městské rady za časů pana krále. Prohlédnou 
si starodávné síně a také sestoupí do hluboké-
ho podzemí radnice. Během prohlídky budou 
řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vě-
domostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné 
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé 
osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před 
vstupem do turistického informačního centra 
Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč (%). 
(průvodci PIS - PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 
50 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak 
nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost ma-
jí klienti se vstupenkou zakoupenou v před-
prodeji. Vstupné do objektu si hradí účast-
níci sami. Snížené vstupné je poskytováno 
dětem do 15 let, studentům do 26 let, seni-
orům nad 65 let, invalidům s průkazem 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
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
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Předprodej na měsíc červen bude zahájen 
ve středu 25. května 2016 v 9:03 v eshopu 
a v Turistických informačních centrech  
PIS – PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na 
zdvojené číslo červenec-srpen bude zahájen 
v pondělí 27. června 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 8:00–20:00

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

STAROMĚSTSKÁ RADNICE  
JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! 
Zajímavosti, fakta, novinky, pozvánky na speci-
ální akce, mimořádné termíny na tematické pro-
hlídky i soutěže o ceny naleznete na oficiálním 

facebookovském profilu Staroměstské radnice: 
facebook.com/staromestskaradnice

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! Těšíme se na Vaši účast 
v roce 2016!
www.prazskevychazky.cz 
www.karlovapraha.cz

VÍNO V PRAZE
V druhé polovině května vydává Pražská in-
formační 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.

Vyražte vlakem Cyklohráček na výlet a užijte 
si spoustu zábavy v novém čtvrtém vagonu 
s balónkovištěm a dalšími atrakcemi. Na trasu 
mezi Prahou a Slaným vyjíždíme každou so-
botu, neděli a svátek. Ve Slaném se můžete 
5. června zúčastnit procházky Wilsonovou ulicí. 
Průvodkyně v secesním kostýmu na vás bu-
de čekat na nádraží po příjezdu ranního vlaku. 
V sobotu 18. června se ve Slaném konají kaž-
doroční pivní slavnosti Slánský tuplák a Slánská 
kvasnice s programem pro děti i dospělé. Tentýž 
den můžete ještě navštívit folklorní festival ve 
slánském letním kině.
Nezapomeňte, že i tento měsíc se Cyklohráček 
vydá až do Zlonic, kde můžete navštívit že-
lezniční muzeum. Pojeďte s námi 25. června 
odpoledním vlakem a navštivte expozici muzea 
s ukázkou kolejových vozidel, zabezpečovacího 
zařízení a s projížďkou krátkou průmyslovou 
železnicí. Více na www.cyklohracek.cz
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 změstské části
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KOMUNIKACE

        

04.–05. 06. | ŽIŽKOVSKÉ PIVOBRANÍ NA PARUKÁŘCE
Pátý ročník představí 30 minipivovarů. Návštěvníci se mohou 
těšit na zajímavý doprovodný program. | pátek 14.00–21.00; 
sobota 12.00–21.00

04. 06. | 18.00 | Koncert bigbítové kapely Hromosvod
04. 06. | 20.00 | Koncert hiphopové kapely PSH
05. 06. | 14.00 | Koncert ženské skupiny Kapriola 
05. 06. | 16.00 | Koncert skupiny Strahov 
05. 06. | 18.00 | Koncert skupiny Žádnej stres
05. 06. | 20.00 | Koncert skupiny Jablkoň

09. 06. | Veletrojka – veletrh sociálních a návazných služeb | 
nám. Jiřího z Poděbrad

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

  Informační centrum  je v průběhu měsíce června, z důvodu rekon-
strukce suterénních prostor, zavřené.

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KULTURY

  KC VOZOVNA
Za Žižkovskou vozovnou 18 | Praha 3

  herna otevřena po–so 10.00–19.00 kromě časů programu pro 
dospělé

01. 06. | 16.00 | Fresh Senior: Zlatá šedesátá: Aťka Janouš-
ková   Cyklus Zlatá šedesátá navštíví paní Aťka Janoušková, kte-
rá se na svou divadelní a rozhlasovou kariéru připravovala od 
útlého dětství působením v Dismanově rozhlasovém dětském 
sboru a dětském baletu Hlahol. Během své kariéry se setkala 
s mnoha významnými osobnostmi, které měly zásadní vliv na 
kulturu v tehdejším Československu. | Pořádá Odbor kultury; 
vstup zdarma.
 02. 06. | 14.00–16.30 | ZADÁNO, dětský koutek uzavřen
 02. 06. | 19.00 | Beautiful Strings   Komorní koncert dua 
Monika Urbanová (housle) a Hedvika Mousa Bacha (harfa). Pro-
gram: G. Pugnani, J. Suk,  B. Smetana,  M. Ravel, C. Debussy, 
P. De Sarasate, C. Salzedo, A. Piazzolla | Pořádá Za Trojku; vstupné 
100 Kč; studenti a senioři 50 Kč.
 03. 06. | 10.00 | Rodičovský klub Vozovna   Setkání maminek 
s psycholožkou Martou Helingerovou každý první a třetí pátek 
v měsíci v kavárně Vozovny. Pro děti je zajištěno hlídání v dět-
ském koutku: pohyb, čtení a malování. | Pořádá Za Trojku; vstup 
ZDARMA.
 04. 06. | 10.00 | Filmový klub malého diváka: Na samotě 
u lesa   Česká klasika Jiřího Menzela podle scénáře Zdeňka Svě-
ráka a Ladislava Smoljaka s Josef Kemrem, Zdeňkem Svěrákem, 
Danielou Kolářovou a dalšími. | Pořádá Za Trojku; vstupné 40 Kč 
za dítě, doprovod zdarma.
 07. 06. | 09.00 a 10.30 | Divadlo Cirkus Žebřík: Loutky, 
které nikde nechtěli   Několik starých loutek se přidá k potul-
nému komediantovi, který se toulá světem sám, aby založil svůj 
vlastní cirkus a zahráli tak své poslední představení a rozveselili 
smutnou princenznu. | Pořádá Za Trojku; ZADÁNO PRO ŠKOLY!
 08. 06. | 16.00 | Fresh Senior: Tvůrčí dílna s ak. mal. Mila-
dou Gabrielovou   Kdo z nás nikdy neslyšel: „To si můžeš dát leda 
za rámeček!“? Tak ten rámeček si můžete vytvořit jednoduchým, 
ale efektním způsobem z tuhého papíru, vkusně ozdobit a opa-
třit zavěšovátkem. | Pořádá odbor kultury; vstup zdarma; nutná 
rezervace na www.freshsenior.cz.
 09. 06. | 10.00 | Zpívání s harmonikou pro seniory   Vede 
Jarka Kopecká. | Pořádá Klub Remedium; vstup zdarma.
 09. 06. | 17.00 | Vítkov – krajina umění?   Zahájení výstavy 
+ debata. Prezentace výsledků studentského workshopu na téma 
revitalizace vrchu Vítkov a hledání vhodných alternativ budoucího 
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programu pro rozvoj této lokality. | Pořádá odbor kultury; vstup 
zdarma.
 10. 06. | 10.00 | Autorské čtení pro děti   Laureát ceny Mag-
nesia Litera Robin Král čte dětem. | Pořádá Za Trojku; ZADÁNO 
PRO ŠKOLY!
11. 06. | 10.00 | Filmový klub malého diváka: Na půdě aneb 
Kdo má dneska narozeniny?   Na půdě v království odložených 
hraček bydlí panenka Pomněnka a její tři kamarádi: medvídek, 
rytíř a skřítek. Do jejich světa však vtrhne vládce Říše Zla a trojice 
s pomocí dalších obyvatel půdy musí Pomněnku zachránit. Režii 
animované pohádky má Jiří Barta. | Pořádá Za Trojku; vstup 40 Kč 
za dítě, doprovod zdarma.
 13. 06. | 17.00–20.00 | Asijské dny – Info Dráček   Přednáška 
o Indonésii, beseda a ochutnávka tradiční gastronomie. | Pořádá 
odbor kultury; vstup zdarma.
 14. 06. | 9.00 a 10.30 | Ústav Úžasu a Jakub Folvarčný: 
Tajná pohádka   Nikdo ji nezná, ani vaše babička; nikdy nebyla 
v televizi a nenajdete ji v žádné knížce: je to totiž pohádka tajná. 
Umím ji vyprávět jenom já a vy mi s tím doufám pomůžete, abych 
na všechno nebyl sám. Za odměnu vám pak dovolím si ji zapa-
matovat a vyprávět, až jednou vyrostete, svým dětem. Příběhu 
se může zúčastnit každý podle míry vlastní odvahy. Příběh je 
vyprávěním o tom, jak byl kdysi had neskonale líný a následkem 
toho přišel o nožičky. Důležitá je ovšem hravost celého předsta-
vení, při níž se děti nemají problém připojit. | Pro 1. Stupeň ZŠ; 
pořádá Za Trojku; ZADÁNO PRO ŠKOLY!
 14. 06. | 17.00–20.30 | ZADÁNO, dětský koutek uzavřen
 15. 06. | 16.00 | Filmový klub Vozovna: Ukradená vzdu-
choloď   V červnu s legendárním Karlem Zemanem a jeho filmy. 
Děj začíná na pražské Jubilejní výstavě roku 1891. Pět pražských 
kluků se schází na pražském Výstavišti, kde vidí fantastický zázrak, 
řiditelnou vzducholoď podnikatele Findejse. Kvůli reklamě nabízí 
chlapcům let zdarma, ale když se hlásí platící zájemci, chce je vy-
hnat. Kluci se nedají ze vzducholodi vypudit a najednou se ocitají 
nad městem. Ovšem vzducholoď řiditelná není! Nejprve přelétli 
bezpečně celou Evropu, ale potom havarovali na neznámém os-
trově uprostřed oceánu. Zde prožili řadu typicky verneovských 
dobrodružství, než byli zachráněni výpravou organizovanou 
pohotovým žurnalistou Ardanem. | Pořádá Za Trojku; vstupné 
40 Kč.
 16. 06. | 16.00 | Pohádky Kouzelný les a O drakovi | Divadlo 
pro děti předškolního věku + 1.stupeň ZŠ; Pořádá odbor kultury; 
vstup zdarma.
 16. 06. | 18.00 | Literární večer:  Karel Čapek – Jak se dělá 
divadlo a Apokryfy   Koláž z textů K. Čapka a písní J. Ježka hrají 
a zpívají studenti Rockového oddělení Mezinárodní konzervatoře 
Praha za doprovodu Pavly Forest. | Pořádá odbor kultury; vstup 
zdarma. 
 18. 06. | 10.00 | Filmový klub malého diváka: Dva lidi v ZOO 
| Pořádá Za Trojku, vstupné 40 Kč za dítě, doprovod zdarma.

 20. 06. | 17.00 | Výstava studentských prací   Práce vzniklé 
na workshopu k záměru otevření DPS a Alzheimer Centra Jarov. 
Zve místostarosta MČ Praha 3, MgA. Ivan Holeček. | Pořádá odbor 
kultury; vstup zdarma.
 21. 06. | 9.00–10.30 | Divadlo Cirkus Žebřík: Leonardo 
Da Vinci aneb Život, dílo a smrt v jedné hodině   Divadelní 
představení pod širým nebem (open air). Obrazy ze života Leo-
narda da Vinci. Mezinárodně srozumitelné loutkové představení 
o touze létat, o vzletech mysli a o polévce, která stydne nám 
všem...Maňáskové loutky s dřevěnými hlavičkami, dřevěná scéna 
inspirovaná italským barokním divadlem a kombinace loutek, 
herectví a živé hudby. | Pro první stupeň ZŠ; pořádá Za Trojku; 
ZADÁNO PRO ŠKOLY!
22. 06. | 16.00 | Filmový klub Vozovna: Baron Prášil   
V červnu s legendárním Karlem Zemanem a jeho filmy. Let na 
dělové kouli, cesta na Měsíc i putování napříč oceány v útrobách 
velryby – to je jen několik dobrodružství jednoho z největších 
a nejprolhanějších vypravěčů barona Prášila. Mistr trikového fil-
mu Karel Zeman svým jedinečným pojetím oslavuje nezkrotnou 
lidskou imaginaci, podstatu každého dobrého příběhu. | Pořádá 
Za Trojku; vstupné 40 Kč.
 23. 06. | 19.00 | Filmový klub Vozovna: Konkurz   Filmem 
Miloše Formana otvíráme cyklus filmových dokumentů, filmů o 
hudbě a filmů ceněných za filmovou hudbu. | Pořádá Za Trojku, 
vstupné 40 Kč.
 24. 06. | 10.00 | Autorské čtení pro děti   Laureát ceny Mag-
nesia Litera Robin Král čte dětem. | Pořádá Za Trojku; ZADÁNO 
PRO ŠKOLY A ŠKOLKY!
 25. 06. | 10.00 | Filmový klub malého diváka: Kuky se vrací   
Film scénáristy a režiséra Jana Svěráka, je dobrodružný i poetický 
rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové ze 
světa dětské představivosti. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak 
ze “zdravotních důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka – růžový 
medvídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, za-
čne pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy 
v neznámém přírodním světě. Je to ale opravdu jen sen malého 
kluka a nebo se Kuky skutečně vydal za největším dobrodružstvím 
svého plyšového života? | Pořádá Za Trojku, vstupné 40 Kč za dítě, 
doprovod zdarma.
 27. 06. | 17.00–20.00 | ZADÁNO, dětský koutek uzavřen
 28. 06. | 9.00 a 10.30 | Ústav Úžasu a Jakub Folvarčný: 
Tajná pohádka   Nikdo ji nezná, ani vaše babička; nikdy nebyla 
v televizi a nenajdete ji v žádné knížce: je to totiž pohádka taj-
ná. Umím ji vyprávět jenom já a vy mi s tím doufám pomůžete, 
abych na všechno nebyl sám. Za odměnu vám pak dovolím si 
ji zapamatovat a vyprávět, až jednou vyrostete, svým dětem. 
Příběhu se může každý zúčastnit, podle míry vlastní odvahy.  Váš 
principál. Příběh je vyprávěním o tom, jak byl kdysi had neskonale 
líný a následkem toho přišel o nožičky. Důležitá je ovšem hravost 
celého představení, při níž se děti nemají problém připojit. | Pro 
1. stupeň ZŠ; pořádá Za Trojku; ZADÁNO PRO ŠKOLY!
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o pěstování obilovin a jejich dalším zpracování a mnoho dalšího. 
Zahrají si hry a vyzkoušejí nové dovednosti. Na šesti stanoviš-
tích naučné stezky budou připraveni průvodci, kteří rádi zodpoví 
všechny dotazy dětí i rodičů, vstup zdarma.

 18. 06. | 12.00 | Škola rocku – open air festival – 4. ročník multi-
žánrového festivalu v pražské Uhříněvsi, s jedinečnou atmosférou 
spojující mladou krev a osvědčené skvělé kapely, se uskuteční v pří-
rodním parku Smeťák. Zahrají kapely UDG, JAKSI TAKSI, Maniac, Last 
Station nebo Houpací kůň a k tomu čtyři talentované studentské 
kapely, které si hrací čas vybojovaly skrz nabitou konkurenci v sou-
těži kapel. Vstupné 125 Kč v předprodeji, na místě 200 Kč.

  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 17.00–19.30, út 15.00–19.30 a vždy 
jednu hodinu před představením

  změna programu vyhrazena

 07. 06. | 19.30 | Vysavač – Bohumil Klepl v jedinečné kome-
diální ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeči z ná-
kupního centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti 
z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou 
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Vstupné 350 Kč (Balkon 290 Kč).
 23. 06. | 19.30 | Poslední šance – je vám kolem padesátky 
a hledáte partnera přes inzerát? Pak se možná poznáte v hlavní 
hrdince Hedě, která stále bydlí se svou nemocnou matkou a mohlo 
by se zdát, že bude životem zklamaná. Divadelní spolek Ucho – 
premiéra. Vstupné 100 Kč.

  UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Praha 22, Nové nám. 1251

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

Výstava: Karolína Pirklová a spolužáci – výtvarné práce | 
od 10. 6. do 30. 6. | vstupné dobrovolné

 29. 06. | 15.00 | Kytka pro paní učitelku   Sraz v 15h v KC 
Vozovna, kde začneme povídáním o různých druzích květin a poté 
se společně vydáme do komunitní zahrady Krejcárek, kde se bu-
deme učit jednotlivé druhy květin poznávat a nakonec si z nich 
děti uváží květinu pro paní učitelku. Večer je pro děti připraveno 
grilování a opékání. Workshop s profesionální floristkou. | Pořádá 
Za Trojku ve spolupráci s rodinným klubem Ulitka, vstup zdarma, 
cena za 1 velkou kytku je 125 Kč, za menší kytku 90 Kč.
 29. 06. | 16.00 | Filmový klub Vozovna: Vynález zkázy   
V červnu s legendárním Karlem Zemanem a jeho filmy. Geniální 
vynálezce, profesor Roch, je na pokraji objevu látky, která může 
ve špatných rukou zničit svět. A právě takové ruce má hrabě Ar-
tigas, tajemný a temný dobrodruh, který ve své ponorce brázdí 
světová moře, potápí lodi a bohatství, kterého se tak zmocní, je 
mu nástrojem k ovládnutí světa. Artigas unese profesora Rocha 
ze sanatoria a nutí ho, aby v jeho sídle v kráteru sopky Back Cup 
vynález dokončil. Shodou okolností Artigas unese i profesorova 
asistenta, inženýra Harta, který je i vypravěčem příběhu, a který 
se všemožně pokouší profesora osvobodit a zamezit zkáze. Hart 
nakonec vyšle jícnem sopky balón s poselstvím k lidstvu, jež se 
díky tomu spojí a jehož válečné flotily v hodině dvanácté zkáze 
zamezí. | Pořádá Za Trojku; vstupné 40 Kč.
 30. 06. | 16.00 | Dětská diskotéka   Dětská party a vítání 
prázdnin!!! | Pořádá Za Trojku; vstupné 40 Kč za dítě, doprovod 
zdarma; ke vstupence domácí limonáda ZDARMA!
 30. 06. | 20.00 | Justin Lavash   Koncert v Česku žijícího brit-
ského kytaristy a zpěváka, který právě vydal po třech letech nové 
album. Zpívá na něm o přátelství, lásce i svém životě. Blues, jazz, 
funky. | Pořádá Za Trojku; vstupné 120 Kč / studenti a senioři 80 Kč.

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

  AKCE NA PRAZE 22
 04. 06. | Po–Po–Les – Pochod Pohádkovým lesem, start 
8.00–9.30 Uhříněves, ZŠ U Obory (trasa 12 km) nebo 10.00–12.30 
Říčany, Jureček (trasa 3 km). Startovné 50 Kč.
 05. 06. | 13.00 | Dětský den – Areál Rychety, atrakce a soutěže 
pro děti, uvádí Heidi Janků, vstup zdarma.
 06. 06. | 16.15 | Přednáška z cyklu zdraví – První pomoc 
u dopravních nehod – DPS II (uvnitř i venku), vstup zdarma
 11. 06. | 08.30 | Uhříněveský splávek – dětské rybářské závo-
dy. Rybník Nadýmač, doporučujeme rezervaci na tel. 777 327 438.
 11. 06. | 09.00 | Příběh potravin – Věda na polích a ve 
stájích – děti se zde setkají s domácími a hospodářskými zvířaty, 
dozvědí se něco o jejich chovu, naučnou formou zjistí vše zajímavé 
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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. Prodloužené víkendy v Jičíně zvou 
od pátku do pondělí na prodloužené otevírací doby 
památek v historickém centru, komentované pro-
hlídky, do letního kina v zámeckém parku, pohádky 
a koncerty, 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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SOUTĚŽ O 2x2 VSTUPENKY

23. ČERVNA – 31. SRPNA 2016 
LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD

Dva autoři správných odpovědí obdrží dvě vstupenky na představení konané ve středu  20. 7. 2016 od 20 hod. Správné 
odpovědi zasílejte nejpozději do 10. 6. 2016 na www.kampocesku.cz (SOUTĚŽE) nebo poštou na adresu redakce: KAM 
po Česku, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Nezapomeňte uvést svoji adresu!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Která úspěšná hra Patrika Hartla měla na Letní scéně Vyšehrad premiéru v roce 2015? 

  a) Hvězda
  b) Hovory o štěstí mezi čtyřma očima 
  c) Vysavač 

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

STUDIODVA.CZ



 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.
DON GIOVANNI – OPERA MOZART   Letní kulturní život v Praze, 
s nímž je pevně svázána tvorba i život hudebního génia W. A. Mo-
zarta, vyvrcholí již 20. ročníkem tradiční stagiony Opery Mozart 
ve Stavovském divadle. Praha Vám může nabídnout tuto „operu 
všech oper“ v autentickém divadle, kde ji sám velký Maestro 
osobně dirigoval v roce 1787 – 13. 7. – 14. 8. Stavovské divadlo. 

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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�DIVADELNÍ PREMIÉRY

  Anton Pavlovič Čechov: STRÝČEK VÁŇA
Divadlo Rokoko, 04. a 06. 06.

 „Život člověka utahá!“ Tragikomedie o velkých touhách a nena-
plněných snech. V dramatu Strýček Váňa, stejně jako v ostatních 
vrcholných hrách A. P. Čechova, jde o variaci na téma zmarněného 
života na ruské provincii konce 19. století. Konflikt mezi zide-
alizovaným a  skutečným všedním životem, zklamané lásky, 
nenaplněné ambice, naděje v lepší budoucnost a rozčarování 
z reality, to všechno jsou atributy, které ani během času neztratily 
na přesvědčivosti a jejichž prostřednictvím můžeme nahlédnout 
i dnešní společnost. Hledání smyslu života a krize středního věku 
jsou dnes stejně palčivé jako před sto dvaceti lety, kdy byla hra 
napsána. A právě pro tuto nadčasovou resonanci se Čechovovy 
hry neustále uvádějí na jevištích po celém světě. 

  Hrají: Zděnek Dolanský, Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Zuzana 
Kajnarová, Nina Horáková a další

  Režie: Petr Svojtka 

  Dominika Andrašková: ÚTĚKY
Alfred ve dvoře, 05. 06.

Příběh mladé ženy, která se (opět) ocitla ve vězení. Málo místa, 
málo rozptýlení, hromada času. Kecy v kleci. Plány na útěk. Život 
venku vs. život uvnitř. Proč je ve vězení? A proč se v něm opakova-
ně ocitá? Inscenace Útěky se inspiruje životem a dílem Albertine 
Sarrazinové, francouzské básnířky, zlodějky a prostitutky, která 
strávila ve vězeních či nápravných zařízeních pro mladistvé celkem 
osm let svého ani ne třicetiletého života. Ve svém prvním románu 
rozvedla na pěti stech stranách přes pětadvacet způsobů, jak utéct 
z vězení. Ani jeden z těchto útěků se neuskutečnil. 

  Adriana Totíková: ŽENA PŘES PALUBU
Divadlo Karla Hackera, 06. a 13. 06.

Intimní rozhovor tří žen. Připomene nám střípky z našeho života 
a my na krátkou chvíli zpomalíme a odpovíme si s nimi na různé 
otázky. Co je mou životní výzvou? Jaká mám tajemství, o nichž 
nikdo jiný nic netuší? A co se ukrývá v mé kabelce…? A vy, naši 
milí mužové, mějte pro nás pochopení a buďte trpěliví. 

  Hraje: Divadlo Komorní svět.
  Režie: Marian Škorvaga

 Martin Sládek: NÁŠ PAN OTEC
Divadlo Mana, 06. 06.

Jsou noví obyvatelé městečka jeho přínosem? Veselohra o tom, 
jak si místní obyvatelé poradí s malými podvodníčky, kteří možná 
nejsou až tak zkažení.

  Erich Maria Remarque:  
MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO

Pidivadlo, 06. 06.

Dramatizace jednoho z nejangažovanějších a nejznámějších Re-
marquových románů. Obžaloba nacistického totalitního režimu. 
Děj nás zavádí do jemu dobře známého prostředí německých 
emigrantů, kteří byli nuceni opustit své domovy a nevěří, že se 
ještě někdy vrátí zpátky. 

  Hrají: Dobešová Aneta, Hippíková Barbora, Hoskovec Václav, 
Klindera Jan, Košan Michal, Janovská Jaroslav, Kuta Marek, 
Šubová Štefánie, Žitná Michaela

  Režie: David Czesany, režijní spolupráce: Markéta Vosková

  J. S. Richter: KUČEROVIC RODINKA 
Divadlo Gong, 06. 06.

Kučerovi jsou opravdu zvláštní rodina. Otec marně hledá práci, 
matka ji nikdy ani nehledala, a tak se o rodinné finance musejí 
ne zrovna obvyklými způsoby postarat děti. 

  Edmond Rostand: CYRANO
Divadlo v Celetné, 07. 06. 

 „Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Jak známo, velký nos vel-
kého ducha značí…“ Příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně 
nezestárnul. 

  Hrají: Martin Hofmann, Eva Elsnerová, Lukáš Jůza, Míla 
Tichý, Štěpán Coufal, Pavel Lagner, Aleš Petráš, Eliška Mesfin 
Boušková. 

  Režie: Jakub Špalek

  Depresivní děti touží po penězích: 
MARTYRIUM ANEB UMĚNÍM TRPĚT 

Venuše ve Švehlovce, 07. 06.

V novém opus magnum skupiny Depresivní děti touží po peně-
zích vystupují: Sv. Sebastián – nejvíc sexy mučedník na světě, Sv. 
Marie Egyptská – autorka bestsellerů „Jak svést každého, na koho 
ukážu prstem“ a „Jak přežít v extrémních podmínkách“, Sv. Alexius 
– zakladatel rodinné terapie, Sv. Ágnes – první pornoherečka 
ve filmech s BDSM tematikou, Sv. Praxeda – první svatá uklízečka. 

  Dramaturgie: V. M. Kyrianová
  Režie J. Čermák

  VERTIGO
Nová scéna, Scéna Národního divadla, 09. a 10. 06.

Složený večer reprezentující esenci díla trojice významných 
a specifických současných evropských tvůrců tanečního divadla 
– Moldavana Radu Poklitaru, Itala Maura Bigonzettiho a Švéda 
Alexandra Ekmana. Tři navzájem ostře kontrastující poetiky těchto 
umělců a jejich opusů vytvářejí magickou kombinaci lyriky, nos-
talgie, humoru i bláznivé absurdity… Pozor! To vše dohromady 
může vyvolat pocity závratě – tedy VERTIGO! Toť i název večera.
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  Hrají: Jana Holcová, Martha Issová, Zdeňka Žádníková, Hynek 
Čermák, Matěj Hádek/Vladimír Polívka, Václav Neužil, Pavel 
Šimčík, Ivan Trojan

  Režie: Michal Vajdička

  Oscar Wilde: JAK DŮLEŽITÉ JE MÍT FILIPA
Pidivadlo, 15. 06.

Dva mladí gentlemani si v ní pohrávají s pravdou, jen aby vnesli 
do svého poklidného života trochu vzrušení. Jejich imaginární 
přátelé jim ale začnou přerůstat přes hlavu v okamžiku, kdy našim 
hrdinům poplete hlavu láska. Jak důležité je mít Filipa, pochopíte 
i v nečekaném rozuzlení, které je hodné velikána konverzační 
komedie Oscara Wildea.

  Hrají: Bednářová Michaela, Čeřovský Ondřej, Dostal Štěpán, 
Harvanová Jana, Krupičková Magdalena, Kučerová Klára, Ku-
drnová Marie, Mrázová Michaela, Shevchenko Yana, Trochta 
Pavel, Vopatová Lucie

  Režie: Karel Kříž, režijní spolupráce: Jaromíra Mílová

 William Shakespeare: SEN NOCI ČAROVNÉ
Národní divadlo, 16. a 17. 06.

Hermie si má vzít Demetria, ale miluje Lysandra. Naplánují spo-
lečný útěk, ale řeknou o něm Heleně, která miluje Demetria, jehož 
přesvědčí, aby je pronásledovali. Do všeho se zaplete Oberon, 
jemuž Puk obstará kouzelný květ vyvolávající v lidech lásku… 
Už tak dost chaotický příběh se odehrává v noci, kdy každé usnutí 
může přinést nový sen. Jenže kde takové sny končí – a co si z nich 
vlastně pamatujeme? Když se svět kolem nás roztočí, těžko říct, 
kde jsou jeho hranice. Klasický titul, který se na jeviště vrací s ka-
ždou generací; fantastická přehlídka motivů, zápletek, záhad 
a tajemství, s nimiž se alespoň jednou za život musí potkat všichni 
skuteční divadelní diváci.

  Hrají: Ondřej Pavelka, Jana Boušková, Alena Štréblová, Patrik 
Děrgel, Jiří Suchý z Tábora, Pavla Beretová, Lucie Polišenská, 
Pavel Batěk, Juwana Jenkins, Milan Stehlík, Pavlína Štorková, 
Michal Kern, Eva Vrbková, Martina Preissová, Petr Šmíd

  Režie: Daniel Špinar

  Kolektiv autorů Dětského divadelního 
studia: NAŠE SNĚHURKA

Švandovo divadlo, Dětské divadelní studio, 19. 06.

Hudební pohádka zpracovaná členy Dětského divadelního studia 
Prahy 5.

  Neil Labute: TLUSTÝ PRASE
Divadlo pod Palmovkou, 21. 06.

„Současný příběh velké lásky, která musí přemoct několik kil 
nadváhy. Hlavní hrdinka je totiž tlustá jak prase.“ Láska prý hory 
přenáší. Co když ale vážíte tolik, že se do náruče lásky už ne-
vejdete? Co když žijete ve světě, kde touha po dokonalosti vám 
vymezila jen malé místo bez slunce? Buď se okamžitě změňte 

  Alec Coppel: S NEBOŽTÍKEM V PATÁCH 
Městské divadlo Mladá Boleslav, 10. 06.

Zahradní altán, pod ním špatně zakopaná mrtvola, slavný spiso-
vatel detektivek a jeho neméně slavná žena herečka, snadno vy-
lekaná hospodyně, kamarád policajt, realitní makléřka - ti všichni 
a mnozí další tvoří bláznivý kolotoč v komedii nabité správně 
šibeničním humorem, v níž není jisté ani to, jestli byl zastřelen 
ten správný mafián, a jestli byl vůbec zastřelen. 

  Hrají: Ivo Theimer, Roman Teprt, Lucie Matoušková, Eva 
Reiterová, Ivana Nováčková, Martin hrubý, Miroslav Babuský, 
Luděk Jiřík, Libor Stach a Pavel Nedvěd.

  Předklad a režie: Zdeněk Bartoš, dramaturgie: Kristýna 
Čepková, scéna: Pavel Kodeda, kostýmy: Petra Krčmářová, 
hudba: Matěj Kroupa

  Richard Strauss: ELEKTRA
Státní opera, Scéna Národního divadla, 10. a 14. 06.

Mýtický příběh odehrávající se po skončení trojské války.
  Autor libreta: Hugo von Hofmannsthal, hudební nastudová-
ní: Roland Böer

  Režie: Keith Warner

  Alexandr Sergejevič Puškin,  
Emil František Burian: EVŽEN ONĚGIN

Divadlo ABC, 11. 06.

Stěžejní dílo ruského romantismu. Příběh nenaplněné lásky 
petrohradského šviháka a venkovské dívky je básnickou sondou 
do lidské duše. Absence smyslu bytí, absence jakéhokoli životního 
cíle žene mladého muže z místa na místo, nedává mu nikde klid, 
vede ho k pocitu, že svět je místo nudné a život je hra předem 
prohraná. K tomu, aby pochopil, že zoufalství neleží vně, ale pra-
mení z jeho vlastní duše, musí zradit přátelství, zmařit lidský život, 
ztratit skutečnou lásku a dohnat sebe sama až k branám pekel. 
Z ruchu Petrohradu uniká Oněgin před intrikami a společenskou 
přetvářkou na venkov, kde chce najít novou životní inspirací. Jako 
většina městských lidí je však překvapen, a to dost nemile. Stěží 
na vesnici nachází jediného přítele, mladého básníka, a díky ně-
mu jedinou společnost, která se nabízí v domě Lariných. Oněgin 
však i sem vnese lehkomyslné manýry zlaté mládeže, proti nimž 
je venkovská společnost pramálo imunní, a vše se tak vyhrotí 
v katastrofu.

  Hrají: Jiří Hána, Petra Tenorová, Henrieta Homáčková, Aleš 
Bílík, Jitka Smutná a další

  Režie: Pavel Khek

  VZKŘÍŠENÍ 
Dejvické divadlo, 12. a 15. 06.

Jedná se o divadelní adaptaci dosud nepublikovaných povídek 
neznámého autora neznámým autorem. Vše ostatní nechť zů-
stane zahaleno tajemství.
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 Martin Smolka a Jiří Adámek & Boca Loca 
Lab: BLUDIŠTĚ SEZNAMŮ

Alfred ve dvoře, 27. 06.

Ztišená opera, která se skládá z výčtů, seznamů, katalogů a rejs-
tříků. Bludiště seznamů je nová verze opery, která pod názvem 
Sezname, otevři se!, vznikla pro velké jeviště Národního divadla 
Moravskoslezského v Ostravě a byla inscenována za účasti or-
chestru a sboru. V této podobě získala Cenu Divadelních novin 
za rok 2014. Přestože se s dalším reprízováním nepočítalo, mlu-
vená opera bez postav i bez děje jednoznačně patří na nezávislou 
scénu. Proto ji skladatel Martin Smolka přepsal pro smyčcové 
kvarteto, harfu a klavír a Jiří Adámek s výtvarnicí Ivanou Kan-
häuserovou vytvořili minimalistickou scénografii, která počítá 
s těsnou blízkostí diváků a účinkujících. 

  Hrají: Jan Mikuška, herci-mluvci ze skupiny Boca Loca Lab. 
  Režie: Jiří Adámek

 Mirka Eliášová: MOMO
Ponec – divadlo pro tanec, 01. 06.

Lidé měří čas pomocí kalendáře a hodin. Každý ale ví, že někdy 
může člověku připadat jediná hodina jako celá věčnost, a jindy 
prchne jako okamžik – podle toho, co v této hodině prožíváme. 
Čas a jeho prožívání. Tanečníci a děti, kteří se společně snaží o jeho 
zpřítomnění, zpomalení, zastavení či vrácení. Interaktivní média 
a osobní fyzický kontakt diváka s děním na jevišti. Jedinečné před-
stavení MOMO, inspirované knihou Michaela Endeho Děvčátko 
Momo a ukradený čas, je určené pro všechny věkové kategorie 
se zvláštním zaměřením na žáky druhého stupně základních škol 
a nižších gymnázií.

  Tančí: Jana Novorytová, Veronika Šimková, Kateřina Dietzová/ 
Lucie Charouzová, Jan Bárta

  Choreografie: Mirka Eliášová, elektroakustická hudba a zvu-
ková interaktivní digitální media: Jiří Jakl, video interaktivní 
digitální média, videoprojekce a světelný design: Vladimír 
Burian

  NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA
Divadlo Gong, 20. 06.

Mediální výchova pro děti a mládež v kyberkostce! Všechny 
nás v současné době obklopuje virtuální svět televize, počítačů 
a mobilních telefonů. Nepřeberné množství různých sociál-
ních sítí, youtuberů a aplikací. Tohle všechno by mělo člověku 
sloužit, pomáhat, či ho alespoň pobavit. Bohužel ale někdy 
média dokáží lidem také dost ublížit… Speciálně zaměřené 
divadelní představení, které by mělo být výrazným pomoc-
níkem a skvělým praktickým doplněním předmětu mediální 
výchovy na školách.

  Hrají: Miloš Mazal a Radovan Klučka
  Scénář a režie: Vojtěch Štěpánek

a buďte hubení, tedy krásní, tedy úspěšní a proto i šťastní. Anebo 
se vydejte do nelehkého boje a buďte sami sebou, i když možná 
prohrajete. Helena nemá žádnou vadu. Jen je tak trochu při těle. 
Vlastně se o ní říká, že je tlustý prase. Bude příběh Heleny a Toma 
pohádkou s happy endem, anebo hororem, na jehož konci nezů-
stane kámen na kameni?

  Hrají: Jana Trojanová, Ondřej Rychlý/Michael Vykus, Lilian 
Fischerová, Martin Kraus/Tomáš Novotný.

  Režie: Petr Mikeska

 Martin Porubjak: GOLDONIÁDA
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana,  
uvádí Divadlo A. Dvořáka Příbram, 21. 06.

Postavy této inscenace jsou inspirované nejen italskými komedi-
emi Goldoniho a Gozziho, ale i komedií dell´arte. Všichni je znáte, 
stejně jako směšné situace, do kterých se dostanou – Dottore 
a Pantalone jsou vědci a vážení pánové jen na oko; dále je tu 
trojice zchudlých a vychytralých šlechticů, co chtějí přijít k peně-
zům nejlépe svatbou a pak jejich sluhové – nebo jenom jeden 
sluha pro všechny? Hospodský a jeho žena a hlavně dospívající 
dceruška a její služky jsou v tom zcela nevinně…

  Hrají: členové DAD Příbram
  Režie: Milan Schejbal

  Kolektiv autorů: MLČKY (S) DAVEM 
Švandovo divadlo, Herecké studio ŠD, 22. 06.

Autorská inscenace o nejrůznějších pokusech přežít a přežitých 
pokusech. Utíkáš v davu, který nikde nekončí. Nabíráš rychlost. 
Nemáš ruce, které by se mohly někoho chytit. Nemáš ruce, které 
by mohly někoho chytit. Najít alespoň jediného člověka. Ale místo 
toho nalezneš jenom dýni, prázdnou postel a vyhaslý táborák, 
u kterého leží staré fotky z maturitního ročníku. Prohlížíš si je. 
A prohlížíš si sebe v kaluži. Změnilo se něco? Jsi Adam nebo Eva? 
Z dáli zní tikot hodin, tep… Chceš zkrátka PŘEŽÍT!!!

  Hrají: Alžběta Bohdanová, Hana Drozdová, Anna Glässnerová, 
Denisa Hašková, Petra Mikulková, Klára Rotterová, Daniela 
Samsonová, Leona Trnavská, Nikola Valová, Přemysl Bílek, 
Pavel Hermanovský a Aleš Surma

  Režie: Martina Krátká

  F. Bettanini, D. Ruiz:  
ORGASMUS BEZ PŘEDSUDKŮ 

Divadlo Karla Hackera, 22. 06.

Pikantní komedie plná slovních soubojů, ve kterých dominu-
je téma vzájemných vztahů mužů a žen. Hra by podle názvu 
mohla napovídat, že se jedná o vulgární děj, ovšem opak je 
pravdou. Dialogy jsou vtipné, občas lechtivé, někdy až odvážně 
pikantní, ale v žádném případě děj nesklouzává na úroveň 
obscénnosti.

  Hraje Divadlo Velký štěk. 
  Režie: Štefan Baláž



21. 06. | 20.00 | Intermezza FTF / ISRAEL GALVÁN (R: Maria 
Reggiani) – filmová projekce | PONEC – divadlo pro tanec
22. 06. | 20.00 | Israel Galván (ES): La Curva | Hudební di-
vadlo Karlín
23. 06. | 20.00 | Israel Galván (ES): La Curva | Hudební di-
vadlo Karlín

  FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ
18. ročník
01. – 05. 06. 2016

www.divadlovdlouhe.cz

01. 06. | 10.00 | Princezna Turandot – Divadlo Drak, Hradec 
Králové
01. 06. | 19.00 | Medvědi – Klicperovo divadlo, Hradec Králové
02. 06. | 10.00 | Kocour v botách – Divadlo rozmanitostí, Most
02. 06. | 19.00 | Filmmakeři – Jihočeské divadlo, České Bu-
dějovice
03. 06. | 10.00 | Kapela jede! – Naivní divadlo Liberec 
03. 06. | 19.00 | Spadla klec! – Divadlo Alfa, Plzeň
04. 06. | 11.00 | Ošklivé káčátko – Divadlo U staré herečky, 
Hradec Králové
04. 06. | 12.30 | Stíny stínů – multimediální výtvarný workshop 
s Národní galerií
04. 06. | 15.00 | Nekonečný příběh – Divadlo Lampion, Kladno
05. 06. | 11.00 | Z tajného deníku Smolíčka Pé – Studio 
Damúza, Praha
05. 06. | 12.30 | Dřevěná dílna – rukodělný výtvarný workshop 
s Bárou Hubenou
05. 06. | 15.00 | Tučňáci na arše – Východočeské divadlo, 
Pardubice

  DIVADLO V PŘÍRODĚ 2016
46. ročník festivalu ochotnických divadel

Počernické ochotnické soubory si i letos pro diváky připravili několik 
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

  dopravní 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).

  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: 250 Kč na všechna představení pro veřej-
nost, platí 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

�DIVADELNÍ FESTIVALY

  TANEC PRAHA 2016
23. 05. – 23. 06. 2016
28. mezinárodní festival současného tance 
a pohybového divadla

www.tanecpraha.cz

01. 06. | 10.00 a 16.00 | Mirka Eliášová (CZ): MOMO – v 10.00 
pro školy, v 16.00 pro veřejnost | PONEC – divadlo pro tanec | 
premiéra
01. 06. | 20.00 | Rootlessroot / Linda Kapetanea & Jozef 
Fruček (GR/SK): EUROPIUM – opening night | Jatka 78 
02. 06. | 20.00 | Rootlessroot / Linda Kapetanea & Jozef 
Fruček (GR/SK): EUROPIUM | Jatka 78 
03. 06. | 20.00 | Karine Ponties / Dame de Pic (BE/FR): He-
ro% + Cartes Blanches | PONEC – divadlo pro tanec
06. 06. | 20.00 | Francesca Foscarini (IT)/ Yasmeen Godder 
(IL): GUT GIFT 
Heamin Jung (KR): Act%, Dan Canham (UK): 30 Cecil Street 
– Dance NEWs 1 | PONEC – divadlo pro tanec
07. 06. | 20.00 | Francesca Foscarini (IT)/ Yasmeen Godder 
(IL): GUT GIFT 
Heamin Jung (KR): Act%, Dan Canham (UK): 30 Cecil Street 
– Dance NEWs 1 | PONEC – divadlo pro tanec
09. 06. | 20.00 | Anton Lachky Company (BE): Side Effects 
| PONEC – divadlo pro tanec
10. 06. | 20.00 | Anton Lachky Company (BE): Side Effects 
| PONEC – divadlo pro tanec
13. 06. | 20.00 | Guy Nader & Maria Campos (ES): TIME 
TAKES THE TIME TIME TAKES, 
Carmen Fumero & Miquel Ballabriga (ES): ...Eran Casi Las 
Dos, David Guerra (ES): Outline – Dance NEWs 2 | PONEC – 
divadlo pro tanec
14. 06. | 20.00 | Guy Nader & Maria Campos (ES): TIME 
TAKES THE TIME TIME TAKES, 
Carmen Fumero & Miquel Ballabriga (ES): ...Eran Casi Las 
Dos, David Guerra (ES): Outline – Dance NEWs 2 | PONEC – 
divadlo pro tanec
16. 06. | 20.00 | Ann Van den Broek / WArd / waRD (NL/BE): 
The Black Piece | PONEC – divadlo pro tanec
17. 06. | 20.00 | Ann Van den Broek / WArd / waRD (NL/BE): 
The Black Piece | PONEC – divadlo pro tanec
20. 06. | 20.00 | Jone San Martin / Josh Johnson / William 
Forsythe (DE/ES): Legítimo /Rezo – Tanec Praha studentům 
| PONEC – divadlo pro tanec
21. 06. | 10.30 | Jone San Martin / Josh Johnson (DE/ES/
USA): Forsythe‘s improvisation technologies – workshop 
a diskuze – Tanec Praha studentům | PONEC – divadlo pro tanec
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J. Sůvová, F. Vohralík, rež. I. Ptáčková, K. Šimicová – DS Právě 
začínáme
24. 06. | 21.00 | Sousedé jsou požehnání
25. 06. | 21.00 | Rozmarné léto – V. Vančura – nasajte chřípím 
atmosféru líné plovárny na břehu řeky Orše a náladu lázeňské 
městečka Krokovy Vary. Oblibte si tři stárnoucí přátele: lázeňského 
mistra, majora a abbého, kteří tráví chladné dny nevydařeného 
léta v přátelském hašteření. Stejně jako oni se na moment za-
stavte a nechte se očarovat krásnou Annou a magickým světem 
kouzelníka Arnoštka. Hrají: J. Špaček, I. Ptáčková, M. Král, F. Mi-
nařík, M. Pivarči, L. Kožíšková, N. Sýkorová, Š. Sýkorová, J. Keilová, 
A. Stružková, D. Procházková, O. Hrubeš, T. Matyska, P. Beneš, rež. 
A. Ptáčková, M. Pivarči – DS Právě začínáme
26. 06. | 21.00 | Rozmarné léto
26. 06. | 17.00 | O klukovi co utekl s cirkusem – I. Vrba – 
interaktivní hudební pohádka. Ivo přijde s hromadou chrastítek, 
bouchátek, zvonečků, dřívek, tamburínek a dalších rachtátek. 
Nástroje rozloží, hraje, vypráví, tleská, dupe, hraje s diváky po-
hybovou hru a postupně rozdá nástroje dětem i dospělým a hrají 
všichni.

  FESTIVAL LETNÍ KOST PRO RADOST
17. 06. – 03. 07. 2016

Hrad Kost
Pořádá Městské divadlo Mladá Boleslav
www.mdmb.cz

17. 06. | 20.30 | Cantervillské strašidlo – O. Wilde, J. Z. Novák 
– rodinné představení, kde se budete hodně smát a trochu bát. 
V režii P. Mikesky v hl. rolích: L. Jiřík a L. Matoušková.
18. 06. | 20.30 | Cantervillské strašidlo
24. 06. | 20.30 | Zkrocení zlé ženy – W. Shakespeare – ne-
zkrotná komedie anglického klasika. V režii P. Kheka v hl. rolích 
P. Halíček j. h. a L. Matoušková.
25. 06. | 20.30 | Zkrocení zlé ženy
30. 06. | 20.30 | 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.
01. 07. | 20.30 | Jak je důležité míti Filipa
02. 07. | 20.30 | Jak je důležité míti Filipa
03. 07. | 20.30 | Jak je důležité míti Filipa

 METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH 
OSOBNOSTÍ 2016
23. 06. – 31. 08. 2016

Divadelní přehlídku uvádí divadlo Studio DVA na Letní scéně 
Vyšehrad a v divadle Studio DVA

  informace a online rezervace vstupenek na www.studiodva.cz 
  pokladna divadla Studio DVA, pasáž Paláce Fénix,  
Václavské nám. 56, Praha 1, tel. 222 222 598, 273 139 147, 

03. 06. | 21.00 | Nápady Blešáka Fešáka – pohled do kouzel-
ného svět hmyzí říše a jejích krás. K tomu všemu nechybí spousta 
legrace a sem tam nějaké ty karamboly, které hmyzí kamarádi 
svými nápady dokážou natropit. Hrají: O.  Zabilka, P.  Krejcar, 
T. Matějka, K. Zavadský, L. Pištěk, K. Fotrová, L. Fotrová, N. Bala-
motisová, M. Kozáková, K. Žáková, A. Moravcová, D. Jiroušková, 
S. Spilková, M. Hlavatá, E. Lesková, rež. Z. Víznerová, O Šmejkalová 
– DS Počerníčci
04. 06. | 17.00 a 21.00 | Nápady Blešáka Fešáka
05. 06. | 17.00 | Nápady Blešáka Fešáka
10. 06. | 21.00 | Rychlé šípy – J. Foglar, V Peška – legendární 
komiks Jaroslava Foglara převedený do jevištní podoby. Hrají: 
P.  Beneš, V.  Procházka, J.  Spitzer, J.  Hohenberger, V.  Duben, 
A. Dufek, S. Spitzer, P. Kříž, A. Holcová, B. Bartošová, J. Povolná, 
A. Moudrá, M. Moudrá, A. Herianová/D. Herianová, rež. B. Je-
línková, hlas Jaroslava Foglara: Vladimír Stoklasa – DS Zeptejte 
se kocoura
11. 06. | 17.00 | Rychlé šípy
11. 06. | 21.00 | Strašidlo cantervillské – O. Wilde – duch 
sira Simona je vytržen z poklidné existence na anglickém zám-
ku Canterville, kde už po staletí úspěšně děsí generace svých 
potomků. Nový majitel je osvícený muž, který nemá pro astrální 
jevy nejmenší pochopení. Hra je úsměvným hororem i romantic-
kou komedií, plnou laskavého humoru. Hrají: J. Špaček, M. Král, 
L. Hendrychová, J. Keilová, N. Balamotisová, P. Beneš, R. Sýkorová, 
A. Stružková, K. Pařízková, N. Sýkorová, S. Tomek, rež. S. Tomek 
– DS Právě začínáme
12. 06. | 21.00 | Otcové se rodí ve skříni – G. Scarncci, R. Tara-
busi – situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si vyhovujícího 
otce. Výtečníci se v ní představí ve zcela jiných rolích, než jste 
zvyklí a než očekáváte. Hrají: P. Sůva, N. Sýkorová, K. Márová/ 
L. Kožíšková, O. Hrubeš, E. Králová, T. Matyska, T. Procházka, 
D. Špaček, K. Cvrčková, M. Hadáčková/ D. Dongresová, M. Klich 
j.h., J. Procházka, F. Vohralík j.h., P. Kříž, M. Vaněčková, A. Čer-
vená, Š. Sýkora, D. Sedláček, rež. J. Sůvová, K. Šimicová – DS 
Výtečníci
17. 06. | 21.00 | Sněhurka a sedm trpaslíků – klasická pohád-
ka o hodné Sněhurce, zlé maceše, trpaslících a lesních zvířátkách 
pro ty nejmenší děti. Hrají: M. Růžička, A. Čada, P. Brenkusová, 
B. Šípková, J. Koucký, S. Mosleh, M. Růžičková, V. Douša, Š. Morav-
cová, T. Vančurová, V. Ryšavá, J. Jarolím, F. Vondráček, N. Spilková, 
M. Vlčková, A. Brenkusová, A. Nechutová, T. Maršíková, E. Železná, 
J. Doušová, N. Večeřová, K. Nezbedová, rež. J. Sůvová, K. Cincibu-
sová – DS Počerníčci
18. 06. | 17.00 a 21.00 | Sněhurka a sedm trpaslíků
19. 06. | 17.00 | Sněhurka a sedm trpaslíků
23. 06. | 21.00 | Sousedé jsou požehnání – I. Ptáčková, 
K. Šimicová – myslíte si, že když se odstěhujete na venkov, 
budete moci v klidu psát a věnovat se zahradě? To byste se divili. 
Nikdy totiž nevíte, na jaké sousedy narazíte. Hrají: K. Šimico-
vá, J. Špaček, Z. Víznerová, A. Vytlačilová, M. Rutner/D. Urban, 
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kruté léčky na samolibého Malvolia, který, podobně jako ostatní, 
podlehl klamnému příslibu lásky… Hrají: M. Timková, M. Dole-
žalová, N. Boudová, V. Kopta / M. Šteindler, J. Carda, T. Měcháček, 
M. Pechlát, P. Stach, O. Rychlý a další | premiéra

Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

21. 07. – 22. 07. | 20.30 | Pocta Shakespearovi – humorné 
i vážnější dialogy a sonety v podání oblíbených herců, to vše obo-
haceno živou hudbou a zpěvem. Dva exkluzivní komponované 
večery připravil pan profesor Martin Hilský, který se zároveň ujal 
role moderátora. V hlavní roli Jan Tříska, rež. V. Lautner.
23. 07. | 20.30 | Richard III. – inscenace Guye Robertse – origi-
nální plenérové provedení Richarda III. v podání souboru Prague 
Shakespeare Company, ve kterém se jako speciální host představí 
v roli královny Alžběty velvyslankyně Britského království paní Jan 
Thompson. Dále hrají: G. Roberts, J. Boone, J. Doreck, B. Boudre-
aux a další | představení se hraje v angličtině.
25. 07. – 27. 07. | 20.30 | Hamlet – inscenace Janky Ryšánek 
Schmiedtové – Claudius se rozvaluje na pohovce, na které za-
vraždil svého bratra. Gertruda je mu ochotně po vůli, což její syn 
Hamlet sleduje s krajní nevolí. Hostina přesto pokračuje a pohřeb 
i svatba organicky splynou v jeden velký banket. Hamlet tuší, že už 
ví, kdo mu zabil otce a Cladius už ví, že Hamlet něco tuší a vražda 
plodí další vraždu. Hrají: T. Savka, M. Etzler, P. Gajdošíková, J. Vá-
peník, D. Růžičková, J. Fišar a další | premiéra
29. 07. – 06. 08. | 20.30 | Sen noci svatojánské – inscenace 
režijního tandemu SKUTR – svatební crazy komedie o věčném 
bloudění v lese vztahů. D. Prachař v roli Thesea a Oberona, V. Hyb-
nerová / E. Vrbková jako Hippolyta a Titánie, C. Kassai jako Egeus 
a Puk, mladí milenci H. Vagnerová, M. Písařík, Z. Stavná a P. Ne-
škudla a řemeslníci J. Polášek a M. Daniel. Milostný „jamsession“ 
na piano doprovází V. Kopta.
08. 08. – 11. 08. | 20.30 | Mnoho povyku pro nic – inscena-
ce Jiřího Menzela – sváteční komedie o lásce, intrikách a lžích. 
Střízlivě drsný příběh je plný překvapení, milostných zvratů, dů-
vtipných pletich i zákeřných pomluv. Získá Claudio lásku Héró? 
Odhalí pošetilí strážníci Puškvorec se Šťovíčkem intriky Dona Joh-
na? Jak dopadnou šarvátky Benedicka a Beatrice? Hrají: V. Jílek, 

e–mail: pokladna@studiodva.cz, otevřeno po–ne 11.00–19.00 
(v případě pozdějšího představení do jeho začátku)

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

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

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
23. 06. | 19.00 | Vše o mužích – M. Gavran – aneb jak muži 
sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Aneb jak to dopadá, když 
se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích 
pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: M. Kramár, F. Blažek 
a M. Slaný, rež. J. Janěková.
24. 06. | 19.00 | Vše o mužích
25. 06. | 20.00 | Vše o ženách – M. Gavran – komedie o mužích, 
kteří se domnívají, že všechno ví, a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž každá se představí v pěti ro-
lích v rytmu songů 60. let 20. století. Hrají: A. Šišková, J. Krausová 
a J. Schneiderová, rež. J. Janěková.
26. 06. | 20.00 | Vše o ženách
27. 06. | 20.00 | 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.
28. 06. | 20.00 | Poprask na laguně
29. 06. | 20.00 | Poprask na laguně
30. 06. | 20.00 | Poprask na laguně

  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

01. 07. – 18. 07. | 20.30 | Večer tříkrálový aneb Cokoli 
chcete – inscenace Jany Kališové – výstřední a elitářský Orsino, 
opojený hudbou a svými city, zamilovaný do podobně sebe-
středné krásky Olivie a mezi nimi Viola, trosečnice převlečená 
za muže, která touží po Orsinovi a přitom je sama předmětem 
Oliviiny slepé touhy. Věčně rozjařený Tobiáš Říhal tahá peníze 
z Ondřeje Třasořitky a slibuje mu svou neteř Olivii. Se služkou 
Marií a bláznem z povolání jménem Feste strojí vtipné a dost 
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E. Režnarové. Dále hrají J. Satoranský, P. Hobzová, J. Přeučil, Š. Va-
culíková, J. Dulava a další.
30. 08. – 31. 08. | 20.30 | Othello – inscenace Michala Vajdič-
ky – kam může dohnat stárnoucího muže žárlivost na mladou 
manželku? Othello, který lehce naletí na Jagova zrádná slova. 
Jago jako našeptávač zla, ale i novodobý estébák, který si vše 
fotí a nahrává, aby mohl naplno spřádat své intriky... Mimořád-
ná inscenace, kterou podtrhává scéna nacházející se uprostřed 
hlediště doplněná velkoplošnými projekcemi na okolní domy. 
Hrají: J. Vajda, V. Kubařová, Ľ. Kostelný a další. Hra je ve sloven-
štině a češtině.

  LETNÍ SCÉNA HARFA
12. 07. – 04. 09. 2016

Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9 (vedle O2 arény)
  předprodej vstupenek: Kulturní portál.cz, Vodičkova 41 – pasáž 
Světozor, Praha 1

  on–line objednávky: www.letniscenaharfa.cz
  telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271 (po–čt 
9.00–19.00, pá 9.00–17.00)

  v případě nepříznivého počasí se představení přesouvají do Divadla 
Gong, Sokolovská 191, Praha 9

P. Horváthová, P. Čtvrtníček, L. Noha, L. Zahradnická, R. Mácha / 
T. Vaněk, J. Révai, P. Nový, D. Rous a další.
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 – inscenace režij-
ního tandemu SKUTR – večer se chystá velká párty u Kapuletů, 
kterou teď žije celá Verona. Noc je plná očekávání a stačí jediný 
pohled, aby se změnil osud Tybalta, Merkucia, Vavřince, Pari-
da, Chůvy, Monteků a Kapuletů, Romea a Julie. Stačí jen jeden 
pohled, jedna noc. Hrají: T. Voříšková / M. Poulová, J. Sklenář, 
N. Konvalinková, S. Rašilov, L. Krobotová, J. Vyorálek, D. Batul-
ková, M. Sláma, P. Vančura, J. Cina, J. Gottwald, M. Sieczkowski, 
M. Zavičár a další.
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 – in-
scenace Jiřího Menzela – absolutní stálice v repertoáru Letních 
shakespearovských slavností. Těšit se tradičně můžeme na bonvi-
vánského rytíře Jana Falstaffa v podání B. Polívky, důvtipnou paní 
Pažoutovou S. Stašové a její spikleneckou přítelkyni Brouzdalovou 

Soutěžní otázka: 
Kdo hraje postavu strážníka Šťovíčka v komedii Mnoho povyku pro nic?

a) Leoš Noha b) Petr Čtvrtníček c) Miloš Vávra

Své odpovědi nám posílejte do 10. června 2016 z www.kampocesku.cz/souteze  
nebo na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2016 
SOUTĚŽ O 2 KS VSTUPENEK  
NA KOMEDII

MNOHO POVYKU PRO NIC
I letos bude v rámci Letních shakespearovských slavností 
uváděna Shakespearova sváteční komedie Mnoho povyku 
pro nic. Režie se ujal Jiří Menzel a do hlavních rolí obsadil 
Petra Čtvrtníčka, Leoše Nohu, Lenku Zahradnickou, Radúze 
Máchu, Tomáše Vaňka, Václava Jílka, Petru Horváthovou 
a další skvělé herce. Hra nás zavede do sicilské Messiny 16. 
století. Střízlivě drsný komický příběh je plný překvapení, 
milostných zvratů, důvtipných pletich i zákeřných pomluv. 
Získá Claudio lásku Héró? Odhalí Puškvorec se Štovíčkem, 

dvojice lehce pošetilých strážníků, intriky Dona Johna? Jak 
dopadnou námluvy Benedicka a Beatrice? Zvítězí láska? 
Nebo? Více informací naleznete na www.shakespeare.cz. 
Generálním partnerem Letních shakespearovských slavností 
je investiční skupina PPF.
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22. 08. | 20.30 | Táta 
23. 08. | 20.00 | Monology vagíny 
24. 08. | 20.00 | Tělo – volné pokračování hry Monology vagíny, 
tentokrát o celém těle. Humorné i dojemné příběhy, které vás sráží 
na kolena... Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová, J. Asterová
25. 08. | 20.00 | Zelňačka – k čemu vylepšovat svět, když to 
nejlepší bylo již dávno vymyšleno? Chytrá komedie o velikém přá-
telství, lásce, ufonovi, polívce a nebi plném hvězd. Hrají: O. Vízner, 
O. Brousek, V. Záveský a další 
29. 08. | 20.00 | Návštěvní den u Miloslava Šimka – pásmo 
písniček, povídek, scének a vyprávění. Zábavný pořad ve stylu 
legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a Grossmanna. Hrají: 
L. Sobota, J. Krampol, M. Voborníková, P. Jablonský, V. Sodoma 
a další
30. 08. | 20.30 | Zdeněk Izer a autokolektiv 
31. 08. | 20.00 | Dívčí válka – Jiráskovy Staré pověsti české 
zná asi každý z nás. Ovšem ne vše co nás ve škole učili a co Alois 
Jirásek napsal, musí být pravda! Hrají: F. R. Čech, M. Maděrič, 
P. Jablonský a další
01. 09. | 17.00 | Krysáci a ztracený Ludvík – daleko na Mo-
ravě, na malém smetišti nedaleko Vizovic žili dva krysáci – Hu-
bert a Hodan – a sádrový trpaslík Ludvík… Hrají: D. Zábranská, 
J. Birgusová, R. Snítil a další
02. 09. | 17.00 | Příhody včelích medvídků – humorné 
a napínavé příhody dvou malých včelích medvídků – čmeláčků 
Čmeldy a Brumdy a jejich přátel... Hrají: P. Vojtíšek, P. Buchta, 
K. Nohýnek a další
03. 09. | 17.00 | Kocourek Modroočko – pojďte s kocourkem 
Modroočkem poznávat svět! Divadelní adaptace půvabné dětské 
knížky Josefa Koláře. Hrají: L. Jeník, I. Čermák, M. Sajlerová 
a další.
04. 09. | 17.00 | 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 
a další.

12. 07. | 20.00 | Monology vagíny – dojemná a rozpustilá 
exkurze do  poslední neprobádané oblasti je oslavou ženské 
sexuality ve vší své složitosti a  tajemnosti. Hrají: D. Bláhová, 
M. Sajlerová, J. Asterová
13. 07. | 20.00 | Liga proti nevěře – hledáte návod, jak vyřešit 
milostný troj až čtyřúhelník? Situační komedie Zdeňka Podskal-
ského... Hrají: I. Šmoldas, M. Kuklová, V. Arichteva a další
19. 07. | 21.00 | Zdeněk Izer a autokolektiv – populární 
komik Zdeněk Izer v nové zábavné show, která nenechá vaše 
bránice ani na chvíli v klidu! Hraje Z. Izer.
21. 07. | 20.00 | Světáci – divadelní verze slavné české komedie. 
Tři fasádníci od Velhartic pracují v Praze, městě plném lákadel, 
zábavy a bujarého nočního života... Hrají: M. Zounar, F. Tomsa, 
Z. Pantůček a další
22. 07. | 20.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – Petr 
Nárožný v hlavní roli situační komedie o pařížském dobrodružství 
sympatického venkovana.... Hrají: P. Nárožný, J. Čenský, J. Šťastný, 
J. Malá, T. Průchová a další
25. 07. | 20.30 | Táta – světově úspěšná divadelní komedie 
o mužích a ženách, ve které se každý najde aneb „humorná zpověď 
novopečeného otce“. Hrají: R. Pomajbo
27. 07. | 20.00 | Když kočky nejsou doma – vynikající anglická 
komedie o tom, co všechno se může stát, když muži zůstanou 
chvíli bez dozoru ... Hrají: L. Vaculík, R. Štolpa, H. Sršňová a další
28. 07. | 20.00 | Co vy na to, pane Šmoldasi? – večer plný 
humoru a písniček s oblíbeným moderátorem, básníkem a pře-
kladatelem Ivo Šmoldasem. Hrají: I. Šmoldas, B. Mottlová & 
Acoustic
01. 08. | 20.00 | Komici s.r.o. – máte rádi humor? Hvězdy 
originální české „stand–up comedy“ Na stojáka! známé z tele-
vizních obrazovek „naživo“ na Letní scéně Harfa... Hrají: M. Knor, 
L Pavlásek, Nasty
08. 08. | 20.00 | Caveman – Caveman je nejen obhajobou jes-
kynního muže, ale především i obhajobou inteligentního humoru. 
Dlouho u nás nevídanou! Hrají: J. Holík alt. J. Slach
09. 08. | 20.00 | Halina Pawlowská: Chuť do života – One 
woman show Haliny Pawlowské o vzrušení, lásce, katastrofách 
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli. 
Hrají: H. Pawlowská
16. 08. | 20.00 | Rukojmí bez rizika – Francouzská komedie 
s kriminální příchutí. Pytel uloupených peněz dokáže oživit i se-
bevraha. Jenže policii taky... Hrají: V. Vydra, S. Skopal, J. Šťastný, 
J. Boušková a další
17. 08. | 20.00 | Velký holky nepláčou – divadelní hra tak 
trochu pro ženy, tak trochu pro muže, nejvíce však pro všechny, 
kteří se chtějí upřímně bavit a od srdce smát. Hrají: J. Šulcová, 
V. Jeníková, V. Křížová a další 
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14. 06. | 19.00 | Manon Lescaut
15. 06. | 19.00 | 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
16. 06. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – činohra 
– úč. O. Pavelka, J. Boušková, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý 
z Tábora, P. Beretová. L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, J. Jen-
kins, M. Stehlík, M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. 
D. Špinar | 1. premiéra
17. 06. | 19.00 | Sen čarovné noci – 2. premiéra
18. 06. | 19.00 | Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři
19. 06. | 19.00 | Sen čarovné noci
20. 06. | 19.00 | Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři
24. 06. | 19.00 | Čarokraj – M. Ivanović – opera – rež. P. Forman
25. 06. | 14.00 a 18.00 | Čarokraj
26. 06. | 14.00 a 18.00 | Čarokraj
27. 06. | 19.00 | Black and White – Národní divadlo Brno – 
balet
28. 06. | 19.00 | Sen čarovné noci
29. 06. | 19.00 | La traviata – G. Verdi – opera – rež. J. Kališová
30. 06. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová

  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. 06. | 11.00 a 17.00 | Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck 
– opera – rež. M. Forman
02. 06. | 19.00 | Turandot – G. Puccini – opera – rež. V. Věžník
03. 06. | 19.00 | Tosca – G. Puccini – opera – rež. M. Otava
04. 06. | 19.00 | Nabucco – G. Verdi – opera – rež. K. Němec
05. 06. | 19.00 | La traviata – opera
09. 06. | 19.00 | Mefistofeles – A. Boito – opera – rež. I. Krejčí
10. 06. | 19.00 | Elektra – R. Strauss – opera – rež. K. Warner 
| 1. premiéra

� 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

01. 06. | 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
02. 06. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
03. 06. | 19.00 | Naši furianti – L. Stroupežnický – činohra 
– úč. J. Štěpnička, J. Tesařová, M. Donutil, K. Holánová, M. Bo-
rová, A. Švehlík, T. Medvecká, J. Suchý z Tábora, M. Stehlík, 
O. Pavelka, D. Prachař, J. Hartl, M. Preissová, R. Mácha, J. Mí-
lová, M. Stehlík, P. Motloch, V. Postránecký a H. Militká, rež. 
J. A. Pitínský | derniéra
04. 06. | 17.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
05. 06. | 19.00 | Česká vokálně-symfonická tvorba – koncert
06. 06. | 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
07. 06. | 19.00 | Andrea Chénier – opera
08. 06. | 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 | derniéra
10. 06. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé
11. 06. | 14.00 | 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
11. 06. | 19.00 | Sluha dvou pánů – C. Goldoni – činohra – úč. 
M. Donutil, O. Vlček, D. Sitek, K. Hrušínská ad., rež. I. Rajmont
12. 06. | 14.00 a 19.00 | Příhody lišky Bystroušky – L. Janá-
ček – opera – rež. O. Havelka
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S. Rašilov, J. Pidrmanová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
03. 06. | 20.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini – 
opera – rež. E. Eszenyi
04. 06. | 14.00 a 18.00 | Oliver Twist – Bohemia Balet
05. 06. | 18.00 | Jako břitva (Němcová)
07. 06. | 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
08. 06. | 19.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
09. 06. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
10. 06. | 19.00 | Kámen – Marius von Mayenburg činohra – úč. 
K. Winterová, M. Pechlát, L. Žáčková, A. Talacková, J. Preissová, 
rež. M. Dočekal
11. 06. | 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
12. 06. | 19.00 | Othello, benátský mouřenín – W. Shake-
speare – činohra – úč. K. Dobrý, D. Prachař, M. Borová, I. Ozorovič, 
rež. D. Špinar
14. 06. | 19.00 | Don Giovanni 
15. 06. | 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
17. 06. | 19.00 | Le nozze di Figaro (Figarova svatba) – 
W. A. Mozart – opera – rež. J. Průdek
19. 06. | 19.00 | Absolventský koncert – Taneční konzervatoř 
hl. m. Prahy
20. 06. | 19.00 | Absolventský koncert – Taneční konzervatoř 
hl. m. Prahy
21. 06. | 19.00 | Mikve – H. Galron – činohra – úč. I. Janžurová, 
V. Hybnerová, J. Boušková, E. Salzmannová, J. Pidrmanová, A. Ta-
lacková, T. Medvecká a P. Beretová/M. Poulová, rež. M. Dočekal
22. 06. | 19.00 | Audience u královny
23. 06. | 19.00 | Tři sestry – A. P. Čechov – činohra – úč. 
R. Mácha, M. Borová, T. Vilišová, J. Pidrmanová, V. Lazorčá-
ková, F. Rajmont, K. Dobrý, M. Řezníček a další, rež. Š. Pácl 
| předpremiéra
24. 06. | 19.00 | Tři sestry | předpremiéra
25. 06. | 19.00 | Audience u královny
26. 06. | 19.00 | Nová krev – Zábor – činohra
27. 06. | 11.00 | Modrý pták
29. 06. | 19.00 | Taneční mládí

11. 06. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. Z. Troška
12. 06. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera – 
rež. J. Heřman
14. 06. | 19.00 | Elektra | 1. premiéra
15. 06. | 19.00 | Macbeth – G. Verdi – opera – rež. M. Čičvák
16. 06. | 19.00 | Romeo a  Julie (Roméo et Juliette) – 
Ch. Gounod – opera – rež. S. Daubnerová
17. 06. | 19.00 | Norma – V. Bellini – opera – rež. T. Sugao
18. 06. | 19.00 | Elektra
19. 06. | 19.00 | Labutí jezero – P.  I. Čajkovskij – balet – 
choreografie L. Ivanov, M. Petipa, P. Ďumbala, H. Vláčilová, rež. 
P. Ďumbala, H. Vláčilová
21. 06. | 11.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) – 
W. A. Mozart – opera – rež. L. Štros 
22. 06. | 19.00 | Elektra
23. 06. | 19.00 | Baletní přípravka ND
24. 06. | 19.00 | Baletní přípravka ND
25. 06. | 19.00 | Elektra
26. 06. | 14.00 a 19.00 | Sněhová královna – S. Prokofjev 
– balet
27. 06. | 18.00 | První krůčky 2016 – Baletní škola O. Kyndlové
28. 06. | 19.00 | Madama Butterfly
29. 06. | 19.00 | Romeo a Julie – S. Prokofjev – balet 
30. 06. | 19.00 | Romeo a Julie – S. Prokofjev – balet 

  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

01. 06. | 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 
02. 06. | 18.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck – úč. 
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičková, 
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filmového průmyslu. V nové inscenaci se spojuje pohled na ně-
kolik etap technologického vývoje a stupně vědeckého poznání. 
Rež. D. Drábek
17. 06. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
18. 06. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
19. 06. | 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
20. 06. | 10.00 | Vidím nevidím
23. 06. | 20.00 | Human Locomotion
24. 06. | 20.00 | Human Locomotion
25. 06. | 20.00 | Human Locomotion
30. 06. | 20.00 | Malý princ – na motivy pohádkového románu 
Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek 

�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

 
01. 06. | 19.00 | V+W Revue – hudební revue, která připo-
míná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho dva legendární 
protagonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Úč. V. Fridrich, 
V. Gajerová, R. Říčař, L. Pernetová, R. Kalina, H. Bor, V. Janků, 
P. Juřica, B. Janatková a V. Vojtková, rež. P. Svojtka | 2 h 45 min 
| 50. repríza
02. 06. | 19.00 | Na miskách vah – R. Harwood – strhující 
drama o hledání pravdy a společenské zodpovědnosti v totalitní 
společnosti. Úč. V. Fridrich, J. Vlasák, J. Suchý z Tábora, N. Horá-
ková, P. Juřica, V. Janků. Rež. P. Svojtka | 2 h 30 min 
03. 06. | 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
04. 06. | 19.00 | Pan Kaplan má třídu rád – L. Rosten – ob-
líbená 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

  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

04. 06. | 20.00 | Nová krev – Šaráda
05. 06. | 20.00 | Mimořádný koncert Pražského jara 2016
09. 06. | 20.00 | Vertigo – balet | 1. premiéra 
10. 06. | 20.00 | Vertigo – balet | 2. premiéra
12. 06. | 16.00 a 20.00 | Vertigo
13. 06. | 20.00 | 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
14. 06. | 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
15. 06. | 20.00 | Vertigo
20. 06. | 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
21. 06. | 20.00 | Spolu/Sami – A. Hillingová – činohra – úč. 
D.  Matásek, K.  Holánová, F.  Rajmont, I.  Ozorovič, T. Vilišová, 
M. Pechlát, rež. D, Špinar
22. 06. | 20.00 | Vertigo
24. 06. | 14.30 | Cena Ď
26. 06. | 20.00 | Nefňuka – The Tap Tap
27. 06. | 10.00 a 19.00 | Nefňuka – The Tap Tap
28. 06. | 20.00 | Sclavi – Farma v jeskyni
29. 06. | 20.00 | Sclavi – Farma v jeskyni

LATERNA MAGIKA
03. 06. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of – výběr nejoblíbe-
nějších scén z inscenací Laterny magiky z posledních let doplněný 
moderní retro revue
08. 06. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
11. 06. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
16. 06. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna – nový 
projekt Laterny magiky má svůj inspirační zdroj ve slavných ro-
mánech Julese Verna, především pak v Tajuplném ostrově. Připo-
mínáme v něm vědecké objevy 19. století a tehdejší zeměpisné, 
geologické, fyzikální a astronomické poznatky. Děj inscenace je 
však situován do prvních desetiletí 20. století, do éry pionýrů 
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24. 06. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…
27. 06. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…
28. 06. | 19.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí – 
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
29. 06. | 19.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí
30. 06. | 19.00 | Shirley Valentine

  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 

01. 06. | 19.00 | Opilí – současná divadelní metafora o opilcích, 
opilosti a nevyhnutelném vystřízlivění. Mestské divadlo Žilina | 
Palm off fest

Krvavá svatba, foto. D. Turecký

02. 06. | 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 

06. 06. | 19.00 | Dobře rozehraná partie – S. Vögel – současná 
komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout. Úč. J. Vlasák, L. Jurek, 
P. Štěpánek, J. Smutná a K. Veckerová, rež. L. Engelová | 2 h 40 min
07. 06. | 19.00 | Bylo nás pět – K. Poláček, 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. Fridrich, R. Hájek, 
M. Písařík/T. Novotný, J. Nosek/Z. Kalina, P. Klimeš a další, rež. 
A. Goldflam | 2 h 40 min | derniéra
08. 06. | 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
09. 06. | 11.00 | Evžen Oněgin – 1. veřejná generálka
09. 06. | 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
10. 06. | 11.00 | Evžen Oněgin – 2. veřejná generálka
11. 06. | 19.00 | EVŽEN ONĚGIN – A. S. Puškin, E. F. Burian 
– slavný milostný příběh nenaplněné lásky, hledání smyslu 
a životního cíle. Úč. J. Hána, P. Tenorová, H. Homáčková, A. Bílík, 
J. Smutná, rež. P. Khek | premiéra
13. 06. | 19.00 | Evžen Oněgin – předpl. Sk. V
14. 06. | 19.00 | Holky z kalendáře – T. Firth – něžná a jímavá 
komedie o ženách, které jsou pro dobrou věc ochotny udělat to, co 
by je nenapadlo ani v těch nejodvážnějších snech. Úč. H. Doulová, 
V. Gajerová, D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková 
a L. Termerová, rež. O. Zajíc | 2 h 50 min
15. 06. | 19.00 | Romulus Veliký, komedie antických rozmě-
rů – F. Dürrenmatt – tak takhle vypadá největší hrdina všech dob, 
nebo ne? Úč. A. Procházka, M. Delišová, N. Kouklová, V. Dvořák 
ad. Rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
17. 06. | 19.00 | V+W Revue + prohlídka zákulisí
18. 06. | 17.00 | Evžen Oněgin + prohlídka zákulisí
20. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách – A. a B. Peasovi/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
21. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách
22. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách
23. 06. | 15.00 | Vím, že víš, že vím… – R. Sonego, R. Giordano 
– hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí chy-
bět. Úč. S. Stašová, J. Dlouhý, A. Daňková, V. Fridrich/P. Vančura, 
rež. V. Strnisko | 2 h 30 min
23. 06. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… + prohlídka zákulisí
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objeví J. Langmajer. Jeho hereckými partnery, kteří doplňují 
čtveřici nerozlučných kamarádů, budou M. Hruška, O. Volejník 
a Z. Kupka, rež. P. Zelenka
14. 06. | 19.00 | Nájemníci pana Swana – M. Cooney – bri-
lantní komedie záměn vypráví o mazaném podvodníčkovi, důvěři-
vé manželce, příliš oddané sociální pracovnici, nedůvtipném strý-
ci, zkrachovalém pohřebákovi, přísných kontrolorech a natvrdlém 
podnájemníkovi. Hlavním hrdinou je Eric Swan (J. Teplý), 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 | derniéra
15. 06. | 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
16. 06. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – hra je příběhem 
dvou slavných šansoniérek Edith Piaf (H. Seidlová) a Marlene Di-
etrich (R. Drössler). Autorka hry, významná maďarská televizní 
scenáristka, staví do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu 
k životu – na jedné straně chladnou, cílevědomou a ukázněnou 
profesionalitu filmové hvězdy Marlene Dietrich, na straně dru-
hé plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf. Rež. P. Pecháček | 
předplatné S2
17. 06. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor 
o nástrahách skautingu. Úč. T. Dianiška, T. Dočkalová, B. Kubátová, 
rež. J. Frič Studio Palm Off
18. 06. | 19.00 | Náměsíčná komedie aneb Kankán u sta-
rého mládence
20. 06. | 11.00 | Tlustý prase – 1. veřejná generálka, Indigo 
Company
20. 06. | 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
21. 06. | 11.00 | Tlustý prase – 2. veřejná generálka, Indigo 
Company
21. 06. | 19.00 | TLUSTÝ PRASE – N. Labute – „Současný příběh 
velké lásky, která musí přemoct několik kil nadváhy. Hlavní hrdin-
ka je totiž tlustá jak prase.“ Indigo Company | premiéra

o mužském a ženském údělu a nemožnosti umlčet v sobě vášeň 
a milostné touhy, přestože hrozí katastrofou
03. 06. | 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
04. 06. | 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
05. 06. | 19.00 | Slyšení – cenami ověnčená divadelní podoba 
soudního procesu s Adolfem Eichmannem, jedním z architektů 
holokaustu. Komorní scéna Aréna Ostrava | Palm off fest
06. 06. | 17.00 a 20.00 | Uprostřed slunce hromadí se popel 
– tragikomedie o jednom požáru a životě, v jehož středu se plíží 
smrt. Wroclavski Teatr Lalek | Palm off fest
07. 06. | 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 Palm Off
08. 06. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 
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
09. 06. | 10.00 | Krvavá svatba
10. 06. | 10.00 | 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. Vr-
bická, B. Valentová, J. Teplý, V. Limr, M. Hruška, I. Wojtylová, 
L. Langová, T. Dočkalová, D. Sitek, J. Konečný, R. Valenta, V. Vosta-
rek, rež. M. Lang
11. 06. | 19.30 | Přísně tajné: Hrubá nemravnost – T. Dia-
niška – B. Holiček | Studio Palm Off
13. 06. | 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 

www.kampocesku.cz  divadla  41

http://www.podpalmovkou.cz/herecky-soubor-2-dianiska-tomas


11. 06. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové?
13. 06. | 19.00 | Strýček Váňa
14. 06. | 19.00 | Hráči + prohlídka zákulisí – N. V. Gogol – 
tragikomedie z atraktivního prostředí falešných hráčů. „V kartách 
neexistuje předstírání, karban nešetří nikoho, karty jsou velmi 
demokratické.“ Úč. M. Dlouhý, rež. P. Svojtka | 2 h 15 min
15. 06. | 19.00 | Důkaz | derniéra
16. 06. | 10.00 | 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 
| pro seniory
16. 06. | 19.00 | Kancl + prohlídka zákulisí – R. Gervais, 
S. Merchant – první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC, 
který je originálním a vtipným pohledem do zákulisí jedné oby-
čejné kanceláře. Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina, H. Hornáčková, 
V. Janků ad., rež. P. Svojtka | 2 h 20 min
17. 06. | 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 | derniéra
18. 06. | 17.00 | Strýček Váňa
18. 06. | 21.00 | Soirée plné překvapení – pro členy KD 
a předplatitele za 90 Kč
22. 06. | 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 | 2 h 20 min
23. 06. | 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
24. 06. | 19.00 | Hodina před svatbou – P. Riera – drama 
o tom, jak finanční a obchodní zájmy devastují rodinné vztahy. 
Úč. P. Štěpánek, M. Badinková/B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, 
L. Jurek, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková, M. Kačmarčík, 
rež. O. Zajíc | 2 h

  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

22. 06. | 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
23. 06. | 10.00 | Večer tříkrálový
24. 06. | 19.00 | Dernisáž výstavy Matěje Macháčka

  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

01. 06. | 19.00 | Věštkyně, vraždy a jasnovidci – K. Čapek, 
A.  Goldflam – česká premiéra svérázné adaptace Čapkových 
povídek. Úč. J. Vlasák, V. Fridrich/J. Hána, D. Batulková ad. | 2 h
02. 06. | 11.00 | Strýček Váňa | 1. veřejná generálka
02. 06. | 19.00 | Burundanga – 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 prostřednictvím „drogy pravdy“, burundangy, o ne-
podařeném 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
03. 06. | 11.00 | Strýček Váňa | 2. veřejná generálka
04. 06. | 19.00 | STRÝČEK VÁŇA – „Život člověka utahá!“ Tra-
gikomedie o velkých touhách a nenaplněných snech. Úč. V. Frid-
rich, A. Procházka, Z. Kajnarová, N. Horáková ad. Rež. P. Svojtka 
| 1. premiéra
06. 06. | 19.00 | STRÝČEK VÁŇA | 2. premiéra | předpl. Sk. V
07. 06. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? – E. Albee – 
jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacátého století. Slavné 
komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her 
je hlubokou sondou do partnerských vztahů. Úč. A. Procházka, 
V. Gajerová, V. Dvořák, V. Kubařová, rež. P. Svojtka
08. 06. | 19.00 | Důkaz – D. Auburn – zoufalé hledaní nepo-
piratelného, jediného a nezpochybnitelného důkazu ústí v po-
znání, že i kdyby se všechno na světě dalo spočítat a převést 
na numerické hodnoty, vždycky zůstane ještě něco nevysvět-
litelného. Úč. V. Kubařová, O. Vízner, M. Písařík a S. Jachnická, 
rež. O. Zajíc | 2 h 15 min 
09. 06. | 19.00 | Želary – K. Legátová – adaptace nejvyhle-
dávanějšího bestselleru posledních let. Úč. E. Pacoláková, V. Fri-
drich, J. Smutná, O. Vízner, V. Dvořák, J. Nosek ad., rež. P. Khek 
| 2 h 40 min
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M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, M. Kopečný, rež. 
J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min
15. 06. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak 
neležíte, 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, utíkajícího se do snu. Hrají M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, 
J. Vondráček, V. Lazorčáková, E. Hacurová, rež. H. Burešová | 
2 h 45 min
16. 06. | 18.30 | Oněgin byl Rusák
17. 06. | 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 
19. 06. | 15.00 | Myška z bříška – pro děti | derniéra
21. 06. | 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
22. 06. | 19.00 | Heda Gablerová
23. 06. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar – J. Borna, I. Smej-
kalová, M. Hanuš a kol. – pár dobrejch fláků od Pepika Kaina-
ra. Úč. M. Doležalová, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Varga, 
M. Matejka, P. Tesař, Č. Koliáš, J. Meduna a M. Hanuš, rež. J. Borna 
a M. Hanuš | 2 h 30 min
24. 06. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách
27. 06. | 19.00 | Lidská tragikomedie
28. 06. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
29. 06. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
30. 06. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách

  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. 06. | 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, 

  vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení
  od 1. července do 21. srpna bude pokladna zavřená, otevřeno 
bude opět od pondělí 22. srpna od 12.00. Předprodej na říjen 
bude zahájen v úterý 23. srpna ve 12.00. Vstupenky na zářijová 
představení si budete moci i během prázdnin kupovat online 
na www.divadlovdlouhe.cz (pouze prodej e–vstupenek, nikoliv 
rezervace) a také v předprodejích Ticket Art, Ticket Portal, Ticket Pro. 
Možnost rezervací vstupenek bude opětovně spuštěna 15. srpna. 

  Více informací k festivalu Dítě v Dlohé naleznete v rubrice „Festivaly“

01. – 05. 06. Festival Dítě v Dlouhé
06. 06. | 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
07. 06. | 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
08. 06. | 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
09. 06. | 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. 06. | 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
11. 06. | 19.00 | Mrakoplaš – host, koncert
13. 06. | 19.00 | Heda Gablerová – H.  Ibsen – z temnoty 
temně hříchy září. 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
14. 06. | 19.00 | 407 gramů z Bohumila Hrabala – B. Hrabal – 
útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb Návrat 
k vyprávění! Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, M. Matejka, 
M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáková, 
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  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 09.00–15.00 (dočasně 09.00–13.00), 
odpolední pokladna 14.00–19.30 (dočasně 13.00–19.30), 
so–ne hodinu před představením vstupenky lze objednat 
na obchodnicentrum@ypsilonka.cz. Divadelní klub je otevřen: po–pá 
09.00–23.00, so–ne hodinu před představením.

VELKÁ SCÉNA:

Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona brečí

01. 06. | 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
02. 06. | 19.30 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je 
stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – ypsilonkovská tra-
vestie slavné opery – co se stane, když nejen podle Dvořáka 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 inscenaci na téma 
problematického světa mytických postav a  komplikovaného 
světa lidí. Navíc je plná odboček i asociací jinam. 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
03. 06. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – swing je 
muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. 
Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, M. Čížek, M. Janouš, M. Koří-
nek, J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová, M. Častvaj Plánková, 
J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, D. Šváb, 

H. Holišová/L. Stránská, L. Olšovský/R. Vojtek, V. Peterková, J. Oplt 
ad., rež. P. Novotný, dirigent A. Moulík
02. 06. | 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
03. 06. | 19.00 | Jesus Christ Superstar
04. 06. | 15.00 | Jesus Christ Superstar
05. 06. | 15.00 | Mam‘zelle Nitouche – F. Hervé – příběh 
o klášterní chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, kláš-
terním varhaníkovi a  zároveň operetním autorovi je vtipnou 
konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a  kasáren. 
Navíc je příběh vtipně „přesazen“ do doby a prostředí, které je 
všem notoricky známé z filmů o četnících ze Saint-Tropez! Reži-
sér a choreograf inscenace Gustav Skála dokázal již v roce 2008 
vtisknout brněnskému nastudování, z něhož vycházíme a k ně-
muž se v rámci rozvíjející se spolupráce s Městským divadlem 
Brno i hlásíme, neuvěřitelný náboj, proto věříme, že i nejnovější 
zpracování potěší nejen operetního diváka Hudebního divadla 
Karlín. Úč. Z. Benešová/R. Coufalová, B. Kotiš, M. Vojtko, V. Be-
neš, P. Břínková/Z. Herfortová, T. Trapl, P. Břínková/D. Hořínková, 
V. Brabec a V. Noid Bárta, rež. G. Skála
08. 06. | 19.00 | Dracula 2015 – K. Svoboda, Z. Borovec, 
R. Hes – nejúspěšnější česká legenda je zpět! Hudební divadlo 
Karlín ve spolupráci s LL Production a ProVox music publishing 
s.r.o. uvede 28 exkluzivních představení muzikálu K. Svobody, 
Z. Borovce a R. Hese Dracula při příležitosti 20 let od světové 
premiéry
09. 06. | 19.00 | Dracula 2015
10. 06. | 19.00 | Dracula 2015
11. 06. | 15.00 | Dracula 2015
12. 06. | 15.00 | Dracula 2015
22. 06. | 20.00 | Tanec Praha – LA CURVA Israel Galván 
(ES) – I. Galván – rež. T. Berraondo
23. 06. | 20.00 | Tanec Praha – LA CURVA Israel Galván (ES)
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13. 06. | 19.30 | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci 
k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu 
k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh 
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
15. 06. | 19.30 | Vařparáda – Ztracená existence | host
16. 06. | 19.30 | Vratká prkna – A. Goldflam – pohled na pa-
noptikum divadla a divadelníků, groteska maličko zlá, ale ne bez 
lásky. Takže i vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. 
Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb, L. Šebek Loubalo-
vá, R. Mrázik, B. Skočdopolová a M. Bohadlo nebo M. Chloupek, 
rež. A. Goldflam | 2 h 20 min
17. 06. | 11.00 | 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
21. 06. | 19.30 | 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 
inscenací a jiných filmových a televizních záznamů. Úč. J. Schmid 
a hosté | 1 h 30 min
22. 06. | 19.30 | Hlava Medúzy

  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: Hamlet, Kdo je tady ředitel?, Kurz negativního 
myšlení, Proměna, Řemeslníci, Zabít Johnnyho Glendenninga

  titulky pro neslyšící u představení: v červnu neuvádíme
  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“

J. Večeřa a hosté (J. Zelenková nebo J. Vrbová nebo J. Korn), rež. 
J. Schmid | 2 h 30 min
05. 06. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid 
– hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. V Ypsilonu 
opravdová senzace. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež 
souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Z hlediska tématu je 
to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, 
P. Vršek, M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, 
P. Labudová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Šebek Loubalová, K. Ki-
kinčuková, M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč, 
rež. J. Schmid | 2 h 30 min
06. 06. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsi-
lonce – kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné 
písničky, řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují M. De-
jdar, J. Lábus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, režijní vedení 
M. Dejdar | 1 h 45 min
07. 06. | 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
08. 06. | 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
09. 06. | 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
10. 06. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona 
brečí 
14. 06. | 19.30 | Sežeňte Mozarta!
20. 06. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí
MALÁ SCÉNA:
05. 06. | 15.00 | Cabaret Calembour: Plejtvák | host
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K. Cibulková, A. Buršová, J. Holík, T. Průchová. Rež. D. Gombár | 
Studio | 90 minut bez přestávky
14. 06. | 19.00 | Závislosti navzdory – D. Gombár a kolektiv 
– střízlivý za vás nikdo nebude! Tragikomedie o boji s alkoho-
lem na všech frontách. Osoby závislé, osoby konzumující, osoby 
abstinující. Nespočet příběhů, které se v mnohém podobají. In-
spirováno skutečnými událostmi včetně tzv. metanolové aféry. 
Hrají: R. Jašków, D. Punčochář, M. Hruška, M. Dancingerová a další 
| předpremiéra | Velký sál
15. 06. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – Hamlet v režii 
D. Špinara je moderní rodinné drama skandinávského ražení. Hra-
jí: P. Děrgel, K. Halbich, K. Cibulková, M. Dancingerová, M. Hruška, 
T. Červinek/F. Čapka. Rež. D. Špinar | Velký sál | anglické titulky 
| 140 minut
15. 06. | 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! V hlavních rolích: R. Jašków a T. Pavelka. Rež. D. Hrbek | 
Studio | 110 minut
17. 06. | 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

HERECKÉ STUDIO ŠD
03. 06. | 19.00 | REM fáze aneb Cesta napříč sny – hledání 
ztraceného dopisu, nebo jeden velký barevný sen o cestě za vlastní 
svobodou? Bdělé snění v autorské inscenaci a podání členů He-
reckého studia Švandova divadla | Studio | 70 minut
22. 06. | 19.00 | MLČKY (S) DAVEM – autorská inscenace 
o nejrůznějších pokusech přežít a přežitých pokusech | Studio 
| premiéra
23. 06. | 19.00 | Mlčky (s) davem

HOSTUJÍCÍ SOUBORY

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

06. 06. | 19.00 | Hrůza v Brně/Arnošt Goldflam – suprové 
poliši a betelná stori. Tam, gde je Caracas, muž jménem Pedrožil, 
prodával ananas, ánanás…| Studio | 70 minut 
20. 06. | 19.00 | Donšajn – láska, vášeň, záhrobí | Studio | 
70 minut

ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
www.agenturaappart.cz

05. 06. | 19.00 | Teď ne! Aneb na tohle teď není ta pravá 
chvíle – J.-C. Islert – Když si myslíte, že máte vše pod kontrolou, 
život či bezdomovec vás zaručeně přesvědčí o opaku. Situační 
komedie. Hrají: M. Dlouhý, D. Punčochář/F. Čapka a K. Frejová. 
Rež. Daniel Hrbek | Velký sál | 120 minut

06. 06. | 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
07. 06. | 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, 
H. Vrbová, M. Dancingerová, rež. D. Hrbek | Velký sál | anglické 
titulky | 130 minut 
07. 06. | 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 | Studio | 80 minut bez přestávky
08. 06. | 19.00 | Dioptrie růžových brýlí – Xindl X – sou-
časná 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 | derniéra
09. 06. | 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
09. 06. | 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
10. 06. | 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
10. 06. | 19.00 | Pankrác ’45 – M. Kinská – „Casting na popra-
vu“ – fiktivní příběh založený na skutečných událostech. Hrají: 
E. Josefíková, B. Pavlíková, K. Cibulková, A. Buršová a R. Derzsi. 
Rež. M. Kinská | Studio | 90 minut bez přestávky
11. 06. | 19.00 | Dekabaret – unikátní kabaretní večer! Reno-
movaní hudebníci složili písně pro herce Švandova divadla. Živá 
kapela. Nečekaní hosté. Křest CD | Studio 
13. 06. | 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. 06. | 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, 
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13. 06. | 19.00 | Rukojmí bez rizika – M. Besson – francouzská 
komedie s kriminální příchutí. Ženami obdivovaný spisovatel Marc 
a jeho přítel Luck chtějí společně spáchat sebevraždu. Překazí 
jim to trojice prchajících lupičů, která si je vezme za rukojmí. Ale 
pytel uloupených peněz dokáže dokonale oživit i sebevraha, jenže 
policii taky. Úč. V. Vydra, J.Štastný/S.Skopal, J.Boušková/J.Malá, 
M. Zahálka/M.Davídek, L.Zahradníková/B.Štastná, F.Skopal/M.
Zahálka ml.
15. 06. | 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

  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 performance, choreografie, ale také diskuze, workshopy 
a další kreativní počiny a jsme iniciátorem aktivit souvisejících nejen 
s divadlem, ale také s obecným kulturním rozvojem v otevřené, 
demokratické společnosti.

  pokladna divadla a divadelní bar jsou otevřeny hodinu před 
představením

  rezervace a předprodej vstupenek: www.alfredvedvore.cz

02. 06. | 18.00 | Co dělám? #3 – rozhovor s hudebním pu-
blicistou Pavlem Klusákem a kuchařem, řezníkem a městským 
strážníkem Michalem Pokorným. Moderuje Petr Tyc | 90 minut 
| v češtině
05. 06. | 20.00 | ÚTĚKY – D. Andrašková – příběh mladé ženy, 
která se (opět) ocitla ve vězení. Málo místa, málo rozptýlení, 
hromada času. Kecy v kleci. Plány na útěk. Život venku vs. ži-
vot uvnitř. Proč je ve vězení? A proč se v něm opakovaně ocitá? 
Inscenace Útěky se inspiruje životem a dílem Albertine Sarrazi-
nové, francouzské básnířky, zlodějky a prostitutky, která strávila 
ve vězeních či nápravných zařízeních pro mladistvé celkem osm 
let svého ani ne třicetiletého života. Ve svém prvním románu roz-
vedla na pěti stech stranách přes pětadvacet způsobů, jak utéct 
z vězení. Ani jeden z těchto útěků se neuskutečnil | 60 minut | 
v češtině | premiéra
07. 06. | 20.00 | Útěky
15. 06. | 20.00 | Eleusis – Handa Gote Research & Development 
– post-internetová impro opera o nemožnosti velkého příběhu 
ve světě, kde je vše zároveň lež i pravda. Cyklický čas mýtu zlome-
ný do instantního času našeho světa. Mystérium cesty podsvětím 

JUST! IMPRO 
www.justimpro.cz

14. 06. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata. | Studio | 90 minut

POHYB PRAHA
18. 06. | 9.30 a 11.45 | 25 let v pohybu – v představení se 
společně podíváme na zajímavé milníky v 25leté historii taneční 
školy | Velký sál | 75 minut

TANEČNÍ CENTRUM PRAHA
17. 06. | 19.00 | Závěrečné představení TCP 2016 – taneční 
konzervatoř Taneční centrum Praha pořádá na konci školního 
roku již tradičně své závěrečné představení | Velký sál | 90 minut 
s přestávkou

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

09. 06. | 19.00 | Poslední ze žhavých milenců – N. Simon 
– odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích inspi-
rovala autora k napsání komedie, při které se baví a smějí diváci 
bez rozdílu

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

16. 06. | 19.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – J. Bar-
bier – 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 pojišťovně, ale pohybuje 
se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém 
se rázem ocitá i on. Úč. P. Nárožný, S. Postlerová/M. Pleštilová, 
J. Malá/T. Průchová, J. Šťastný/J. Čenský, J. Švehlová, F. Skopa-
l/M. Sochor, B. Šťastná Petrová/M. Pachlová, rež. J. Novák

DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2 | vstupenky tel. 222 518 716, 222 516 910

08. 06. | 19.00 | Bosé nohy v parku – N. Simon – romantická 
komedie nejen o lásce. Líbánky skončily. Mladí novomanželé se 
vydávají na dlouhou trať každodenní rutiny. Jde o to, jak přežít 
první společnou noc v nezařízeném bytě, kde není ani postel 
a  kam zatéká a  fičí a  nefunguje topení. A  následně si odbýt 
setkání s její konzervativní matkou a exotickým sousedem. Úč. 
R. Hrušinský, V. Freimanová, A. Linhartová, R. Mácha
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02. 06. | 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
03. 06. | 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
04. 06. | 16.30 a 19.30 | Maska a tvář – L. Chiarelli – „Kdo chce 
ujít směšnosti, ten do ní určitě co nejdřív spadne.“ Málem krvavá 
groteska. Úč. I. Chýlková, O. Vetchý, M. Procházková, J. Dulava, 
P. Nárožný, D. Černá, M. Pavlata, L. Jelínková, P. Burian ad., rež. 
L. Smoček
05. 06. | 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
06. 06. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří 
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým 
románovým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách 
objevila dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo 
dramatizace a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premi-
éra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čap-
ka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež. 
M. Čičvák
07. 06. | 19.30 | Bratři Karamazovi
08. 06. | 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
09. 06. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písme-
no G) – J. Kačer – hra o touze být u někoho blízkého. Trochu 
groteska i velmi vážná věc. Hrají: Z. Bydžovská, J. Kačer, N. Bou-
dová, P. Kikinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček
10. 06. | 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
11. 06. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka) – 
M. Krleža – nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak 

za znovuzrozením, které ovšem možná nepřijde. Lolcats. Blue 
Screen Of Death. Jsem v pytli, pusťte mě ven! | 60 minut | v češ-
tině a italštině
16. 06. | 20.00 | Eleusis
19. 06. | 15.00 | Pod hladinou moře – Dětské divadelní studio 
Alfred Junior – ponořte se s námi pod hladinu moře a vydejme 
se společně do krajiny podivuhodných příběhů. Nechte se zlákat 
písněmi slané mořské pěny a unášet tajemnými podmořskými 
proudy, které vás zavedou na nečekaná místa. Vodní říše ukrývá 
zvláštní tvory rozmanitých tvarů a barev, s nimiž zažijete fan-
tastická, a někdy možná i nebezpečná dobrodružství. A snad 
se vám podaří i přesto všechno zůstat v suchu. I když, kdo ví? 
| 40 minut | v češtině
27. 06. | 20.00 | BLUDIŠTĚ SEZNAMŮ – M. Smolka a J. Adámek 
& Boca Loca Lab – ztišená opera, která se skládá z výčtů, sezna-
mů, katalogů a rejstříků. Bludiště seznamů je nová verze opery, 
která pod názvem Sezname, otevři se!, vznikla pro velké jeviště 
Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a byla insce-
nována za účasti orchestru a sboru. V této podobě získala Cenu 
Divadelních novin za rok 2014. Přestože se s dalším reprízováním 
nepočítalo, mluvená opera bez postav i bez děje jednoznačně patří 
na nezávislou scénu. Proto ji skladatel Martin Smolka přepsal 
pro smyčcové kvarteto, harfu a klavír a Jiří Adámek s výtvarnicí 
Ivanou Kanhäuserovou vytvořili minimalistickou scénografii, která 
počítá s těsnou blízkostí diváků a účinkujících | 75 minut | v češtině 
s anglickým překladem
28. 06. | 20.00 | Bludiště seznamů
29. 06. | 20.00 | Bludiště seznamů

  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 otevřena 
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

01. 06. | 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. Na-
opak, Reza klade znepokojivé otázky, jednu z nich v Bohu ma-
sakru: jak máme uvěřit v nějaký civilizační proces, solidaritu či 
vzájemnou toleranci, když nejsme s to řešit sebemenší konflikt? 
Možná existuje jakýsi „bůh masakru“, který se nám posmívá 
a vše od pradávna řídí. Úč. I. Chýlková, M. Pleštilová, J. Dulava 
a V. Kratina, rež. O. Sokol
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24. 06. | 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
25. 06. | 19.30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho

  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 červen začíná v pokladně DD v sobotu 21. května 
v 9.00, on–line předprodej ve 

  čtvrtek 19. května ve 20.00.
  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní bar.

07. 06. | 20.00 | Co.media – intermediální integrál M. Myšičky. 
S violistou, hudebním skladatelem a sbormistrem M. Kroupou 
o hudbě a muzicírování z mnoha úhlů pohledu | Anti.kvariát
10. 06. | 19.30 | Vzkříšení – adaptace povídek neznámého 
autora. Úč. J. Holcová, M. Issová, Z. Žádníková, H. Čermák, M. Há-
dek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, I. Trojan, rež. M. Vajdička. | 
I. předpremiéra
11. 06. | 19.30 | Vzkříšení – 2. předpremiéra
12. 06. | 19.30 | VZKŘÍŠENÍ – 1. premiéra
15. 06. | 19.30 | VZKŘÍŠENÍ – 2. premiéra
16. 06. | 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
18. 06. | 19.30 | Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí 
na střídačce – hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House, 
div. adaptace D. Majling. Úč. I. Trojan, V. Neužil, M. Krobot, M. My-
šička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák/M. Hádek, P. Vršek, J. Holcová, 
K. Melíšková, L. Krobotová, rež. M. Vajdička
20. 06. | 19.30 | Kafka ’24 – K. F. Tománek – hra inspirovaná 
posledním rokem života Franze Kafky. Úč. D. Novotný, L. Kro-
botová, V. Neužil, B. Poláková/M. Issová, P. Šimčík, H. Čermák, 
M. Bendová, rež. J. Mikulášek
21. 06. | 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
22. 06. | 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

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
12. 06. | 19.30 | ČK uvádí: Harila aneb 4 z punku a pes 
– H.  Kuhl – jedná se o  programově nejsprostější divadelní 
hru, která byla napsána, proto jí nedoporučujeme prudérním 
povahám. Divadlo V.A.D., z. s., Kladno. Přehlídka amatérských 
divadelních souborů v roce 2016 se uskutečňuje za finanční 
podpory MK ČR.
13. 06. | 19.30 | Dámský krejčí – zájezd Písek
14. 06. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka)
15. 06. | 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
16. 06. | 19.30 | Paní Warrenová – G. B. Shaw – podle hry 
B.  Shawa Živnost paní Warrenové (Mrs. Warren’s Profession) 
v překladu B. Hodka upravil L. Smoček. Úč: I. Chýlková, Z. Stavná, 
T. Jeřábek, J. Hájek, P. Křiváček, V. Kotek
17. 06. | 19.30 | Ptákovina – M. Kundera – „Nikdo nemůže 
vidět svět jako směšný, pokud s ním beze zbytku splývá. I k tomu, 
aby člověk sám sebe viděl v proporcích směšnosti, musí od sebe 
poodstoupit. Na ono zázračné stanoviště, z něhož je vidět směš-
né, dostává se člověk až během let; je to snad jakási odměna 
za dospělost. Směšné (alespoň jak já je chápu) nepopírá vážné, 
ale osvěcuje je.“ Milan Kundera. Úč. J. Dulava, M. Finger, L. Žáč-
ková, M. Procházková, L. Skopalová, B. Holiček/D. Šír, J. Břežková, 
P. Kikinčuk, S. Zindulka/J. Těšitel, P. Meissel a L. Jelínková, rež. 
L. Smoček
18. 06. | 19.30 | Dámský krejčí
19. 06. | 19.30 | Host Čk: Jubileum – J. Vodňanský – hrají 
a zpívají: J. Vodňanský a H. Navarová a další hosté
21. 06. | 19.30 | Bůh masakru
22. 06. | 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
23. 05. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) – 
M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá. Zá-
pletka hry se točí kolem drsného chlápka s pistolí, jenž přijíždí 
do malého amerického městečka hledat ruku, kterou mu kdysi 
zlovolně nechali oddělit od paže vlakem. Dramatický rukopis: 
starý McDonagh od a do z – bravurně podaný neuvěřitelný příběh, 
nevázané, vtipné dialogy, překvapivé zvraty a nemožnost odhad-
nout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlíková, 
O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová
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03. 06. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. „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 záhu-
by jako tady toho racka.“ Začínající umělci se zmítají ve vírech 
lásky, jsou posedlí touhou uskutečnit svoje sny, prosadit své 
umělecké vize a dosáhnout úspěchu. Stávají se kořistí vyprázd-
něných rutinérů, kteří požírají vlastní život, aby měli z čeho 
tvořit, a brání své pozice proti nastupující generací. Překlad: 
L. Suchařípa, rež. I. Krejčí, dramaturgické vedení: J. Kudláčko-
vá, dramaturgie: K. Kosová, scénograf: P. Morávek, kostýmy: 
M. Stieglerová, hudba: O. Švandrlík, hrají studenti 4. ročníku 
KČD: E.  Hacurová, A.  Kratochvílová, I.  Krotovych, J.  Kučera, 
V. Lapková, V. Roleček, M. Řezníček, E. Shvachko, M. Vejdělek, 
E. Jansová, A. Ernest | derniéra
04. 06. | 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, inspiro-
vána románem K majáku Virgine Woolfové, hledá způsob, jak 
se skrze performativní akce spojené s výtvarnou a zvukovou 
instalací přiblížit 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. Hradílková, A. Koišová, hrají studenti 4. ročníku 
KALD: K. Dvořáková, F. Hnilička, T. Hron, D. Kranich, S. Märcová, 
L. Valenová | derniéra
05. 06. | 19.30 | Povídky z vídeňského lesa – Ö. von Horváth 
– lásce a smrti člověk neujde. Tichá ulice v Osmém okrsku. Na-
blízku teče krásný modrý Dunaj a vzduch šumí jako valčík od Jo-
hanna Strausse. Pod větvemi vídeňského lesa dochází k osudové-
mu vzplanutí. A opodál se podřezávají svině… Poslední dobou 
se spousta věcí změnila, bouře a větrný smrště se přehnaly nad 
zemí, 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. Kroto-
vych, M. Vejdělek, J. Kučera, V. Roleček, E. Hacurová, V. Lapková 
| derniéra
06. 06. | 19.30 | Opilí – I. Vyrypajev – žijeme do dna a dou-
fáme v naplnění. Současná ruská hra o generaci, která se opila 
možnostmi natolik, že zapomněla na to, že po každé opilosti 
přichází vystřízlivění. Překlad: T. Krčálová, režie: A. Burianová, 
dramaturgie: D. Košťák, scénografie: V. Kharchevka, kostýmy: 
P. Morávek, produkce: M. Hudeček, M. Příkopová, R. Juan Rozko-
vec, pohybová spolupráce: B. Burianová, hrají studenti 4. ročníku 
KČD: M. Řezníček, 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) | derniéra

23. 06. | 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
24. 06. | 19.30 | Vzkříšení
26. 06. | 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 
27. 06. | 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

  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. 06. | 19.30 | K smrti štastní – K. Jandáčková – dej si po-
zor na svá přání – mohou se ti splnit. Grimmovská inscenace 
ze světa, v němž šťastným koncem zdaleka nic nekončí. Režie: 
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 | derniéra
02. 06. | 13.00 | 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 
02. 06. | 19.30 | Touhy – Kolektiv – spalující touha po spojení je 
spojuje. Pohledem, pohybem, hlasem a hmatem. Bez druhé po-
loviny člověk je zmaten. Koncept, režie: T. Měcháček, D. Sulženko 
Hoštová, V. Šrámek, produkce: V. Bošelová, P. Svobodová, A. Pele-
chová, hrají studenti 4. ročníku KALD: K. Dvořáková, F. Hnilička, 
T. Hron, D. Kranich, S. Märcová, T. Nádvorníková, V. Popovičová, 
L. Valenová | derniéra
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Gothaj City: Knock knock… out! – policejní odznak, kněžský 
kolárek, lahváč. Pocta béčkovým a céčkovým filmovým gangster-
kám, které na ČSFD nedostaly více jak 40%. Inscenované autorské 
čtení | 30 min 
StarWrz – tři muži, tři meče, jeden osud. Pocta béčkovým 
a céčkovým sci–fi filmům. Inscenované autorské čtení | 30 min
19. 06. | 19.30 | Opičárna – Š. Peták, T. Říhová – aneb adekvátní 
pocit smyslu života. Tahle opičárna zachází nejdál, kam mohu 
vůbec v případě autobiografie zajít. Vypráví o pustých městech 
a duševním kanibalismu, o incestu a osamělosti, cestování v čase, 
nelásce a smrti. Líčí mne a moji krásnou sestru Grace jako zrůdy. 
Je to docela přirozené, neboť se ve mně začala rodit cestou na její 
pohřeb. Tenhle příběh je krajinou mojí mysli, z čehož soudím, 
že potřebuju uklidit. Uklidit sám v sobě. Režie: T. Říhová, scénář 
a dramaturgie: Š. Peták, scénografie: H. Petrželka, kostýmy: K. Hö-
ferová, produkce: M. Trefná, světlo: J. Garaj, zvuk: P. Göbelová, 
pohybová spolupráce: P. Seriš, A. Mašura, hudba: A. Mašura, hrají 
studenti JAMU: V. Zavadil, T. Slámová, Š. Býčková, K. Hulcová, 
M. Holenda j.h., P. Németh, A. Kryštůfková, M. Hudec, D. Bene-
dikt, J. Urbánek

  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! 

01. 06. | 18.00 | Jana Svobodová, Philipp Schenker / Di-
vadlo Archa – vadí–nevadí.cz / Kdo je srab a kdo hrdina? 
– příspěvek Divadla Archa k aktuální společenské situaci a uprch-
lické krizi. Dokumentární divadlo se silným vnitřním příběhem. 
Dramata každodenního života ztvárněná skutečnými obyvateli 
Kostelce nad Orlicí a dvojicí běloruských uprchlíků, kteří zde žili 
v uprchlickém táboře. Představení zrcadlí problémy našeho světa 
na půdorysu malého města na východě Čech. Vadí–nevadí je 
nevinná dětská hra, kterou jsme snad všichni někdy hráli. Každý 
jsme někdy byli srabem a jindy hrdinou. Uvádíme s anglickými 
titulky. Afterparty s DJs | derniéra
02. 06. | 20.00 | VOSTO5 – Pérák – na jméně nezáleží, rozhodují 
činy! – akční historická fikce Divadla VOSTO5. Divadelní podívaná, 
která kombinuje prvky bojových umění a kaskadérských výstupů 
s poetikou originálního autorského divadla a typickým slovním 
humorem. Scénář a režie: Jiří Havelka | derniéra
03. 06. | 20.00 | VOSTO5 – Pérák – na jméně nezáleží, 
rozhodují činy!
05. 06. | 20.00 | VOSTO5 / Divadlo Archa – Kolonizace – 
nový počátek – lidé od nepaměti toužili prozkoumávat daleký 

Opilí

07. 06. | 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 | derniéra
08. 06. | 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 | derniéra
09. 06. | 17.00 | Koulení – rituál symbolického předání DISKu 
nastupujícímu ročníku
13. – 16. 06. Výstava klauzurních prací studentů katedry 
scénografie DAMU
17. 06. | 19.30 | Gothaj City: Knock knock… out! + StarWrz 
– učebna R302. Autoři a hrající studenti 4. ročníku KALD:: T. Hron, 
D. Kranich a F. Hnilička.
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22. 06. | 20.00 | Divadlo Vizita – Slunná vrata – nespoutané 
improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka Konopáska 
a Viktora Zborníka.
23. 06. | 20.00 | Divadlo Vizita – Červí eden – nespoutané 
improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka Konopáska 
a Viktora Zborníka. 
26. 06. | 20.30 | VOSTO5/ Jiří Havelka / Karel František 
Tománek/Divadlo Archa – Dechovka – „Lidé se mění, 
dechovka zůstává.“ Hospoda, divadlo, tancovačka… vše 
ve svérázném hospodském site-specific hraném mezi stoly sá-
lu v proměnách času. Stalo se roku 1923. Stalo se roku 1945. 
Stalo se včera. Děje se pořád. Dokument o historii, který je víc 
než jen dokumentem o nás. Když se rozdírají staré rány, když 
se hledají viníci, je potřeba vykopat a spočítat kosti. Chcete 
vědět, jak by vám bylo na tancovačce po druhé světové válce? 
Viděli jste už někdy slavnostní otevření sokolovny? A přejete 
svým nepřátelům pomník? Přijďte to zažít | Baráčnická rychta, 
Tržiště 23, Praha 1 – Malá Strana.
27. 06. | 19.00 | VOSTO5/ Jiří Havelka / Karel František 
Tománek/Divadlo Archa – Dechovka – Baráčnická rychta 
končí, Dechovka zůstává! Poslední speciální představení Divadla 
Vosto5 DECHOVKA na Baráčnické rychtě před stěhováním do no-
vého prostoru. Rozlučka s legendárním prostorem malostranské 
Baráčnické rychty v současné podobě doplněná koncertem kapely 
Sto zvířat a nefalšovanou tancovačkou! | Baráčnická rychta, Tržiště 
23, Praha 1 – Malá Strana. 

  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

  otevírací doba pokladny je 30 minut před začátkem představení 
a rezervace jsou platné do začátku představení (obvykle 19.30).

  členové Klubu přátel mohou čerpat slevu 20% na vstupenky (vše 
o Klubu přátel najdete na www.divadlod21.cz/text/podportenas).

  program pro děti viz rubrika „Divadla pro děti“.

02. 06. | 19.30 | Knoflíček – J. Ondra – příběh obyčejného kluka 
z vesnice, který se stal fotbalovou ikonou, těsně před sametovou 
revolucí emigroval, aby si splnil svůj sen hrát v proslulých evrop-
ských ligách, ale všechno dopadlo trochu jinak..
06. 06. | 19.30 | Audience – V. Havel – Audience je historickou 
exkurzí do doby „dávno minulé“, do doby, která už neexistuje 
a tudíž se stává něčím jako science-fiction. Nebo ne?
07. 06. | 19.30 | 1984 – G. Orwell – adaptace legendárního 
románu, který přinesl světu pojem “Velký bratr”.

vesmír. Co je k tomu žene? Zvědavost, pokrok, dobrodružství, 
zvětšování životního prostoru, šíření lidské DNA anebo jen oby-
čejná lidská pýcha? Kolonizace nových planet je nevyhnutelnou 
budoucností. Má být ale vesmír kolonizován člověkem? Rež. 
J. Havelka. 
06. 06. | 20.00 | VOSTO5 / Divadlo Archa – Kolonizace – 
nový počátek
07. 06. | 20.00 | VOSTO5 / Divadlo Archa – Kolonizace – 
nový počátek
08. 06. | 16.00 | Veřejná prezentace Archa.lab – Divadelní 
| zkušebna Zlatnická 8, Praha 1
09. 06. | 19.00 | 10. ročník Ceny Pavla Kouteckého – natočit 
ČESKÝ DOKUMENT MÁ CENU! – slavnostní večer udílení Ceny Pavla 
Kouteckého za osobitý dokumentaristický počin. V průběhu večera 
budou originálním způsobem představeny nominované filmy 
i jejich tvůrci. Samozřejmě nakonec promítneme i oceněný film. 
Večerem vás provede Jiří Zeman. Film Pavla Kouteckého Drahý 
Mistře! budete moci zhlédnout 2. června v Jižních zahradách Praž-
ského hradu nebo 7. června na náměstí Jiřího z Poděbrad. Obě 
projekce začínají ve 21.30. Nominované filmy budou ke zhléd-
nutí 6. a 7. června v kině Světozor nebo na open–air projekcích. 
Pořádají Film & Sociologie, festival Jeden svět a Divadlo Archa 
– www.cenakoutecky.cz.
13. 06. | 20.00 | Jaro Viňarský a VerTeDance / Divadlo Ar-
cha – Chybění – proč máme stále pocit, že nám něco chybí? 
Přenos váhy z nohy na nohu jako základní předpoklad pohybu 
v prostoru. Kolik váhy může chybět, aby byl pohyb stále mož-
ný? Inscenaci o ztrátách, které mohou být ziskem, vytvořil pro 
kolektiv VerTeDance držitel americké taneční ceny Bessie 2013 
Jaro Viňarský. 
14. 06. | 18.30 | Veřejná prezentace Archa.lab – Taneční 
ateliér pro dospělé
15. 06. | 20.00 | Věra Říčařová a František Vítek – Piškan-
derdulá. Josefe! – představení, které je legendou světového 
loutkového divadla. Dětská hra, která se stala divadelní avant-
gardou. Tradice, která je již třicet let zároveň neustálým experi-
mentem. „Kdyby John Cage byl loutkář, dělal by takové divadlo“, 
prohlásil jeden divák po představení v New Yorku. 
16. 06. | 18.00 | Věra Říčařová a František Vítek – Piškan-
derdulá. Josefe!
20. 06. | 20.00 | Spielraum Kollektiv – BUSKING UN/LI-
MITED – Praha je jedním z nejoblíbenějších měst pouličních 
umělců – buskerů. Jak se změní situace s novou kontroverzní 
vyhláškou, 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. 
21. 06. | 20.00 | Spielraum Kollektiv – BUSKING UN/LI-
MITED
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05. 06. | 20.00 | Hrdina západu – John M. Synge – kde 
dneska počestné děvče může najít řádného a poctivého ženicha? 
Pěkného mužského, s čelem klenutým a moudrýho jak Šalamoun? 
Takového mládence, jehož se bojí i četníci a bludní kostlivci? Praví 
hrdinové přicházejí ze západu! A Vy se přijďte podívat, jak se jim 
daří na irském pobřeží. Divadlo Do Propasti Kosti.
06. 06. | 19.30 | Výběr z Besídek – sklizeň nejlepších plodů 
posledních let. Sestavu aktuální Besídky doplňují T. Hanák, V. Mar-
houl, R. Nebřenský a další
09. 06. | 20.00 | Hrdina západu – John M. Synge
11. 06. | 20.00 | Hrdina západu – John M. Synge
12. 06. | 15.00 | Jolaniny hvězdy – Dům dětí a mládeže Jižní 
Město Vás zve na tradiční pěvecký koncert dětí z hudebních zá-
jmových kroužků. Děti ve  věku od  3 let Vám zazpívají lidové 
písničky, hity 20. století, muzikálové melodie a písničky z po-
hádek, uslyšíte také zpívat jejich starší a zkušenější kolegy. Těšit 
se můžete na magický večer plný příjemných melodií, milých 
a sympatických vystoupení
21. 06. | 16.00 | Slavnosti Slunovratu – tradiční slavnostní 
zakončení kurzů na Dobešce, kde se můžete podívat na práce 
výtvarných kurzů, keramického kroužku, shlédnout taneční vy-
stoupení i vystoupení dramatického kroužku
27. 06. | 20.00 | Škampovo kvarteto – koncert klasické hud-
by, kde zazní skladby J. Haydna, L. van Beethovena a Osvalda 
Golijova.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
13. 09. | Trabantem napříč Tichomořím
19. 09. | Besídka 2016 
20. 09. | Výběr z Besídek
21. 09. | KK – Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu 
světa
22. 09. | Radůza

  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 
Divadla Gong po–pá 14.00–18.00 a vždy 1 hodinu před 
představením, při programu do 20.00

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

06. 06. | 19.00 | KUČEROVIC RODINKA – J. S. Richter – Kučerovi 
jsou opravdu zvláštní rodina. Otec marně hledá práci, matka ji 
nikdy ani nehledala, a tak se o rodinné finance musejí ne zrovna 
obvyklými způsoby postarat děti. Centrum muzikálového herec-
tví. Více: www.c–m–h.cz | premiéra
07. 06. | 17.00 | Besídka ZŠ a MŠ Na Balabence
08. 06. | 19.00 | Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek 
v Praze

Kryl – Zmrdtvýchvstání zažít 

08. 06. | 19.30 | Kryl – Zmrdtvýchvstání zažít –J. Ondra – 
myslete si, že je Karel Kryl totem. Když k totemu přijdete, jste 
menší. Když od totemu odstoupíte, jste větší. Ale nidky nejde 
stát tak, abyste byli stejní.
13. 06. | 19.30 | Knoflíček 
14. 06. | 19.30 | Sekáč Dědeček – T. Pratchett – rodinná se-
šlost za hranicemi života. Adaptace inspirovaná Pratchettovým 
románem Těžké melodično.

  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“. 

01. 06. | 16.30 | Dětský den na Dobešce – Deset černoušků 
– hříčka Deset černoušků s přitažlivou dramatickou formou a bez 
zjevného mentorského akcentu objasňuje dětem význam přísloví 
„Kdo jinému jámu kopá…“. Zábavné hry a soutěže v blízkém okolí 
divadla. Samozřejmě i s odměnami pro děti.
02. 06. | 19.30 | Mlýny – kultovní představení a nejúspěšnější 
drama divadla Sklep všech dob. Mlýny jsou jediným celistvým 
dramatickým celkem a současně nejdéle uváděným představením 
na repertoáru. Účinkují: J. F. Burda, J. Slovák, D. Vávra/R. Nebřen-
ský, T. Hanák, O. Trojan, F. Váša, M. Šteindler, Z. Marek, P. Koutecký, 
M. Načeva/H. Pafková
03. 06. | 20.00 | Odečet plynu (křest alba) – branická kape-
la Odečet Plynu, hrající autorské skladby v tradičním i svérázně 
vlastním bigbítovém hávu, působí již téměř 15 let především 
na pražské scéně. V repertoáru kapely jsou k nalezení svižné 
rockové kusy i písně s bluesovým nádechem. V tento den bude 
dosavadní fungování skupiny zpečetěno křestem již čtvrtého 
studiového alba „Čtvrtá odbočka na Braník“. Jako vzácný host 
večera vystoupí mnohohlasé dívčí těleso Totál Vokál, jejichž po-
diová produkce vždy slibuje nevšední požitek z vokální hudby 
a rozhodně nezapomenutelnou humornou show.

www.kampocesku.cz  divadla  53



obsazením. Hlavní hrdina strhujícího vtipného i dojemného 
příběhu je patnáctiletý Christopher. Matematický génius, ale 
také autista, který příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem. 
Během zdánlivě nevinného vyšetřování detektivního případu 
ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu – která mu zásadně 
promluví do života. Hrají: J. Cina S. Babčáková, H. Vagnerová, 
M. Daniel, Z. Stavná, P. Vančura, rež. Skutr
02. 06. | 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. 06. | 19.00 | Robin Hood – muzikál
04. 06. | 14.30 a 19.00 | Robin Hood 
05. 06. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti – legen-
dární 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 makrobio-
tickou 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
06. 06. | 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
07. 06. | 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 
09. 06. | 19.00 | Na mělčině – není v současné světové dra-
matice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti 
pro ženy – herečky. Text Franka Houtappelse takovou hrou je. 
Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm 
odvěký příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Každý 
z nás dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit 

10. 06. | 18.00 | Snatch Rank – vystoupení převážně dívčí 
taneční skupiny zaměřené v první řadě na hip hop dance a street 
dance. Do jejího repertoáru však patří house dance, popping, 
wacking a mnohé další, více: snatchrank–cz.webnode.cz
13. 06. | 19.30 | Shakespeare v dámské šatně – M. Černý, 
V.  Řebounová – divadelní představení absolventů hereckých 
kursů 55+
14. 06. | 15.30 | Vystoupení žáků Mateřské školy Kovářská
14. 06. | 19.30 | Víc bezva už to bejt nemůže – J. Řičař, 
L. Šafaříková – Jak se vyhnout placení daní? Když máte jednu 
chytrou hlavu jako pan Larkin a k tomu několik krásných dcer, 
pak už přeci nebude problém poplést hlavu jednomu mladému 
naivnímu úředníkovi z berňáku. Divadelní spolek Post Scriptum
15. 06. | 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
17. 06. | 19.00 | Taneční večer ve stylu Flamenca – vystou-
pení účastníků kursů Centra Tance a jejich hostů
21. 06. | 18.30 | Koncert Gymnásia Botičská
23. 06. | 17.00 | Představení hereckých kursů Divadla Gong 
| L. Smoljak: Acylpirínek Cyrda – herecký kurs Pimprlata | 
M. Černý, V. Řebounová: Škola v přírodě – herecký kurs Fanto-
mové divadla
24. 06. | 19.00 | Taneční vysvědčení – vystoupení účastníků 
kursů Centra

  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

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“.

01. 06. | 19.00 | Podivný případ se psem – M. Haddon, 
S. Stephens – dramatizace literárního bestselleru M. Haddo-
na Podivný případ se psem se stala velkým hitem současných 
světových jevišť. Nyní se konečně dostává na pražskou scénu, 
a to v režii respektovaného tandemu Skutr, který proslul svou 
nápaditou divadelní poetikou, a  s  mimořádným hereckým 
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17. 06. | 19.00 | Horečka sobotní noci – muzikál
18. 06. | 14.30 a 19.00 | Horečka sobotní noci
19. 06. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál
19. 06. | 20.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného fran-
couzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příležitost 
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
20. 06. | 19.00 | Božská Sarah – silnou a působivou hrou 
Božská Sarah si herecká legenda I. Janžurová plní dlouholetý 
profesní sen. V příběhu posledního léta světově proslulé herečky 
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází 
K. Hádek či I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah 
cítit spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově u 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.
21. 06. | 19.00 | Začínáme končit
22. 06. | 19.00 | Už nikdy sám! – ve své komedii Už nikdy sám! 
se německý režisér a dramatik Marc Becker zabývá fenoménem 
dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní 
poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout 
pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet svůj život. 
Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyšle-
ným plánem, dokonce za hranicí zákona. A stane se ještě něco 
daleko zvláštnějšího – po městě se najednou začnou ztrácet 
desítky a desítky občanů…Rež. P. Novotný, hrají: Z. Bydžovská, 
P. Liška, J. Polášek. 
23. 06. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2016:
08. 09. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
09. – 11. 09. | Tajemství – muzikál
12. 09. | Zabiják Joe
13. 09. | Drahouškové
14. 09. | Ani spolu, ani bez sebe
15. 09. | Už nikdy sám!
16. – 18. 09. | Osmý světadíl – muzikál
18. 09. | Splašené nůžky
19. 09. | Bez předsudků
21. 09. | SRDCOVÝ KRÁL – muzikál – premiéra

je, starat se o ně, a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli 
rodiče pro něho. Toto odvěké střídání generací přináší prav-
dy, ale i trpkost, ironii života a humor jako zbraň, díky níž je 
možné přežít. Úč. I. Janžurová, S. Remundová, B. Munzarová 
a M. Vladyka, rež. J. Nvota
10. 06. | 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál
11. 06. | 14.30 a 19.00 | Pomáda
12. 06. | 14.30 | Pomáda 
13. 06. | 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 svědkem a posléze i účastníkem velkého byznysu 
s poněkud nebezpečným artiklem. Kraus nám nabízí velmi ne-
otřelý 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
14. 06. | 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
15. 06. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – stejně jako v pří-
padě divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové 
a Sbohem, zůstávám! přivádí herečka J. Paulová na naši diva-
delní 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. Engelové se po Janině boku tentokrát představí D. Su-
chařípa. 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
16. 06. | 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
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16. 06. | 19.30 | Dámská šatna – inscenace Dámská šatna 
A. Goldflama v podání Divadla na vísce – Hořovice | divadelní 
představení Amatérské okénko | vstupné 120 Kč
18. 06. | 19.30 | Přicházíme v míru – povídání nejen s autisty 
nejen o autismu – setkání se světem autismu a autistů – poznejte 
osobně některé z nich, poznejte jejich talenty i nedokonalosti. 
Večerem a besedou s hosty a diváky provází Michal Roškaňuk 
a Jaroslav Dušek | vstupné 180 Kč
19. 06. | 19.30 | Dřevěná krabička – Pohádka z Terezína 
– klasická pohádka O Honzovi napsána v roce 1943 v Terezíně 
propletena s osudy autorčiny rodiny, zrekonstruovanými na zá-
kladě autentických dopisů a deníků z dřevěné krabičky. Hraje 
soubor Ochotní Suchdolníci | divadelní představení Amatérské 
okénko | vstupné 150 Kč
25. 06. | 19.30 | Malá Vizita – totální improvizační představení 
Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e pod světelným dohledem Viktora 
Zborníka | vstupné 250 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 hodinu 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. 06. | 19.30 | Sluha dvou pánů – C. Goldoni – komedie 
dell´arte plná záměn a vtipných dialogů. Hraje Divadlo Velký štěk. 
Pronájem otevřený veřejnosti
06. 06. | 19.30 | ŽENA PŘES PALUBU – A. Totíková – intimní 
rozhovor tří žen. Připomene nám střípky z našeho života a my 
na krátkou chvíli zpomalíme a odpovíme si s nimi na různé otázky. 
Co je mou životní výzvou? Jaká mám tajemství, o nichž nikdo jiný 
nic netuší? A co se ukrývá v mé kabelce…? A vy, naši milí mužové, 
mějte pro nás pochopení a buďte trpěliví. Hraje Divadlo Komorní 
svět. Pronájem otevřený veřejnosti | premiéra
13. 06. | 19.30 | ŽENA PŘES PALUBU | druhá premiéra
16. 06. | 19.30 | Slova mají křídla. Hovory těch lidí – 33. ve-
čer literárního cyklu. Před šedesáti lety vyšly Hrabalovy povídky 
Hovory lidí a před padesáti lety režisér J. Menzel natočil podle Hra-
balovy předlohy film Ostře sledované vlaky. L. Falteisek a D. Spáčil 
sezvali k oslavě obou jubileí do divadla ty, kteří se s „libeňským 
literárním maestrem“ osobně znali.

22. – 24. 09. | Srdcový král – muzikál
25. 09. | Mauglí – muzikál
25. 09. | Božská Sarah
26. 09. | Moje hra
27. 09. | Sbohem, zůstávám!
28. 09. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
29. 09. | Podivný případ se psem
30. 09. | Atlantida – muzikál

  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 09.00–13.00, út, st, čt 16.00–18.30; 
pokladna je zároveň otevřená hodinu před každým představením 
do začátku představení

27. 05. – 04. 06. Fringe festival
06. 06. | 19.30 | Vanilková džungle – provokativní one woman 
show o křehkém dospívání jedné obyčejné holky a o lásce, kterou 
hledáme i tam, kde bychom neměli. Hraje D. Toniková | Divadlo 
NaHraně | vstupné 200 Kč
08. 06. | 19.30 | IMPRO Samé vody: Epos o Chrudošovi – 
totální divadelní improvizace. Jako vždycky, vždycky jinak. Hrají 
A+M Duškovi, S. Adamová a J. Kliment | vstupné 150 Kč
09. 06. | 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? | Divadlo Cylindr | 
vstupné 200 Kč
11. 06. | 19.30 | Kabaret na konci světa aneb výprodej 
komediantů – netradičně tradiční pojetí varietních klaunů, 
tanečníků, zpěváků a další šmíry. Vše naživo! | Divadlo UJETO | 
vstupné 120/100 Kč
12. 06. | 19.30 | Duše K – tentokrát s Dr. Mirzakarimem Nor-
bekovem – poutavé vyprávění Jaroslava Duška a  jeho hostů 
s besedou s diváky | vstupné 250 Kč
14. 06. | 19.30 | Budu všude kolem tebe – skutečné příběhy 
o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti | 
Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
15. 06. | 19.30 | Hrabě 2.15: Bez dechu – obyčejná zkouška 
kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzma-
nů koluje zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují, 
smějí se, chybují. A čekají na posledního z nich, na básníka. Pro 
všechny, kdo ve svých rukou nesou tento krásný ztřeštěný a je-
diný svět | Divadlo NaHraně | vstupné 180 Kč
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  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 www.webticket.cz 
nebo na produkce@vrsovickedivadlo.cz; SMS objednávkou na čísle 
731 100 059, rovněž osobně v úředních hodinách farní kanceláře, 
ulice Moskevská 34

  představení pro děti v rubrice Divadla pro děti

05. 06. | 19.00 | Muzikoterapie gospelem – benefiční go-
spelový koncert ve prospěch muzikoterapeutického programu 
pro postižené děti z MŠ Štíbrova | vstupné dobrovolné | velký sál
06. 06. | 19.30 | NÁŠ PAN OTEC – M. Sládek – jsou noví oby-
vatelé městečka jeho přínosem? Veselohra o tom, jak si místní 
obyvatelé poradí s malými podvodníčky, kteří možná nejsou až 
tak zkažení. Vstupné 150 Kč | velký sál | premiéra
09. 06. | 19.30 | Prezentace nové knihy nakladatelství Torst 
– Zdeněk Drozda: Kosí hnízdo – vršovický pekař Z. Drozda 
nezachytil ve svých vzpomínkách jen své dětství a mládí, nevy-
tvořil jen nevšedně realistický obraz života v Praze let čtyřicátých 
a padesátých, ale svým osobitým jazykem, způsobem vyprávění 
a uchopením reality vytvořil i navýsost pozoruhodnou novodobou 
českou prózu, jež v mnohém přesahuje úroveň psaní jeho vrstev-
níků, zavedených českých spisovatelů. Vzpomínková próza „Kosí 
hnízdo“ byla zdramatizována Evou Miláčkovou a dnes slaví úspěch 
na jevišti Vršovického divadla Mana s J. Lábusem a L. Nešlehou 
v mnoha rolích, za doprovodu klavíru M. O. Štědroně a v režii 
E. Strupkové pod názvem „Vršovice jsou zlatý, řekl tatínek“. Droz-
dova pozoruhodná próza je v přítomné knize doplněna zprávou 
o této inscenaci a fotografiemi z ní | velký sál
09. 06. | 20.00 | „Vršovice jsou zlatý“, řek´tatínek – původní 
dramatizace autentických vzpomínek na dětství a mládí ve Vršovi-
cích. Zdenda Kos jedinečným jazykem a pohledem malého chlap-
ce vyrůstajícího na sklonku Protektorátu v pražských Vršovicích 
popisuje středobody svého životního vesmíru: maminku, tatínka, 
bráchu Karla, sousedku Mlíkovou, školnici Štěrbovou a mnoho 
dalších figurek z panoptika doby, kterou dávno odvál čas. Hrají: 
J. Lábus, L. Nešleha, hudba M. O. Štědroň, rež. E. Strupková | 
vstupné 150 Kč | velký sál
10. 06. | 18.00 | Mana má talent – autorské výstupy a scénky 
herců středoškolského souboru Spektákl Dětského talentu. Pořa-
dem doprovázejí Z. Benešová, N. Chaloupková. Hrají: Z. Benešová, 
N. Chaloupková, A. Salvetová, I. Rohožka, M. Rosol, L. Ringsmuth, 
T. Procházková, K. Čuříková. Vstupné 100Kč + lístek na druhé 
představení v rámci Noci kostelů zdarma | velký sál

22. 06. | 19.30 | ORGASMUS BEZ PŘEDSUDKŮ – F. Bettanini, 
D. Ruiz – pikantní komedie plná slovních soubojů, ve kterých 
dominuje téma vzájemných vztahů mužů a žen. Hra by podle 
názvu mohla napovídat, že se jedná o vulgární děj, ovšem opak 
je pravdou. Dialogy jsou vtipné, občas lechtivé, někdy až odvážně 
pikantní, ale v žádném případě děj nesklouzává na úroveň ob-
scénnosti. Hraje Divadlo Velký štěk. Pronájem otevřený veřejnosti 
| premiéra
27. 06. | 19.30 | J.O.B. – J. Zindulka – Svět jako šachová par-
tie. Ale kdo jsou hráči? Kdo vymezil herní plán a pravidla? A co 
na to Josef Oldřich Beran? Hraje Divadelní společnost Kairos II. | 
pronájem otevřený veřejnosti
29. 06. | 19.30 | KTO – koncert známé country kapely. Večer pro 
seniory | vstupné senioři 50 Kč, ostatní 100 Kč

  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 09.00–17.00 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 

  (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 zvýhodněných 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. 06. | 10.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
11. 06. | 14.00 | Magická esa 
18. 06. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
21. 06. | 10.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
28. 06. | 10.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC–SRPEN) 
HRAJEME PŘEDSTAVENÍ:
27. 08. | 10.00 | S kouzly kolem světa!

www.kampocesku.cz  divadla  57



01. 06. | 19.30 | Babička – B. Němcová
02. 06. | 19.30 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová 
03. 06. | 19.30 | Jeptišky – D. Goggin
04. 06. | 15.00 | Eva tropí hlouposti
07. 06. | 19.30 | Až naprší a uschne / Hay Fever
08. 06. | 19.30 | Dohazovačka – T. Wilder
13. 06. | 10.30 | Babička
13. 06. | 19.30 | Magor – L. Shue
14. 06. | 19.30 | Nerušit, prosím – R. Cooney
15. 06. | 19.30 | Až naprší a uschne / Hay Fever
16. 06. | 19.30 | Techtle mechtle – D. Benfield
17. 06. | 19.30 | Magor – L. Shue
18. 06. | 19.30 | Eva tropí hl    ouposti
20. 06. | 19.30 | Dohazovačka
21. 06. | 19.30 | Magor
23. 06. | 19.30 | Jeptišky
24. 06. | 19.30 | Eva tropí hlouposti

KOMORNÍ FIDLOVAČKA:
02. 06. | 19.30 | Můj báječný rozvod – G. Aronová
09. 06. | 19.30 | Tři holky jako květ – E. Murphyová
14. 06. | 19.30 | Nejlepší kamarádky – P. Weiss
15. 06. | 19.30 | Plný kapsy šutrů – M. Jonesová
18. 06. | 15.00 | Tři holky jako květ
23. 06. | 19.30 | Můj báječný rozvod

  DIVADLO NA JEZERCE
Divadelní společnost Jana Hrušínského

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

  generální partner Mountfield, a.s.

01. 06. | 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, 

 11. 06. | 15.00 | Tři absolventská představení mladších 
skupin Dětského talentu – výtvarné provedení: A. Dorušková, 
rež. E. Merjavá | 4–10 let | vstupné 80 Kč | velký sál
Kouzelná truhla – kouzelná truhla ukrývá pohádku o bílé labutí 
princezně, o Markovi a Lucince, i neposlušné myšičce. Hudební 
spolupráce: Marek Solmeš Srazil
Ústřičková duše Tima Burtona – fantazijní pohled do ústřič-
kové duše Tima Burtona. Autorské zpracování básní Tima Burtona 
„Ústřičkova smutná smrt“. 
Halloweenské masky – parta dětí se uprostřed Halloweenské 
noci schovává na hřbitově před nečekanou bouří. Možná by se 
nestalo nic zvláštního, kdyby ve svém úkrytu nenašli několik 
zvláštních bílých masek. 
12. 06. | 17.00 | NE–zápas v NE–improvizaci – skupina děv-
čat „Spice–girls“ proti skupině kluků „Sparta“. Poloimprovizační 
představení inspirované Zápasy v divadelních improvizacích. I vy 
můžete hlasovat a stát se spolutvůrci představení. Hraje skupina 
Lotrandovci (děti 10–13 let). Režijní vedení: E. Merjavá
Konkurz – o čtyřech vrstvách deseti mladých lidí ucházejících se 
o hlavní roli v divadelní hře. Autorské představení skupiny Roz-
mach. Režie: E. Merjavá ve spolupráci s M. Cepkem. Výtvarné 
provedení: A. Doušková | mládež 13–15 let
12. 06. | 19.30 | Alfréd a Josefína – groteskní příběh ve ver-
ších o zoufalé potřebě, hledání a nedostatku lásky. Jenže vždycky 
je to nějak špatně uchopeno a řetězec vzájemného ubližování 
se točí a nejde zastavit. Hraje skupina D-talent: V. Svozílková, 
K. Košnar, J. Fišer, L. Dolfi, M. Deutsch, M. Málek. Režie a drama-
turgie: E. Merjavá ve spolupráci s V. Benoni. Text a verše: D-talent 
| vstupné 80 Kč | velký sál
14. 06. | 19.30 | Pavel Janák – Extravagance české archi-
tektury – architekt, urbanista, autor rekonstrukcí památek, 
designér, pedagog a teoretik P. Janák (1882–1956) byl nejen 
vynálezcem architektonického kubismu, ale také architektem 
Pražského hradu po Plečnikovi. Jeho život a dílo přiblíží arch. 
Z. Lukeš, historik architektury. Komponovaný večer doprovodí 
duchovní úvahou D. Frýdl – farář v Husově sboru ve Vršovicích 
a ředitel Vršovického divadla MANA. Ukázky z hudební férie Di-
vadlo Gočár představí a na klavír večer doprovází M. O. Štědroň. 
Zpěv: J. Jelínek. (jako P. Janák). Hudba: M. O. Štědroň | vstupné 
150 Kč | velký sál

  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@fidlovacka.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
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  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

31. 05. – 04. 06. Fringe festival Praha – mezinárodního 
festivalu divadla, hudby a tance. Více na www.praguefringe.com
07. 06. | 18.00 | International Choir of Prague – jarní koncert 
nejmladších zpěváků
08. 06. | 19.00 | International Choir of Prague – jarní koncert 
dospělého sboru
09. 06. | 19.00 | S bojkou v zádech – 10 let v akci – unikát-
ní narozeninové představení, které Vás provede průřezem 10ti 
letého působení souboru S bojkou v zádech. Chcete vědět jaká 
byla první hra tohoto souboru? A jak se herci navzájem poznali? 
Uvádí Divadelní spolek S bojkou v zádech 
13. 06. | 19.00 | Tale of the Gael – „Portrét“ Dublinu za časů 
Jamese Joyce. Dobová hudba, poezie, anekdoty. Úč. R. Tobin, 
D. Starr, M. Dunne, C. Rhatigan, D. Aebli
16. 06. | 19.00 | Svůdníci – J. Kolár – konverzační komedie 
o únavě z manželství a přátel. děti mají po svatbě, místo hys-
terické harmonie nastupuje vnitřní…Uvádí Pibimpap-Rizoto 
23. 06. | 19.30 | Jak vyloupit banku – C. Flatow – Kasařská 
komedie - v hlavní roli pachatel... Uvádí Divadlo Bez dozoru 
27. 06. | 19.00 | Jidáši, kam jdeš? – F. J. Volský – příběh starý 
2000 let znovu ožívá v nečekané aktuálnosti emocí a motivů. 
Uvádí Divadlo Apropo.
28. 06. | 19.00 | Boží komedie – sedí tam nahoře Bůh nebo 
Bohyně? Jak se vlastně žije na nebesích? Jsou tam i mejdany? 
A co je nového v ráji? Chtějí se tam Adam s Evou vrátit?... Hudební 
komedie spojená se šokovou terapií. Choreografie M. Rebcová, 
režie: P. Hroneček. Uvádí Divadelní spolek No a co?! 
29. 06. | 19.00 | Vztahology – vtipný a jak již název napovídá, 
lehce alternativní kousek, ve kterém se každý z vás najde. Uvádí 
Divadelní spolek S Bojkou v zádech

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

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

  změna programu vyhrazena

01. 06. | 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 

D. Pfauserová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, P. Pelzer, 
M. Kern, rež. A. Goldflam
02. 06. | 19.00 | Manželské vraždění – E. E. Schmitt – jedna 
z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, 
ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Chcete-li se dobře 
bavit a zároveň cítit lehké mrazení v zádech, nenechte si ujít tuto 
Hřebejkovu inscenaci. Úč. J. Dušek a N. Burger, rež. J. Hřebejk
03. 06. | 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
06. 06. | 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
07. 06. | 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
08. 06. | 19.00 | Shylock – Mark Leiren-Young – představení 
pro všechny svobodomyslné lidi, kterým není lhostejné, co se 
dnes kolem nás děje. Úč. M. Kňažko, rež, R. Balaš
09. 06. | 19.00 | Zahraj to znovu, Same – W. Allen – rozkoš-
ná komedie o tom, že člověk má za všech okolností zůstat sám 
sebou. Úč. J. Hrušínský, M. Šplechtová, M. Procházková/T. Něm-
cová a M. Taclík/Z. Hruška, speciální hosté (z filmového záznamu) 
L. Šafránková a J. Abrhám, rež. O. Sokol | zadané
10. 06. | 19.00 | Poslední aristokratka
11. 06. | 14.00 | Jméno – host ZUŠ Radotín
12. 06. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – úč. J. Bohdalová, R. Ho-
lub, P. Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/L. Hruška/P. Pelzer, 
rež. R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12 let
13. 06. | 19.00 | Na dotek
14. 06. | 19.00 | Paní plukovníková
15. 06. | 19.00 | Charleyova teta – J. B. Thomas – komedie, 
která vás zbaví blbé nálady. Úč. P. Vacek, M. Kern, V. Liška, T. Něm-
cová, K. Hrušínská, M. Šplechtová/V. Zawadská, M. Sitta, Z. Maryš-
ka/L. Hruška, A. Schmidtmajerová/A. Daňková/H. M. Maroušková, 
J. Hrušínský/Z. Hruška, rež. J. Hrušínský
16. 06. | 19.00 | Generálka
17. 06. | 19.00 | Dědicové
20. 06. | 19.00 | Shylock
21. 06. | 19.00 | Na dotek | derniéra
22. 06. | 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
23. 06. | 19.00 | Poslední aristokratka
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ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví | host.
06. 06. | 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.
07. 06. | 19.00 | Hvězdné manýry – M. McKeever – hvězdné 
manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni 
nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau.. Hrají: L. Vaculík, 
M. Bočanová, V. Žehrová, R. Pavlovičová, F. Tomsa, P. Rychlá.
08. 06. | 19.00 | S nebo bez?
09. 06. | 19.00 | Stará dobrá kapela – J. Hubač – křehká a něž-
ná romantická komedie o stáří, lásce, snech a sílé přátelství. Hrají: 
V. Postránecký, S. Skopal, R. Přibil, Z. Maryčka/K. Vlček, V. Helšus, 
J. Tesařová/Z. Herfortová, N. Konvalinková. Rež. P. Hruška.
10. 06. | 19.00 | Manželský poker – M. Camoletti – v životě 
nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže 
„karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních 
říček. Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, K. Pindeo-
vá, A. Kerestéšová, M. Sejnová, P. Stach, J. Krafka, rež. P. Hruška.
13. 06. | 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
14. 06. | 19.00 | Znovu a líp! – Znovu a líp – M. Engler – 
komedie o lásce, manželství a přehodnocování. Svižná situační 
komedie! Hrají: M. Daniel, K. Frejová, V. Vašák/L. Veselý, M. Ho-
lubcová/K. Cibulková. Překlad: M. Kotrouš. Rež. M. Krátká | host 
– Divadlo Titanus
15. 06. | 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.
16. 06. | 19.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – Agen-
tura Harlekýn 
20. 06. | 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.
21. 06. | 19.00 | P.R.S.A. – E. Szybal – hra polského autora 
Eueniusze Szybala. P.R.S.A. jsou hořkou rodinnou komedií a dám-
skou jízdou nejen pro ženy. Hrají. I. Svobodová, K. Leichtová, 
E. Lecchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová, J. Nosek/R. Trsťan. 
Rež. V. Štěpánek
23. 06. | 19.00 | Caveman – R. Becker

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. Fingerhu-
tová/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
02. 06. | 19.00 | Závišův kříž – muzikál Pavla Trojana v nastu-
dování studentů pěveckého oddělení populárního zpěvu Pražské 
konzervatoře, rež. G. Skála
06. 06. | 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 5. ročníku hudebně dramatického 
oddělení
08. 06. | 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 | 1. derniéra
09. 06. | 19.00 | Bastien a Bastinka/ Veselohra na mostě 
– dvě inscenace pěveckého oddělení klasického zpěvu Pražské 
konzervatoře. Rež. G. Skála
13. 06. | 19.00 | Arkádie
15. 06. | 19.00 | Hanspanoptikum – autorské pohybové před-
stavení studentů 5. ročníku hudebně dramatického oddělení. 
Vaši oblíbení slavní známí, hvězdy filmového plátna či světa pop 
music, ve vlastnictví majitele domu voskových figurín! Hanse. Rež. 
M. Doláková a R. Šrom
16. 06. | 19.00 | Závišův kříž
20. 06. | 19.00 | V Římě na place byla legrace aneb Chudák 
Pseudolus
22. 06. | 19.00 | Anatol | 2. derniéra
23. 06. | 19.00 | Závišův kříž

  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

01. 06. | 19.00 | Dejme dětem šanci – benefiční večer 
02. 06. | 19.00 | Do ložnice vstupujte jednotlivě – Divadelní 
společnost Háta
03. 06. | 19.00 | Caveman – R. Becker – přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
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20. 06. | 19.30 | Caveman
21. 06. | 19.00 | Sborovna – úč. P. Trávníček, U. Kluková, K. Kor-
nová, P. Jindrová, 
H. Tunová, M. Fialková, Z. Havlas, rež. P. Trávníček
25. 06. | 19.00 | Tobogan Český rozhlas
28. 06. | 19.30 | Caveman

  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

KAŠPAR
01. 06. | 18.00 | 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
05. 06. | 16.30 | Cyrano – veřejná generálka
06. 06. | 19.30 | Izolovat? Ale zachovat – M. Steinmasslová 
– divadelní dokument o životě sovětského prozaika a dramatika 
M. A. Bulgakova a také o době a prostředí, které jej obklopovalo 
a ovlivňovalo. Úč. M. Steinmasslová, A. Minajev, P. Halíček, I. No-
vák, rež. Š. Dominik
07. 06. | 19.30 | CYRANO – E. Rostand – „Svůj širák odhazuji 
v dáli a s grácií… Jak známo, velký nos velkého ducha značí…“ 
Příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně nezestárnul. Hrají 
M. Hofmann, E. Elsnerová, L. Jůza, M. Tichý, Š. Coufal, P. Lagner, 
A. Petráš, E. Mesfin Boušková. Rež. J. Špalek | premiéra
08. 06. | 19.30 | Cyrano
14. 06. | 19.30 | Rozmarné léto – V. Vančura – „Lampy, kou-
zelný klobouk a strmý provaz – jak je to krásné býti kadeřavým“. 
Opět otevřeme říční lázně Antonína Důry s molem i terasou pro 
návštěvníky, na náměstí přitáhne svůj vůz kouzelník Arnoštek, 
napne provaz a představení může začít! Hrají J. Potměšil/M. Ha-
nuš, E. Elsnerová/J. Nerudová, T. Stolařík, F. Kreuzmann/J. Zadražil, 
M. Tichý, E. Mesfin Boušková, J. Špalek, I. Kristeková, V. Němco-
vá/Z. Dočekal
15. 06. | 19.00 | Rozmarné léto
21. 06. | 19.30 | Rozmarné léto – bonus – Kašpar a J. Stránský 
– dárek pro ty, co to chtějí ještě! Pro diváky, kteří Rozmarné léto 
znají a milují. Rozmarný bonus lze přirovnat k bonusům filmů 
na DVD. Zde najdete to, co původní příběh zatajil, vynechal či 
opomenul – skrytá tajemství, rozhovory šeptané i scény s hvěz-
dičkou. Nechybí nové písně, kouzla a triky i fakta historická. Hrají 
J. Potměšil, A. Jastraban, F. Kreuzmann/Jan Zadražil, E. Elsnerová, 
M. Tichý, E. Mesfin Boušková, J. Špalek, I.Kreisteková/J. Nerudová, 
V. Němcová/Z. Dočekal
22. 06. | 19.30 | Rozmarné léto – bonus
23. 06. | 19.00 | Rozmarné léto

24. 06. | 19.00 | Světáci – Z. Podskalský – adaptace známé 
filmové komedie. Hrají: V. Limr/ F. Tomsa, M. Zounar, O. Želenská, 
I. Andrlová, M. Bočanová/A. Gondíková.
28. 06. | 19.00 | Miláček Anna – M. Camoletti – aneb co 
se stane, když si záletní manželé přivedou domů každý svého 
drahouška. 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.
29. 06. | 19.00 | Velká zebra aneb Jak že se to jme-
nujete? – J. J. Bricaire, M. Lassayques – situační komedie 
Velká zebra je vystavěna na  neobvyklé zápletce. Překlad: 
J. Janeček, režie: P. Palouš. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová – 
Herčíková, J. Dulava, D. Černá/K. Špráchalová, M. Hudečková, 
Z. Vencl/O. Brancuzský.

  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 říjen 2016 bude zahájen 22. srpna
  pokladna tel. 222 518 716, otevřena po–pá 10.00–12.00 
a 13.00–18.00

  06. 06. | 15.00 | Hlas Dvojky – finále soutěže Českého rozhlasu Dvojka 
o nejlepší hlas

  Moderuje: T. Kostková. Úč. P. Rychlý, A. Pyško, N. Konvalinková, 
M. Doubravová, F. Tomsa

07. 06. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
08. 06. | 19.00 | Bosé nohy v parku – úč. A. Linhartová, R. Má-
cha, V. Freimanová, R. Hrušínský, rež. K. Iváková
09. 06. | 19.30 | Caveman
10. 06. | 18.00 | Taneční škola Betty
11. 06. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas – veřejná nahrávka 
Českého rozhlasu (přímý přenos), veselé i vážné povídání a pís-
ničky
13. 06. | 19.00 | Rukojmí bez rizika – úč. V. Vydra, J. Šťast-
ný/S. Skopal, J. Boušková/J. Malá, M. Zahálka/M. Davídek, 
L.  Zahradnická/B.  Šťastná, F.  Skopal/M.  Zahálka ml., rež. 
J. Novák
14. 06. | 18.00 | ZŠ Bajkalská
15. 06. | 19.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda – úč. 
P. Nárožný, V. Vydra, J. Ptáčník, K. Fialová/L. Švormová, D. Moráv-
ková/ E. Janoušková, N. Konvalinková, rež. P. Háša
16. 06. | 16.30 | ZŠ Olešnická
17. 06. | 17.00 | ZUŠ I. Hurníka – závěrečný večer
18. 06. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas
18. 06. | 16.00 | Orientální tanec
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jednoduše 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 tako-
vou „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.

  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

15. 06. | 19.30 | Svatoušek – N. Silberbauer – čestnému kos-
telníku, který pracuje přes den v tiskárně, se přihodí jedné neděle 
v kostele nehoda. Ozve se prasknutí, spadne na něj dvousetkilový 
pískovcový anděl a zabije ho. Tento zbožný muž žil celý život 
podle Desatera a znal všech dvanáct apoštolů jménem, v počí-
tači měl jako výchozí stránku web kardinála, aby si každé ráno 
vychutnal kliknutím myši jeho úsměv. Na hřích prostě nebyl čas. 
Teď je mrtvý a čeká na zmrtvýchvstání, na nanebevstoupení, ale 
nic se neděje. Zarezervoval si cestu, sbalil kufr, zaplatil účet, ale 
autobus nikde. Čeká na svého anděla, který ho má vést ke Spa-
siteli, je však stále více zklamán a čekání se mění v rezignaci. 
Retrospektivně si rekapituluje svůj život, přičemž se začínají 
vynořovat jeho hříchy. V titulní roli: O. Brancuzský, rež. S. La-
zarová, produkce: Golden Archer Productions, www.archer.cz 
| vstupné 220 Kč
16. 06. | 19.30 | Svatoušek

  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

ŠÁRKA VACULÍKOVÁ
02. 06. | 19.30 | Milena má problém – hravé, dravé ale i váž-
né a především vtipné představení. Čtyři hlasy, čtyři ženy, čtyři 
životní zkušenosti a jedna nevěsta v den svatby. Co všechno může 
v jedné vteřině nevěstě problesknout hlavou, než řekne své „ano“? 
A nezmění to nějak její rozhodnutí? Co když řekne nakonec „ne“? 
Rež. Š. Vaculíková

SPOLEČNOST DR. KRÁSY
09. 06. | 19.30 | Píseň písní / Kiss me! – byla on–line, 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

KAMARÁDI NACVIČENÝCH SCÉNEK
10. 06. | 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

01. 06. | 19.00 | Frankie & Johnny – T. McNally – krásný 
a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za se-
bou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají: 
T. Kostková a A. Háma, rež. P. Kracik
07. 06. | 19.00 | Ani za milion! – M. Doleželová, R.Vencl – 
skvělá detektivní komedie, ve které je všechno jinak, každá lež 
je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou 
humoru se skrývá vrah… Atraktivní a netradiční prostředí pří-
mořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální 
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají: 
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška
08. 06. | 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
13. 06. | 19.00 | KOndoMEDIE – F.  Veber – François Pi-
gnon, plachý a nevýrazný účetní v továrně na prezervativy, je 
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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 | 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

  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“

03. 06. | 19.00 | MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO – E. M. Remarque 
– dramatizace jednoho z nejangažovanějších a nejznámějších 
Remarquových románů. Obžaloba nacistického totalitního reži-
mu. Děj nás zavádí do jemu dobře známého prostředí německých 
emigrantů, kteří byli nuceni opustit své domovy a nevěří, že 
se ještě někdy vrátí zpátky. Hrají: A. Dobešová, B. Hippíková, 
V. Hoskovec, J. Klindera, M. Košan, J. Janovská, M. Kuta, Š. Šu-
bová, M. Žitná. Režijní spolupráce: M. Vosková, rež. D. Czesany 
| premiéra
08. 06. | 19.00 | Disco Pigs – E. Walsh – …a „Čuníku, jakou 
barvu má láska?“ Čuník a Čuňka se narodili ve stejném roce, 
stejný den, stejnou hodinu, ba dokonce i stejnou minutu, v téže 
nemocnici, ve stejném městě, navíc bydleli od narození odděleni 
jednou stěnou. Od malička byli pořád spolu, ostatní jim moc ne-
rozuměli a oni příliš nerozumí ostatním. Jejich životním mottem 
je ubavit se k smrti. Občas někoho zmlátit, alkohol, tanec, něko-
ho zmlátit, disco, alkohol, jídlo, noc, televize, tanec, alkohol... 
a Palác Disco! Intenzivní příběh vyprávěný dvěma speciálními 
osobnostmi. Destrukce v tempu disco! Oslava života! Oslava se-
dmnáctin! Hrají: J. Brnula, T. Zenklová, J. Perůtka, D. Hauptová, 
J. Kovář, V. Mlynárová, Š. Vodičková. Režijní spolupráce, drama-
turgie: B. Pavlíková, scéna a kostýmy: J. Š Hájek, B. Pavlíková, 
rež. J. Š Hájek
09. 06. | 19.00 | Miluj bližního svého
10. 06. | 19.00 | Masáž obličeje
13. 06. | 19.00 | Miluj bližního svého
15. 06. | 19.00 | JAK DŮLEŽITÉ JE MÍTI FILIPA – O. Wilde – 
dva mladí gentlemani si v ní pohrávají s pravdou, jen aby vnesli 
do svého poklidného života trochu vzrušení. Jejich imaginární 
přátelé jim ale začnou přerůstat přes hlavu v okamžiku, kdy našim 
hrdinům poplete hlavu láska. Jak důležité je mít Filipa, pochopíte 
i v nečekaném rozuzlení, které je hodné velikána konverzační ko-
medie Oscara Wildea. Hrají: M. Bednářová, O. Čeřovský, Š. Dostal, 
J. Harvanová, M. Krupičková, K. Kučerová, M. Kudrnová, M. Mrá-
zová, Y. Shevchenko, P. Trochta, L. Vopatová. Režijní spolupráce: 
J. Mílová, rež. K. Kříž | premiéra
16. 06. | 19.00 | Jak důležité je míti Filipa

06. 06. | 19.00 | Léčivé divadlo GABRIELY FILIPPI „Dar 
z nebes“ – jako host vystoupí: KARAIMI „DAR Z NEBES“ – lé-
čitelka duší, ochránkyně a kněžka Země, zasvěcující do tajů 
ženského mystéria, moderní žena propojující běžný život 
s duchovní realitou
14. 06. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody 
založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód cho-
vání, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek 
svobody, opravdového štěstí a  lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš 
a P. La Š´éz
15. 06. | 19.00 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí 
do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k na-
šemu 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
17. 06. | 19.30 | Řecký večer
19. 06. | 19.00 | Čtyři dohody – simultánně tlumočené do čes-
kého znakového jazyka i pro neslyšící diváky
21. 06. | 19.00 | Pátá dohoda 

  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….

ŽIŽKOV SOBĚ
01. 06. | 14.00 | Indiánský den | Camp Pražačka
13. 06. | 10.00 | Td – bomberos | MŠ Jarov 
14. 06. | 10.00 | Td – bomberos | ZŠ Jarov
15. 06. | 10.00 | Td – bomberos | ZŠ Lupáčova
16. 06. | 19.30 | Ivana Mer /SK
17. 06. | 09.30 | Td – bomberos | ZŠ Lobkowiczovo nám.
25. 06. | 09.00 | Mistrovství ČR ve stolním fotbálku | Velký sál 
29. 06. | 20.00 | Jiří Bartovanec /CZ + Helga Davis /USA - 
Prague - New York Effects II. | Loď Tajemství 
02. 07. | 10.00 | Helga Davis – Hlasový workshop | velký sál
07. 07. | 19.30 | BELGICA | Velký sál | premiéra
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mezi tělem a myslí, viděným a tušeným | PONEC – divadlo pro 
tanec | Dance NEWs 1
06. 06. | 20.00 | Heamin Jung (KR): Act% – autorské sólo 
Jung Heamin – držitelky titulu nejlepší tanečnice uděleného 
na loňském International Choreography festival v Soulu – se 
věnuje lidským postojům a reakcím. Ve velkorysé multimediální 
instalaci se křehká tanečnice ptá, jak je to s lidskou přirozeností 
a kontrolou | PONEC – divadlo pro tanec
06. 06. | 20.00 | Dan Canham (UK): 30 Cecil Street – tanečník 
a divadelník Dan Canham v díle evokuje ducha zmizelého diva-
dla ze zvukových nahrávek a fragmentů vyprávěných vzpomínek 
a klade otázku, co všechno mizí, když přestane existovat jedno 
divadlo | PONEC – divadlo pro tanec
07. 06. | 20.00 | Francesca Foscarini (IT)/ Yasmeen Godder 
(IL): GUT GIFT | PONEC – divadlo pro tanec
07. 06. | 20.00 | Heamin Jung (KR): Act% | PONEC – divadlo 
pro tanec
07. 06. | 20.00 | Dan Canham (UK): 30 Cecil Street | PONEC 
– divadlo pro tanec
09. 06. | 20.00 | Anton Lachky Company (BE): Side Effects – 
surrealistický, mystický i trochu komický exkurs do mysli blouznící 
ženy, do jejích představ a snů. Z podnětu divoké imaginace se 
na jevišti zjevují bytosti, které protagonistka ovládá a manipuluje, 
a s nimiž prožívá nejrůznější situace a vztahy | PONEC – divadlo 
pro tanec
10. 06. | 20.00 | Anton Lachky Company (BE): Side Effects 
| PONEC – divadlo pro tanec
13. 06. | 20.00 | Guy Nader & Maria Campos (ES): TIME 
TAKES THE TIME TIME TAKES – lze se zmocnit času? Je mož-
né zachytit jeho plynutí, nekonečnost a dynamiku? Taneční 
kontemplace objevuje čas v rytmických smyčkách a postupně 
graduje v uzavřený nekonečný kruh, ve ztělesněné perpetuum 
mobile. Čas plyne pohybem, pohyb časem | PONEC – divadlo 
pro tanec
13. 06. | 20.00 | Carmen Fumero & Miquel Ballabriga (ES): 
...Eran Casi Las Dos – fyzická konverzace od milostné naděje 
po tragédii lidských vztahů. Naději v porozumění a splynutí rozru-
šují odlišné přístupy dvou individualit, egoismus a zloba, zkrátka 
všechny známé nemoci, které vedou k osamění. A přitom už to 
málem vyšlo… | PONEC – divadlo pro tanec
13. 06. | 20.00 | David Guerra (ES): Outline – duet španělské-
ho tvůrce redukuje tělo na prostorový architektonický element, 
který v párové konstelaci zbavuje osy a tedy bezpečí vertikály. Ná-
ročná a přesná dynamika jejich společného pohybu je zakotvena 
v pevné opoře jednoho těla o druhé, v maximálním soustředění 
a vzájemné důvěře | PONEC – divadlo pro tanec
14. 06. | 20.00 | Guy Nader & Maria Campos (ES): TIME 
TAKES THE TIME TIME TAKES | PONEC – divadlo pro tanec | 
Dance NEWs 2

24. 06. | 12.00 | Charitativní bazar nadace Pink Bubble
25. 06. | 10.00 | Charitativní bazar nadace Pink Bubble
26. 06. | 10.00 | Charitativní bazar nadace Pink Bubble

  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
  více infotmací k festivalu Tabec Praha 2016 naleznete v rubrice 
festivaly

23. 05. – 23. 06. Tanec Praha – 28. Mezinárodní festival sou-
časného tance a pohybového divadla
01. 06. | 10.00 | Mirka Eliášová (CZ): MOMO – čas a jeho pro-
žívání. Tanečníci a děti, kteří se společně snaží o jeho zpřítomně-
ní, zpomalení, zastavení či vrácení. Interaktivní média a osobní 
fyzický kontakt diváka s děním na jevišti. Jedinečné představení 
MOMO, inspirované knihou Michaela Endeho Děvčátko Momo 
a ukradený čas | vhodné od 10 let | pro školy | PONEC – divadlo 
pro tanec | premiéra
01. 06. | 16.00 | Mirka Eliášová (CZ): MOMO | pro veřejnost 
| PONEC – divadlo pro tanec
01. 06. | 20.00 | Rootlessroot / Linda Kapetanea & Jozef 
Fruček (GR/SK): EUROPIUM – Jozef Fruček a Linda Kapeta-
nea kladou v novém projektu současnou Evropu na vratký vor 
doprostřed bouře s otázkou: Pro co stojí žít, za co stojí zemřít? 
Ve velké scénické kompozici hledají odpověď na základní otázky 
nekompromisním tělesným způsobem, symbolicky a přitom fy-
zicky neústupně. Představení se koná ve spolupráci s Jatka78 | 
opening night | Jatka 78
02. 06. | 20.00 | Rootlessroot / Linda Kapetanea & Jozef 
Fruček (GR/SK): EUROPIUM | Jatka 78
03. 06. | 20.00 | Karine Ponties / Dame de Pic (BE/FR): 
Hero% + Cartes Blanches – nejnovější sólo belgické choreo-
grafky Karine Ponties je dobrodružnou, absurdně-fantastickou 
misí, v níž protagonista (Eric Domeneghetty) hledá smíření mezi 
nekonečnou lidskou touhou po nadpřirozených schopnostech – 
síle, rychlosti, létání – a vírou ve smíření s vlastní nemotorností 
| PONEC – divadlo pro tanec
06. 06. | 20.00 | Francesca Foscarini (IT)/ Yasmeen Godder 
(IL): GUT GIFT – slavná izraelská choreografka Yasmeen Godder 
se nezdráhá otevírat stavidla hlubokým proudům podvědomí 
a nechat je narážet na pravidly kontrolované sociální vědomí. GUT 
GIFT je strhující intimní interakcí mezi vnitřním a vnější prostorem, 
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  v případě změny představení zůstávají vstupenky v platnosti nebo se 
vyměňují na jiný termín.

01. 06. | 19.00 | Opačné pohlaví – D. Tristram – bláznivá ko-
medie, ve které mají dva manželské páry společného více, než by 
kdo čekal. Když zjistí, co to je, rozpoutá se peklo na zemi. O slovo 
se přihlásí modřiny, záchvaty hněvu, pláč, smích i policie. Hrají: 
J. Krausová, B. Klepl, M. Maurerová, R. Štabrňák, rež. A. Kraus 
| derniéra
02. 06. | 19.00 | Ženy přežijí – A. Wesker – jsou tři a pojí je 
jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před 
lety opustil manžel, ale ona to zvládá víc než dobře… Decentní 
intelektuálka Mischa, která nedávno opustila manžela a myslí si, 
že to zvládá… A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře 
právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá. Hrají: A. Šiško-
vá/Z. Mauréry, J. Krausová, J. Schneiderová/G. Míčová a V. Kotek, 
rež. D. Abrahámová.
03. 06. | 20.00 | O lásce – P. Claudel – ve francouzské konver-
zační komedii se ve strhujícím manželském duelu, po úspěšné 
inscenaci Otevřené manželství, opět představují J.  Krausová 
a K. Roden, rež. A. Kraus | derniéra
04. 06. | 19.00 | Půldruhé hodiny zpoždění – G. Sibleyras, 
J. Dell – po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí 
zásadně změnit. Manželé Sansieuovi se jednoho dne během 
devadesáti minut pokusí ve francouzské konverzační komedii 
o sexuální renesanci, revoltu proti zavedeným manželským ste-
reotypům a vymetení nudy ze svého života. Hrají: D. Kolářová 
a M. Lasica, rež. P. Hartl | I. derniéra
05. 06. | 19.00 | Půldruhé hodiny zpoždění | II. derniéra
06. 06. | 19.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, 
dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném 
včelaři a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, 
J. Stryková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl | letní 
ochutnávka
07. 06. | 19.00 | Hlava v písku – P. Hartl – hra líčí téměř ne-
uvěřitelnou lovestory bohatého požitkáře Ištvána a jeho ženy 
Enike, kteří se společně koupou v šampaňském, střílejí po sobě, 
utíkají před policií a nesnesitelně si lezou na nervy. A to všechno 
jenom proto, že se milují až za hrob. Hrají: I. Chýlková, J. Potměšil, 
J. Stryková a další, rež. P. Hartl | derniéra
08. 06. | 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.

14. 06. | 20.00 | Carmen Fumero & Miquel Ballabriga (ES): 
...Eran Casi Las Dos | PONEC – divadlo pro tanec
14. 06. | 20.00 | Guy Nader & Maria Campos (ES): TIME 
TAKES THE TIME TIME TAKES | PONEC – divadlo pro tanec
16. 06. | 20.00 | Ann Van den Broek / WArd / waRD (NL/BE): 
The Black Piece – prestižními cenami ověnčená studie temného 
okraje barevného spektra. Průzkum barev noci. Kamera odkrývá, 
co by mělo zůstat neviděné, ale zároveň se dotěrně vyptává, co 
je skutečnost a co přelud. V Black Piece uvidíte mnohem víc! | 
PONEC – divadlo pro tanec
17. 06. | 20.00 | Ann Van den Broek / WArd / waRD (NL/BE): 
The Black Piece | PONEC – divadlo pro tanec
20. 06. | 20.00 | Jone San Martin / Josh Johnson / William 
Forsythe (DE/ES): Legítimo /Rezo – všechno, co jste chtěli 
vědět o tajemstvích moderní choreografie, objasní Jone San 
Martin, dlouholetá spolupracovnice choreografické legendy 
Williama Forsytha. V osobité přednášce a následném autorském 
sólu a taneční konverzaci s Joshem Johnsonem prokazuje univer-
salismus i jedinečnost Forsythovy pohybové estetiky a filozofie | 
PONEC – divadlo pro tanec | Tanec Praha studentům
21. 06. | 10.30 | Jone San Martin / Josh Johnson (DE/ES/
USA): Forsythe‘s improvisation – workshop | PONEC – divadlo 
pro tanec | Tanec Praha studentům
technologies
21. 06. | 20.00 | Intermezza FTF / ISRAEL GALVÁN (R: Maria 
Reggiani) – dokument představuje jednoho z největších taneč-
ních inovátorů současnosti, flamencového freestylistu, o němž 
jeho malá dcera říká, že tančí s duchy. Israel Galván trasformo-
val tradiční flamenco do 21. století. Spojil techniku a spiritualitu 
flamenca s tématy dneška, rež. Maria Reggiani, 2009 – filmová 
projekce | PONEC – divadlo pro tanec
22. 06. | 20.00 | Israel Galván (ES): La Curva – strhující fla-
mencový free stylový génius konečně v Praze! Jedna z největších 
postav světové taneční scény obsesivně pátrá po tvaru a struktuře 
zvuku v choreografii zrozené z hlubokého vnímání ticha. Postmo-
derní flamenco, cante jondo, současná hudba na osnově rytmu 
a snu | Hudební divadlo Karlín
23. 06. | 20.00 | Israel Galván (ES): La Curva | Hudební di-
vadlo Karlín

  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)

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

  předprodej vstupenek také v běžných předprodejích
  změna programu vyhrazena
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J. Maceček/P. Rakušan, T. Roglová/L. Keprtová/M. Žáková, rež. 
J. Maceček.
16. 06. | 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.
17. 06. | 19.00 | EVITA – T. Rice, A. L. Webber – muzikál, který 
dobyl svět. Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální hudba 
A. L. Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for me 
Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které vás 
uchvátí. Hrají: M. Absolonová/R. Fišarová, P. Strenáčik, K. Rode-
n/O. Sokol, O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, 
hudební nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol. | muzikál
18. 06. | 15.00 | EVITA | muzikál
18. 06. | 19.00 | Vysavač
20. 06. | 20.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – jak získat 
návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující 
víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Škádlení, veselé 
akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón 
nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro 
pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro zá-
chranu vztahu může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová 
a K. Roden, rež. D. Abrahámová.
21. 06. | 20.00 | Sex pro pokročilé
22. 06. | 19.00 | CELEBRITY – O. Sokol – celovečerní stand–up 
comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje 
Sokola a téměř všech umělců v České republice.
25. 06. | 14.00 a 18.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné 
dobrodružství
28. 06. | 20.00 | Michal Horáček – Recitál Speciál V. – 
Michal Horáček uvádí Album „Čtyřicet“ a jeho protagonistku 
Lenku Novou. Mimořádná příležitost seznámit se s písněmi 
chystaného alba v okamžiku, kdy jejich finální podobu textař 
a producent Michal Horáček, skladatelé a interpretka Lenka 
Nová ještě hledají. V pořadu dále vystoupí F. Segrado, O. Ruml 
a J. Lota. | koncert

METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH OSOBNOSTÍ 2016
23. 06. – 31. 08. 2016

  Divadelní přehlídku uvádí divadlo Studio DVA na Letní scéně Vyšehrad 
a v divadle Studio DVA

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD:
23. 06. | 19.00 | Vše o mužích – M. Gavran – aneb jak muži 
sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Aneb jak to dopadá, když 
se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích 

09. 06. | 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, rež. O. Sokol, hudební nastudování: 
K. Marek, hlasový poradce: E. Klezla. | muzikál
10. 06. | 19.00 | Hello, Dolly! | muzikál
11. 06. | 19.00 | Mental Power Galavečer – slavnostní gala-
večer umožnuje lidem s handicapem, aby prožili noblesní chvíle 
mezi lidmi bez handicapu a stali se pro tento večer celebritami. 
Závěrem desátého jubilejního ročníku mezinárodního filmového 
festivalu (ne)herců s mentálním postižením Mental Power Prague 
Film Festival provede Vojtěch Kotek. 
11. 06. | 19.00 | Jazz u Rodena – zámek Skrýšov – osmý 
jazzový večer na zámku a statku herce Karla Rodena bude i tento-
krát patřit dobré hudbě. Kromě stálého spolupracovníka Štěpána 
Markoviče se představí i další skvělý hudebníci. | koncert
12. 06. | 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, režie: P. Hartl.
13. 06. | 19.00 | Rybárik kráľovský – W.  D.  Home – co 
všechno se stane, když bývalá milenka přijede za svým bý-
valým milencem přímo z  pohřbu vlastního manžela? Co se 
stalo se vztahem, který měl čtyřicetiletou pauzu? A jak to vidí 
sluha bývalého milence? Nezapomenutelné setkání tří legend 
slovenského divadla na  jednom jevišti. Hrají: E. Vášáryová, 
M. Lasica, M. Kňažko, rež. V. Strnisko, Štúdio L+S Bratislava 
| slovenské pondělky
14. 06. | 15.00 | 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. | odpolední matiné
14. 06. | 19.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobro-
družství
15. 06. | 20.00 | Zdravý nemocný – Molière – brilantní noto-
ricky známá Molièrova hořká komedie o panu Arganovi, z nějž 
bezbřehá hypochondrie udělala sobce. Hrají: K. Roden, J. Krauso-
vá, M. Slaný/J. Nosek, M. Zoubková/K. Fuitová Nováková, K. Janáč-
ková/L. Němečková, H. Havlicová, M. Roden, P. Pěknic/M. Slaný, 
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Ódivadlo: Batman v hrobě – Velikonoce, velká slavnost vzkří-
šení. Tentokrát to ale nevypadá dobře. Nad světem se stahují 
žlutá mračna. Z lidí se stávají bezmocné topinky. Existuje vůbec 
ještě hrdina, který dokáže vstoupit dvakrát do téže řeky, aniž by 
si namočil nohy? Mýtický příběh o záchraně světa, která jednoho 
dne nenápadně proběhla v Bohnicích. Dokumentární drama 
založené na skutečných událostech. Koncept a režie: Martina 
Čurdová a kol.
Ódivadlo: Holubina – Slované, krásní a holubičí. Tak nás na-
maloval Mucha a tak to je. Nebo že by to byl jenom mýtus? Kdo 
jsme my? A oni? Kdo vyhrál stěhování národů a kdo ho vyhraje 
tentokrát? A není to jedno? Upřený pohled pod hladinu tichých 
slovanských vod. Koncept a režie: Martina Čurdová a kol.
09.06 | 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
10. 06. | 19.30 | Zpěvem proti AIDS – charitativní koncert 
pro Dům světla – mužský pěvecký sbor Doodles je jediným gay 
sborem v České republice, byl založen v září 2011 v Praze. Díky 
různorodému zaměření sbormistrů Tomáše Foltýnka a Marka 
Stanky můžete od Doodles slyšet širokou paletu žánrů od re-
nesanční hudby až po pop 90. let – to vše buď a capella, nebo 
s doprovodem, v některých případech i s choreografií. Doodles 
momentálně čítají 18 zpěváků a rádi ve svých řadách přivítají 
další nadšence nejen z řad zpěváků, kteří se chtějí spolupodílet 
na bourání předsudků a šíření vzájemného respektu prostřed-
nictvím hudby. Volba výše vstupného (150 nebo 250 Kč) je dle 
vašeho uvážení. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu 
činnosti Domu světla, který od 1999 poskytuje pomoc a pod-
poru o HIV pozitivním osobám, které se ocitly v těžké osobní či 
sociální situaci a potřebují dočasně bezpečné místo, kde mohou 
toto obtížné období překonat. Je v České republice jediným mís-
tem, které podobnou službu určenou výhradně HIV pozitivním 
osobám nabízí. Dům světla je zároveň místem, kde umožňuje 
jako jedno z mála míst v České republice bezplatné a anonymní 
testování na HIV. Celoročně se v ČR provede přibližně 11 tisíc 
HIV testů na vlastní žádost, celá třetina těchto testů proběhne 
právě v Domě světla.
12. 06. | 20.00 | Chemické divadlo: Příhody z  bezpro-
středního neskutečna – „Když se dlouho dívám na určitý bod 
na stěně, stává se mi, že náhle nevím, kdo, ani kde vlastně jsem.“. 
Pouťové panoptikum. Dětství a rané dospívání mezi Érótem a Tha-
natem. Erupce obraznosti prorážející strnulost maloměsta i vězení 
sádrového krunýře. Autorská adaptace na motivy „metafyzických 
autobiografií“ rumunského židovského autora Maxe Blechera 
(1909–1938). Rež. V. Bárta
13. 06. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Můj 
dům, můj hrad – Depresivní děti touží po penězích číhají, fízlují, 
bádají, fotí, manipulují, propadají voyeurismu a vůbec strkají nos 
do cizích věcí. Zkrátka dělají to, co máte sami rádi, ale netroufnete 

pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: M. Kramár, F. Blažek 
a M. Slaný, rež. J. Janěková.
24. 06. | 19.00 | Vše o mužích
25. 06. | 20.00 | Vše o ženách – M. Gavran – komedie o mužích, 
kteří se domnívají, že všechno ví, a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž každá se představí v pěti ro-
lích v rytmu songů 60. let 20. století. Hrají: A. Šišková, J. Krausová 
a J. Schneiderová, rež. J. Janěková.
26. 06. | 20.00 | Vše o ženách
27. 06. | 20.00 | 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.
28. 06. | 20.00 | Poprask na laguně
29. 06. | 20.00 | Poprask na laguně
30. 06. | 20.00 | Poprask na laguně

  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 Go Out nebo 
na místě hodinu před představením

07. 06. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: MARTY-
RIUM ANEB UMĚNÍM TRPĚT – v novém opus magnum skupiny 
Depresivní děti touží po penězích vystupují: Sv. Sebastián – nejvíc 
sexy mučedník na světě, Sv. Marie Egyptská – autorka bestsellerů 
„Jak svést každého, na koho ukážu prstem“ a „Jak přežít v extrém-
ních podmínkách“, Sv. Alexius – zakladatel rodinné terapie, Sv. 
Ágnes – první pornoherečka ve filmech s BDSM tematikou, Sv. 
Praxeda – první svatá uklízečka. Dramaturgie: V. M. Kyrianová, 
rež. J. Čermák | premiéra
08.06 | 20.00 | Ódivadlo – Ódivadlo je herecký kolektiv lidí se 
zkušeností s duševní nemocí i bez ní. Můžete si tipovat, kdo jí má 
a kdo ne. Společně hrajeme už rok a tak slavíme! Dvě představení 
a jeden koncert na festivalu něco něco.
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  Pro všechny zájemce jsme připravili malý dárek: ke vstupenkám 
zakoupeným do začátku nové divadelní sezony od nás dostanete 
slevovou poukázku na další představení v průběhu roku.

01. 06. | 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/
02. 06. | 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, dramaturgická spolupráce: J.  Součková, scénář 
a režie: T. Vondrovic 
03. 06. | 20.00 | Přípitek aneb Cihla | zadáno
06. 06. | 20.00 | Adresát neznámý – K. Taylor – drama o smrtící 
síle slova. Brilantní výkony předvedou J. Hartl a J. Dvořák, překlad 
D. Steinová, rež. L. Engelová
07. 06. | 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.
08. 06. | 20.00 | Tři gentlemani – humorná koláž věnovaná 
staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Z děl K. Čapka a Pe-
tera Mayla sestavily L. Engelová a J. Kudláčková; Uč. M. Eben; 
V. Kopta a J. Vlasák; hudba P. Skoumal; výprava I. Žídek, rež. 
L. Engelová. Toto představení věnujeme P. Skoumalovi. Na před-
stavení Tři gentlemani v tomto měsíci lze zakoupit max. 2 vstu-
penky na osobu.
09. 06. | 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: 

si. Ale co když Depresivní děti vyčenichaly něco o vás? Poznáte, 
že na  jevišti ztvárňují váš příběh, poznáte, že na prknech, co 
znamenají svět, perou vaše prádlo? A co vy? Vyčenicháte něco 
na Depresivní děti? A prozradí na sebe něco Depresivní děti? Ži-
jeme v době sdílení, tak sdílejme i naše tajemství. Nebo aspoň cizí 
tajemství... Žijeme v době sdílení, tak sdílejme i naše tajemství. 
Nebo alespoň cizí tajemství... Performativní večer o tom, co jsme 
zjistili o jednom domě a i o tom, co jsme zjistili o sobě samých 
a možná i o vás. Rež. J. Čermák
14. 06. | 19.30 | SKUTR/STK Theatre company: Fénix – na-
sbírá skořici, nardový olej a myrhu a vytvoří z nich lůžko. Uloží se 
v něm a vydechne naposled. V plameni ohně. Zbyde jen popel. 
Jenom žhnoucí popel. Takový zvláštní zvuk. Takové záblesky... 
Fénix, ohnivý bájný pták, který se jednou za pět set let znovu 
zrodí z popela. A je tu stařec a dívka a chlapec, muž a žena, život 
končící a věčný začátek. V popelavém kruhu se rodí vášeň a umírá 
moudrost. Adéla Stodolová se vydává skrze přítomnost lidí do le-
gendy minulosti. Se svým osvědčeným týmem spolupracovníků 
znovu zkoumá podstatu energie, která rodí vášeň mezi mužem 
a ženou, životem a smrtí. Námět, režie, choreografie: Adéla Laš-
tovková Stodolová, režijní supervize: SKUTR (Martin Kukučka, 
Lukáš Trpišovský)
16. 06. | 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. Rež. A. Du-
chaňová
17. 06. | 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
27. 06. | 20.00| Lachende Bestien: Coalhouse Ragtime 
Horror Terror Funny Show – workdemo připravované insce-
nace Lachende Bestien. Inspirováno novelami Michael Kohlha-
as Heinricha von Kleista a Ragtime E. L. Doctorowa, inscenací 
Kohlhaas Terror, Kafkovou povídkou Mimo zákon, loupežníkem 
Rumcajsem, superhrdiny americké popkultury a diváctvím di-
váků. Aneb protože diváctví diváků jest podstatnou součástí 
divadelnosti divadla Lachende Bestien, jsou diváci srdečně 
zvání,aby v sérii workdemo představení ovlivnili svým divác-
tvím proces vzniku tohoto “petit projektu” na vznosná témata 
spravedlnosti na světe, mezí spravedlnosti, rozdílů mezi pomstou 
a spravedností, legalitou a legitimitou, teroristickou akcí a účastí 
diváctvím.

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

 A bezbariérový přístup
  předprodej na měsíc září 2016 se koná 15. června 2016 v 16.00
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 
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hudební spolupráce E. Viklický; režijní spolupráce V. Čermáková; 
scéna a kostýmy I. Brádková; rež. M. Horanský
22. 06. | 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
23. 06. | 20.00 | Condurango – levný bylinný likér pro povzbu-
zení chuti nabízí originální latinsko – americkou hudbu z Bu-
dějic v podání B. Hrzánové / zpěv, perkusse, trubka/, M. Šikoly 
/ violoncello/, N. Arthofera / kytara, zpěv/, I. Nováka / kytara, 
zpěv/, A. Holuba /housle, baskytara/, M. Mejzra / bicí, perkusse/, 
M. Biháryho /kytara, zpěv/
24. 06. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal 
a vzal Betty McDonaldové – úč. C. Mayerová a T. Kostková, 
rež. J. Pleskot 

V divadelním baru probíhá výstava obrazů  
Václava Michálka

  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 červen od 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. 

  online rezervace na září 1. 8. zveřejnění programu s možností 
rezervace za 1000 Kč, 26. 8. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 7. 9. 
prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace od 10.00

  v červnu je pokladna otevřena do 24. 6. včetně, v červenci a srpnu 
jsou divadelní prázdniny. Po prázdninách je pokladna otevřena 
od 29. 8. v běžných pokladních hodinách.

01. 06. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana
02. 06. | 19.00 | Posel z Liptákova – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
– Divadlo Járy Cimrmana
03. 06. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana
04. 06. | 19.00 | Noc tribádek – P. O. Enquist – 3D company
05. 06. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana

M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. M. Horanský. 
Po představení zveme diváky na autogramiádu překladatele spolu 
s prodejem knih Sonetů
10. 06. | 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.
13. 06. | 20.00 | Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptá-
ka – J. Prévert – slavný francouzský básník, scénárista filmů 
Děti ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansonů Edith Piaf 
slaví ve světě (i ve Viole) svůj velký návrat. Buďte spolu s J. So-
mrem, D. Novotným a B. Polákovou při tom. Scénář: L. Engelová 
a L. Němečková, Scéna: I. Žídek, Kostýmy: I. Brádková, hudební 
spolupráce: J. Pazour, režie: L. Engelová | opět po roční přestávce 
na scéně Violy
14. 06. | 20.00 | Šunen Romale – Poslyšte, Romové – rom-
ské pohádky a vyprávění; humoresky; anekdoty, písně i básně. 
Vyprávějí a zpívají: B. Hrzánová aj. Boušková, hudební spolu-
práce: M. Biháry /akordeon/; scénář a režie: H. Kofránková. 
Paní Mileně Hübschmannové; zakladatelce české romistiky 
s úctou a vděkem
15. 06. | 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.
16. 06. | 20.00 | Malý princ – A. de Saint-Exupéry – úč. D. Ko-
lářová a T. Pavelka, scénář a rež. L. Engelová
17. 06. | 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
20. 06. | 20.00 | Koncert na ostrově
21. 06. | 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, matka, 
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; 
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06. 06. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem – ne-
tradiční 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
09. – 12. 06. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
14. – 19. 06. | 20.30 | Colour Dreams of Dr. Frankenstein
20. – 26. 06. | 20.30 | Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem
27. – 30. 06. | 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. 06. | 18.00 a 20.00 | DEJA VU – mottem představení je 
citát Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie 
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci 
idiotů.“ Představení se vážně i nevážně zabývá současným život-
ním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí 
i lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a prav-
divě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla, 
tance, pantomimy a hudby 
02. 06. | 18.00 a 20.00 | DEJA VU
03. – 05. 06. | 20.00 | DEJA VU
06. 06. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
07. 06. | 18.00 a 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
08. – 12. 06. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné 
a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných 
prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby. V tomto pojetí 
originálního černého divadla prožijete s hlavním hrdinou jeden 
obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. Části humor-
né, až groteskní, se střídají s poetikou černého divadla, moderní 
taneční čísla alternují s klasickým baletem a vše spojuje herecko 
pantomimický projev hlavních představitelů. Den je plný zážitků, 
ale stejně jako v životě – vše má svůj konec
13. – 19. 06. | 20.00 | DEJA VU
20. – 26. 06. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
27. – 30. 06. | 20.00 | DEJA VU

06. 06. | 19.00 | Dracula reloaded – Kryštof Hanzlík, Bram 
Stoker – Divadlo AQUALUNG | ABO A 07. 06. | 19.00 | Hospoda 
Na mýtince – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana
08. 06. | 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, Svěrák – 
Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
09. 06. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
10. 06. | 19.00 | The conquest of the North Pole – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák – Cimrman English Theatre
11. 06. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! – T. Pratchett – Divadlo AQUALUNG
12. 06. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana
13. 06. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák – 
Divadlo Járy Cimrmana
14. 06. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák – Divadlo Járy Cimrmana
15. 06. | 19.00 | České nebe
16. 06. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak – Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
17. 06. | 19.00 | The conquest of the North Pole
19. 06. | 16.00 | Kolík 2016 při ZUŠ Praha 9 | zadáno
20. 06. | 19.00 | Případ zborcené páteře – 3D company | 
ABO B
21. 06. | 19.00 | GOLDONIÁDA – M. Porubjak – Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram | Pražská premiéra | ABO C
22. 06. | 16.00 | Fresh senior – koncert Wabiho Daňka | zadáno
23. 06. | 19.00 | Frida K. – G. Montero – 3D company
24. 06. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran – 3D company

� 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 A, B – Můstek
  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

02. – 05. 06. | 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
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15. 06. | 20.00 | Cabinet
16. 06. | 20.00 | Afrikania
17. 06. | 20.00 | Afrikania
18. 06. | 20.00 | The Best of Image
19. 06. | 20.00 | The Best of Image
20. 06. | 20.00 | Black Box
21. 06. | 20.00 | Cabinet
22. 06. | 20.00 | Cabinet
23. 06. | 20.00 | Afrikania
24. 06. | 20.00 | Afrikania
25. 06. | 20.00 | The Best of Image
26. 06. | 20.00 | The Best of Image
27. 06. | 20.00 | Black Box
28. 06. | 20.00 | Cabinet
29. 06. | 20.00 | Cabinet
30. 06. | 20.00 | Afrikania

  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. – 30. 06. | 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! 

�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

  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. 06. | 20.00 | Cabinet – nonverbální představení z prostředí 
unikátního Musea kuriosit a zázraků. Budete svědky demon-
strace neuvěřitelných a  geniálních vynálezů, které bezmála 
změnily svět
02. 06. | 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
03. 06. | 20.00 | Afrikania
04. 06. | 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
05. 06. | 20.00 | The Best of Image
06. 06. | 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
07. 06. | 20.00 | Cabinet
08. 06. | 20.00 | Cabinet
09. 06. | 20.00 | Afrikania
10. 06. | 20.00 | Afrikania
11. 06. | 20.00 | The Best of Image
12. 06. | 20.00 | The Best of Image
13. 06. | 20.00 | Black Box
14. 06. | 20.00 | Cabinet
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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.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2016:
09. – 11. 09. | Tajemství – muzikál
16. – 18. 09. | Osmý světadíl – muzikál
21. 09. | SRDCOVÝ KRÁL – muzikál premiéra
22. – 24. 09 | Srdcový král – muzikál
25. 09. | Mauglí – muzikál
30. 09. | Atlantida – muzikál

�MIMOPRAŽSKÉ DIVADLO

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

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

  více informací k festivalu Letní Kost pro radost naleznete v rubrice 
„Festivaly“

17. 06. – 03. 07. | FESTIVAL LETNÍ KOST PRO RADOST – Hrad 
Kost, pořádá Městské divadlo Mladá Boleslav

VELKÁ SCÉNA
01. 06. | 14.30 | Dětský divadelní den – přijďte se pobavit 
se svými nejmenšími s oblíbenými pohádkovými postavičkami.
02. 06. | 19.00 | Zkrocení zlé ženy – W. Shakespeare – ne-
zkrotná komedie anglického klasika. V režii P. Kheka v hl. rolích 
P. Halíček j. h. a L. Matoušková
03. 06. | 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.
04. 06. | 19.00 | Božska Sarah – J. Murell – poslední léto slavné 
herečky v podání Ivy Janžurové – Divadlo Kalich Praha – náhrada 
za 22. ledna 2016
06. 06. | 19.00 | Chaplin – P. Khek, L. Smrčková – směšně ne-
veselý a nevesele směšný příběh krále komiků. V režii P. Kheka 
v titulní roli M. Ruml j. h.
08. 06. | 15.00 | Za oponou – S nebožtíkem v patách – ne-
formální setkání diváků a novinářů s tvůrci inscenace
10. 06. | 19.00 | S NEBOŽTÍKEM V PATÁCH – A. Coppel – bláz-
nivý kolotoč v komedii nabité správně šibeničním humorem, v níž 
není jisté ani to, jestli byl zastřelen ten správný mafián a jestli byl 
vůbec nějaký zastřelen... V režii Z. Bartoše v hl. rolích: I. Theimer, 
L. Matoušková a R. Teprt | premiéra

  registrujte se při on–line nákupu nebo v pokladně divadla a využívej-
te výhod nového věrnostního programu Divadla Kalich

03. 06. | 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. 
Režie: J.  Ďurovčík, hrají: J.  Kříž, K.  Střihavka, L.  Machálková, 
J. Zonyga, L. Šoralová, M. Doubravová, R. Pavlovčinová, M. Poš-
ta, R. Tesařík aj.
04. 06. | 14.30 a 19.00 | Robin Hood 
10. 06. | 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. režie 
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. 
11. 06. | 14.30 a 19.00 | Pomáda 
12. 06. | 14.30 | Pomáda 
17. 06. | 19.00 | Horečka sobotní noci – na konci 70. let pro-
měnil svět v jeden velký taneční parket, o dvacet let později se 
stal divadelní senzací. Taková je stručná historie muzikálového 
fenoménu s názvem Horečka sobotní noci. Legendární americký 
muzikál se slavnými písněmi skupiny Bee Gees se v Praze stal 
událostí muzikálové sezóny. Divadlo Kalich uvádí cenami ověn-
čenou Horečku sobotní noci ve verzi, která na konci 90. let dobyla 
londýnský West End a následně newyorskou Broadway. Těšte se 
na moderní taneční show, spoustu pulsující muziky, uchvacující 
podívanou s prvotřídními choreografiemi a precizními pěveckými, 
tanečními i hereckými výkony největších mladých talentů. Režie: 
J. Ďurovčík, hrají: J. Kříž/P. Pálek, M. Doubravová/A. Bartošová, 
R. Tomeš/J. Tenkrát, M. Procházková/M. Blahynková aj.
18. 06. | 14.30 a 19.00 | Horečka sobotní noci
19. 06. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
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  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

  otevírací doba pokladny je 30 minut před začátkem představení 
a rezervace jsou platné do začátku představení (obvykle 19:30).

  členové Klubu přátel mohou čerpat slevu 20% na vstupenky (vše 
o Klubu přátel najdete na www.divadlod21.cz/text/podportenas).

05. 06. | 16.00 | Rozárčina postýlka – Rozárka je pěkná 
lumpačka! Zatímco si jen tak povykuje a tropí vylomeniny, pod 
postýlkou se jí hromadí odpadky, které je líná nosit do koše. Až 
jednoho dne se jí za postýlku zřítí její milovaný plyšáček Myšáček. 
Nedá se nic dělat – musí se vydat na záchrannou výpravu a po-
stavit se svému čurbesu tváří v tvář! | původní autorská pohádka 
pro děti od 3 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!

01. 06. | 10.00 | Dobrodružství kocoura Modroočka – J. Ko-
lář, M. Pokorný – poetická hudební pohádka o tom, jak jeden 
kočičí kluk poznával svět | od 4 let
02. 06. | 10.00 | Míša Kulička – J. Menzel, M. Pokorný | od 3 let 
| Malá scéna
03. 06. | 10.00 | Lakomá Barka – J. Werich – ve vesnici Dej-
vice 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, 
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 | od 5 let
06. 06. | 10.00 | Dášeňka čili život štěněte – K. Čapek – 
pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se malá Dášeňka učí všem 

13. 06. | 10.00 | Cantervillské strašidlo – O. Wilde, J. Z. Novák 
– rodinné představení, kde se budete hodně smát a trochu bát. 
V režii P. Mikesky v hl. rolích: L. Jiřík a L. Matoušková
 13. 06. | 19.00 | S nebožtíkem v patách
14. 06. | 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 
15. 06. | 10.00 | Jak je důležité míti Filipa
16. 06. | 10.00 | Zkrocení zlé ženy
16. 06. | 19.00 | S nebožtíkem v patách
17. 06. | 8.45 a 10.30 | Příhody včelích medvídků – J. Ka-
houn, M.  Sajlerová, Z. Tomeš. Jevištní dramatizace známého 
večerníčkového seriálu – Divadlo Krapet Praha
17. 06. | 19.00 | Božská Sarah 
20. 06. | 8.45, 10.30 | Příhody včelích medvídků
20. 06. | 18.00 | Chaplin
22. 06. | 10.00 | 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.
22. 06. | 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.
23. 06. | 18.00 | Kabaret

MALÁ SCÉNA
03. 06. | 19.00 | Slídil – Anthony Schaffer – napínavý psycho-
logický příběh muže proti muži. V režii Jiřího Bábka hrají: Martin 
Hrubý a Libor Stach 
06. 06. | 19.00 | Slídil
07. 06. | 9.00 a 11.00 | Grand cirkus Elsinor – J. Hladký 
– Shakespearova slavná hra v groteskní nadsázce pohledem 
dnešních teenagerů. Uvádí Dětské divadelní studio při MDMB
07. 06. | 19.00 | Večer šansonů A. Bazalové a P. Ožany
14. 06. | 19.00 | Slídil
16. 06. | 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.
24. 06. | 10.00 | Novecento (1900) | zadáno
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07. 06. | 17.00 | Perníková chaloupka – hraje LD Jiskra | 
od 4 let
08. 06. | 09.00 a 10.30 | Jak se zachraňuje Země – dva cir-
kusoví klauni zábavnou formou seznamují děti s problematikou 
životního prostředí a možnostmi, jak napravovat a omezovat 
nešťastné kroky, kterých se člověk v přírodě dopouští – hraje 
Divadlo Piškot | od 8 let
09. 06. | 09.00 a 10.30 | Jak se zachraňuje Země
14. 06. | 17.00 | Perníková chaloupka 
15. 06. | 09.00 a 10.30 | Tvé tělo – tvůj hrad – při neobvyklé 
pohádkové exkurzi za přítomnosti šašků získáte důkaz o škodli-
vosti cukru, tabáku, alkoholu, léků. Nechcete-li své tělo předčasně 
měnit v zříceninu, pak neváhejte ani na vteřinu a vstupte! – hraje 
Divadlo Piškot | od 6 let
16. 06. | 09.00 a 10.30 | Tvé tělo – tvůj hrad
17. 06. | 09.00 a 10.30 | Tvé tělo – tvůj hrad
21. 06. | 17.00 | Červená Karkulka – hraje LD Jiskra | od 4 let
28. 06. | 17.00 | Červená Karkulka

  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. 06. | 10.00 | 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 

psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla sama vydat 
do světa | od 3 let | Malá scéna
08. 06. | 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
09. 06. | 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
13. 06. | 10.00 | Devatero pohádek – K. Čapek, V. Pokorný, 
M. Pokorný – pan Kolbaba na dobrodružné poštovní pochůzce 
světem | od 4 let
15. 06. | 10.00 | Záhada hlavolamu – J. Foglar, O. Lážnovský – 
kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený 
na divadelní prkna | od 6 let
20. 06. | 10.00 |(NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA – V. Štěpánek | 
Malá scéna | od 9 let | premiéra
20. 06. | 18.00 |(NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA

  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
11. 06. | 16.00 | Africký den pro děti – Etiopské pohádky, 
bubnování, výtvarná dílna a další „africké“ veselení (nejen) pro 
děti | vstup dobrovolný

  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
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12. 06. | 17.00 | NE-zápas v NE-improvizaci – skupina děv-
čat „Spice-girls“ proti skupině kluků „Sparta“. Poloimprovizační 
představení inspirované Zápasy v divadelních improvizacích. I vy 
můžete hlasovat a stát se spolutvůrci představení. Hraje skupina 
Lotrandovci. Režijní vedení: E. Merjavá děti 10–13 let
12. 06. | 17.00 | Konkurz – o čtyřech vrstvách deseti mladých 
lidí ucházejících se o hlavní roli v divadelní hře. Autorské předsta-
vení skupiny Rozmach. Rež. E. Merjavá ve spolupráci s M. Cepkem. 
Výtvarné provedení: A. Doušková | mládež 13–15 let

  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

20. 06. | 10.30 | Skřítci v údolí – lesní pohádka o kouzelném 
údolí a opravdovém kamarádství, s písničkami Lubora Šonky. 
Scéna a kostýmy: A. Pitra, hrají: L. Jiřík, L. Kanda a R. Nechutová/V. 
Koloušková , rež. T. Q. Hung | od 3 let

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERVENÝ VRCH
Alžírská 26, Praha 6

15. 06. | 14.30 | Konvalinka a Kapradníček – závěrečné vy-
stoupení členů Studia Divadla Minaret (ve věku osm až patnáct 
let), autorské pojetí pohádkového příběhu,  obrazy z malinkého 
královstvíčka, kde vládne princezna Violína, na lesní mýtině různé 
dobroty vaří čarodějnice Vranimůra – a loupežníci marně číhají 
na kořist, v režii Renaty Nechutové hrají členové studia, přijďte 
se pobavit i zazpívat si, vstup volný | zadáno

MŠ LIŠKA BYSTROUŠKA
Zdibská 163

23. 06. | 16.00 | Kominíkovo štěstí – Česká lidová pohádka 
o lásce a řemeslech se zpěvy a tanci, s hudebním doprovodem 
bratrů Krčkových. Scéna: A. Pitra, kostýmy: I. Křivánková, hrají: 
L. Jiřík a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | od 3 let | zadáno

ZÁJEZDY

RODINNÉ CENTRUM KAŠTÁNEK, BĚLÁ POD BEZDĚZEM
08. 06. | 09.00 | Duhový hrad – interaktivní pohádka pro pět 
smyslů (a šest barev) o společné cestě za duhovými barvami 
a za štěstím, spolu s kastelánkou můžete vstoupit do fantazijní-
ho světa barev, stát se princeznami a princi barevných království, 
užitečná pohádka, která vás inspiruje k radostnému používání 

typická a originální kouzla dané země. Děti budou s kouzelní-
kem Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se někte-
rá kouzla i naučí! Bezva zábava nejen pro děti. Úč. P. Kožíšek, 
H. Mašlíková/M. Dvořáková | vstupné 1.–9. řada 159 Kč; 10.–17. 
řada 139 Kč | (pro školy)¹
11. 06. | 14.00 | Magická esa – strhující show pro celou rodinu. 
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. Mašlí-
ková/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
18. 06. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
21. 06. | 10.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
28. 06. | 10.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC – SRPEN) 
HRAJEME PŘEDSTAVENÍ:
27. 08. | 10.00 | S kouzly kolem světa!

  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:  
webticket.cz nebo na produkce@vrsovickedivadlo.cz;  
SMS objednávkou na čísle 731 100 059, rovněž osobně v úředních 
hodinách farní kanceláře, ulice Moskevská 34.

11. 06. | 15.00 | 3 absolventská představení mladších sku-
pin Dětského talentu – výtvarné provedení: A. Dorušková, rež. 
E. Merjavá | 4–10 let | vstupné 80 Kč | velký sál
Kouzelná truhla – kouzelná truhla ukrývá pohádku o bílé labutí 
princezně, o Markovi a Lucince, i neposlušné myšičce. Hudební 
spolupráce: Marek Solmeš Srazil
Ústřičková duše Tima Burtona – fantazijní pohled do ústřič-
kové duše Tima Burtona. Autorské zpracování básní Tima Burtona 
„Ústřičkova smutná smrt“. 
Halloweenské masky – parta dětí se uprostřed Halloweenské 
noci schovává na hřbitově před nečekanou bouří. Možná by se 
nestalo nic zvláštního, kdyby ve svém úkrytu nenašli několik 
zvláštních bílých masek. 
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02. 06. | 10.00 | Hurvínkův popletený víkend
03. 06. | 10.00 | Hurvínkův popletený víkend
07. 06. | 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!
08. 06. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
09. 06. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
10. 06. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
11. 06. | 14.00 | Hurvínek mezi osly
12. 06. | 10.30 | Hurvínek mezi osly
19. 06. | 10.30 | Hurvínek mezi osly

  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. 06. | 09.00 a 10.20 | Nájem
16. 06. | 09.00 a 10.30 | Dětské studio

  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

11. 06. | 15.00 | Perníková chaloupka

barev v každodenním životě. Režijní dohled: L. Jiřík, výtvarná 
spolupráce: I. Křívánková, v roli Kastelánky R. Nechutová
Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež 
od 8 do 15 let. Možnost přihlášení na škol. rok 2016/17 a 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!

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

04. 06. | 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…
05. 06. | 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…
11. 06. | 11.00 a 13.30 | Ať žijí duchové!
12. 06. | 11.00 a 14.00 | 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

01. 06. | 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.
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  pokladna otevřena: po–pá 14.00–20.00, so–ne, svátky 2 hodiny 
před začátkem představení, v den zahájení předprodeje 11.00–20.00

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

  Buchty a loutky, www.buchtyaloutky.cz

05. 06. | 15.00 | Zlatá husa – pohádka s dřevěnými řezbova-
nými loutkami Roberta Smolíka. Podle krásné německé pohádky 
bratří Grimmů. Cena festivalu Mateřinka Liberec | od 4 let | Studio 
| 50 minut bez přestávky

LOUTKY V NEMOCNICI
www.loutkyvnemocnici.cz

12. 06. | 15.00 | Lenochodi – opravdu neuvěřitelné dobro-
družství z jihoamerického pralesa, kde se potkají dva lenochodi 
| Studio | 60 minut 

DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
www.ddsp5.cz

19. 06. | 17.00 | NAŠE SNĚHURKA – hudební pohádka zpra-
covaná členy Dětského divadelního studia Prahy 5 | Studio | 
100 minut s přestávkou | premiéra

  PONEC – DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, 130 00 Praha 3 | tel. 224 817 886 (po–pá 10–17 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

01. 06. | 10.00 | Mirka Eliášová (CZ): MOMO – čas a jeho pro-
žívání. Tanečníci a děti, kteří se společně snaží o jeho zpřítomně-
ní, zpomalení, zastavení či vrácení. Interaktivní média a osobní 
fyzický kontakt diváka s děním na jevišti. Jedinečné představení 
MOMO, inspirované knihou Michaela Endeho Děvčátko Momo 
a ukradený čas | vhodné od 10 let | pro školy | PONEC – divadlo 
pro tanec | premiéra
01. 06. | 16.00 | Mirka Eliášová (CZ): MOMO | pro veřejnost | 
PONEC – divadlo pro tanec

  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
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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

NK2016_KulturníPřehled_145x210mm.indd   1 11. 4. 2016   15:18:15



 zfilm
� VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 02. 06.

  VZKAZ V LÁHVI
Dánsko 2016, krimi, přístupný od 12 let, 112 min

 

Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz 
v láhvi až na stůl kriminálního Oddělení Q, které se specializuje na staré 
nevyřešené případy. Detektiv Carl Mørck a jeho asistent Assad jsou 
vtaženi do temného případu vraždícího psychopata, sektářské víry 
a unesených dvojic sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil.

  Režie: Hans Petter Moland
  Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Hagen, Amanda 
Collin, Jakob Oftebro

  PARADISE TRIPS 
Belgie 2015, komedie / drama, 90 min

 

Mario je typický řidič dálkového autobusu – zachmuřený a nevrlý. Celý 
život vozil důchodce do Chorvatska a teď se sám chystá do důchodu. 
Jako poslední kšeft veze partičku mladých lidí na hudební festival. 
Vzájemná nevraživost na sebe nedá dlouho čekat. Zároveň dá ale ta-
hle poslední výprava Mariovi šanci vzpomenout si, jaké to je užívat si 
života a taky díky ní dostane druhou šanci najít cestu ke svému synovi.

  Scénář a režie: Raf Reyntjens 
  Hrají: Gene Bervoets, Jeroen Perceval 

  KOMUNA 
DK 2015, drama / komedie, do 15 let nevhodné, 111 min

Thomas Vinterberg zasadil svůj film Komuna do poloviny 70. let 
na předměstí Kodaně. Hrdinové filmu Erik, Anna a jejich dcera 
začnou uskutečňovat svůj sen o autentické komuně plné vzájem-
nosti a radovánek. Idea láskyplného a rodinného společenství pod 
střechou Erikova domu se ale začne rozpadat, když se do domu 
přistěhuje jeho milenka. Přežije ideál střet s realitou?

  Režie: Thomas Vinterberg 
  Hrají: Ulrich Thomsen, Trine Dyrnholm, Julie Agnete Vang

OD 09. 06.

  REALITA
Francie 2014, komedie, přístupný od 12 let, 97 min

Nesmělému filmaři Jasonovi se může splnit sen. Bohatý producent 
Bob Marshall souhlasí, že zafinancuje jeho hororový film. S jedi-
nou podmínkou – Jason má 48 hodin na to, aby objevil nejlepší 
výkřik v historii filmu. Jeho hledání se však postupně mění v noční 
můru. Osobitý režisér Quentin Dupieux naplnil Realitu absurd-
ním humorem, snovými pasážemi i hudbou Philipa Glasse. Do 
české distribuce film vybrala stovka filmových nadšenců v rámci 
projektu Scope100.

  Režie: Quentin Dupieuxe
  Hrají: Alain Chabat, Jonathan Lambert, Jon Heder, Kyla 
Kenedy, Eric Wareheim
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  OSLNĚNI SLUNCEM 
Itálie 2016, krimi, nevhodný do 15 let, 124 min

Slavná rocková hvězda Marianne přišla o hlas. Po operaci hlasivek 
tráví poklidnou dovolenou na slunečném ostrově v Itálii se svým 
mladším partnerem Paulem. Lenivá idylka je narušena nečeka-
nou návštěvou Mariannina starého přítele z mládí, hudebního 
producenta Harryho a jeho okouzlující dcery Penelope. Radost 
z příjemného setkání se postupně mění v atmosféru plnou skry-
tých vášní, nedůvěry, podezírání a žárlivosti. Rostoucí paranoia 
a destruktivní chování neodvratně spějí k děsivé tragédii.

  Režie: Luca Guadagnino
  Hrají: Dakota Johnson, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, 
Matthias Schoenaerts, Aurore Clément

OD 16. 06.

  HLEDÁ SE DORY 
USA 2016, animovaný

Na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si 
spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak 
si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své 
rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydává na strhující dob-
rodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária 
v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové.

  Režie: Andrew Stanton
  Hrají: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane Keaton, Eugene 
Levy, Ty Burrell, Kaitlin Olson, Ed O‘Neill, Willem Dafoe

� FILMOVÉ FESTIVALY

  FESTIVAL SEVERSKÉ KRAŤASY
08.–16. 06. 

Kino Evald | Národní 28 | Praha 1 | www.evald.cz  
Kompletní info o festivalu najdete na www.skandinavskydum.cz 

  Všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky.
  vstupné 110 Kč / 1 blok
  rezervace vstupenek na www.evald.cz

Skandinávský dům ve spolupráci s Kinem Evald srdečně zve na 
druhý ročník přehlídky severských krátkometrážních filmů 
Severské kraťasy.
V rámci přehlídky budou mít diváci možnost ve dvou týdnech 
zhlédnout čtyřicítku současných krátkých filmů z Dánska, Fin-
ska, Islandu, Norska a Švédska. Program je rozdělen do pěti 
bloků podle jednotlivých zemí a zahrnuje jak hrané, tak animo-
vané snímky. 
Na vážnější notu zahraje Zachmuřené Dánsko, kde se jako časté 
téma filmů objevuje vztah rodičů a dětí a mezigenerační spory. 
Hrdinové se v něm potýkají s rozmanitými dilematy od homo-
sexuality, přes finanční problémy až po vážné nemoci a smrt. 
Syrové Finsko představí snímky reflektující společnost, mysl 
jednotlivce i vztah člověka k přírodě. Tragikomicky laděný blok 
nabídne pohled na zemi hned z několika různých úhlů. Společ-
nost a mezilidské vztahy zkoumá také Ironické Norsko, v němž 
nadsázku a svérázný humor prokládají filmy vážnější a vhodné 
k zamyšlení. Hořkosladké Švédsko charakterizují pocity me-
lancholie, samoty, nenaplněné lásky a nostalgické vzpomínky 
na minulost. Většina snímků z tohoto experimentálního bloku 
posbírala ceny z evropských festivalů včetně prestižních švéd-
ských cen Guldbaggen za nejlepší krátký film. (Ne)všední Island 
umožní divákům nahlédnout do běžného života ostrovanů, který 
však skrývá mnohá malá lidská tajemství vůbec obyčejný není.

PROGRAM FESTIVALU
08. 06. | 19.00 | Zachmuřené Dánsko
09. 06. | 19.00 | Ironické Norsko
14. 06. | 19.00 | (Ne)všední Island
15. 06. | 19.00 | Hořkosladké Švédsko
16. 06. | 19.00 | Syrové Finsko
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 MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 
10.–11. 06. 

La Fabrika | Komunardů 30 | Praha 7 
Studio Dva | Palác Fénix | Václavské nám. 802/56 | Praha 1 
Kompletní info o festivalu najdete na www.mentalpower.cz/

MPPFF je mezinárodní filmový festival (ne)herců s men-
tálním a kombinovaným postižením. Festival probíhá ce-
loročně ve vybraných lokalitách v ČR a uvádí filmy, ve kterých 
hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

V Praze se desátý ročník MPPFF uskuteční ve dnech 10. 06.–
11. 06. 2016. Projekce soutěžních snímků a benefiční kocert 
kapel Květy, Tatabojs, Vypsaná fixa a Olympic proběhnou 
první festivalový den v La Fabrice. Druhý den je na programu 
slavnostní galavečer ve Studiu Dva na Václavském náměstí. 
V porotě zasednou osobnosti české kultury, které svou každoroč-
ní přítomností festival podporují: T. Fischerová E. Holubová, 
T. Voříšková, M. Horáček, M. Suchánek, I. Bareš, V. Krása 
a další. Slavnostní večer bude moderovat Vojta Kotek. V rámci 
doprovodného programu se na jevišti setkají umělci s handicapem 
i bez handicapu a na závěr gala-večera bude připraven slavnostní 
raut pro všechny zúčastněné. 
Hlavní myšlenkou festivalu je vytvořit podmínky pro uměleckou 
seberealizaci lidí s postižením a podílet se tak na jejich duševním 
rozvoji. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou možnost spole-
čenské integrace postižených. Festival vznikl proto, aby umožnil 
těmto lidem vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít 
chvíle umělecké tvorby a posílit tak jejich sebevědomí a místo ve 
společnosti. Jde o projekt ojedinělý, který nemá v České repub-
lice ani v zahraničí obdoby. Existují festivaly divadelní, hudební 
i festivaly filmů dokumentárních, které mapují každodenní život 
lidí s postižením. Festival hraných filmů ale neexistoval, přestože 
hraný film je žánrem, ve kterém lidé s postižením mohou AKTIVNĚ 
naplnit své umělecké nadání a vnímání. Hraný film je prostorem, 
v němž se potkávají hudba, tanec, divadlo – tedy umělecké po-
lohy, které jsou pro tyto lidi tou nejpřirozenější a často i jedinou 
formou komunikace.

� LETNÍ KINA

 MEETFACTORY – LETNÍ KINO
be kind rewind

Ke Sklárně 3213/15 | Praha 5 | www.meetfactory.cz 
  vstupné 80 Kč, pro obyvatele Prahy 5 sleva 50 %
  předprodej vstupenek na www.meetfactory.cz

Každou středu v MeetFactory od 21.30 promítneme vámi 
zvolený snímek! 
Svého favorita vybírejte na www.facebook.com/MeetFactory. 
Veřejné hlasování skončí každé pondělí ve 12.00 a následně bude 
spuštěn předprodej vstupenek na www.meetfactory.cz. Provoz 
letního kina podpořila formou grantu městská část Praha 5. 

PROMÍTÁNÍ ČERVEN / SUMMER LOVE: 
1. / 8. / 15. / 22. / 29. 06. 
Vybírejte z následujících 
trháků:
Americká krása 
Stvořeni pro lásku
Půlnoční kovboj 
Přežijí jen milenci 
Magická hlubina 
Osudová přitažlivost 
Cry-Baby 
Opilí láskou 
Smrt panen 
Zkrocená hora 

PROMÍTÁNÍ ČERVENEC / SUMMER SEX:  
6. / 13. / 20. / 27. 07.
Vybírejte z následujících trháků:
Spalující touha 
Snílci 
Stud 
Crash 
Spoutej mě 
Sex, lži a video 
Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec 
V žáru vášně 
Dvojník 
Modrý samet
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� PROGRAM KIN A–Z
  Uzávěrka tohoto vydání byla 10. května, 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, 
Bio Oko a Světozor v dopoledních a odpoledních hodinách. Za snížené 
vstupné 60 Kč umožňuje zhlédnout nové zajímavé filmy v rozumnou 
denní dobu 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. 

  KINO AERO
02. 06. | 13.30 | Naše malá sestra
07. 06. | 10.00 | Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na 

záchranu světa
09. 06. | 13.30 | Boj
14. 06. | 10.00 | Vzkaz v láhvi
16. 06. | 13.30 | Spotlight
21. 06. | 10.00 | Komuna
23. 06. | 13.30 | Assassin
28. 06. | 10.00 | Já, Olga Hepnarová
30. 06. | 13.30 | Příběh lesa

  KINO SVĚTOZOR
01. 06. | 13.00 | Příběh lesa
03. 06. | 13.00 | Teorie tygra
08. 06. | 14.00 | Naše malá sestra
10. 06. | 14.00 | V paprscích slunce
15. 06. | 13.00 | Eva Nová
17. 06. | 14.00 | Já, Olga Hepnarová
22. 06. | 13.00 | Mia madre
24. 06. | 14.00 | Vzkaz v láhvi
29. 06. | 13.00 | Komuna

  BIO OKO
02. 06. | 10.00 | Spotlight
06. 06. | 13.00 | Já, Olga Hepnarová
09. 06. | 10.00 | Trabantem do posledního dechu
13. 06. | 13.00 | Teorie tygra
16. 06. | 10.00 | Příběh lesa
20. 06. | 13.00 | Saulův syn
23. 06. | 10.00 | Boj
27. 06. | 13.00 | Už je tady zas
30. 06. | 10.00 | Carol

  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

 01. 06. | 19.30 | Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál 
na záchranu světa – ČR

08. 06. | 19.30 | Eva Nová – ČR
15. 06. | 19.30 | Boj – Dánsko
22. 06. | 19.30 | Rodinný film – ČR
29. 06. | 19.30 | Dánská dívka – VB / Belgie

  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

01. 06. | 11.00 | Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek – FR
01. 06. | 18.30 | Rodinka Bélierových – Francie, Belgie
02. 06. | 11.00 | Obraz – Francie, Belgie
02. 06. | 18.30 | Lagerfeld – důvěrné – Francie
03. 06. | 11.00 | Láhev v moři – Francie, Izrael 
03. 06. | 14.30 | Mikulášovy patálie – Francie, Belgie 
03. 06. | 18.30 | My tři, nebo nikdo – Francie
03. 06. | 20.30 | Hlavu vzhůru! – Francie
04. 06. | 11.00 | Příběh lesa – Francie 
04. 06. | 16.00 | Belmondo – Francie 
04. 06. | 19.00 | Mezinárodní filmový festival Très Court
07. 06. | 11.00 | Úplně poprvé – Francie 
07. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie 
08. 06. | 11.00 | Rodinka Bélierových – Francie, Belgie
08. 06. | 14.30 | My tři, nebo nikdo – Francie 
08. 06. | 18.30 | Mikrob a Gasoil – Francie 
09. 06. | 11.00 | Mikulášovy patálie – Francie, Belgie 
10. 06. | 11.00 | Láhev v moři – Francie, Izrael
10. 06. | 14.30 | Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek – FR
10. 06. | 18.00 | Camille opakuje – Francie 
10. 06. | 21.45 | Jede, jede poštovský panáček – Francie 
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11. 06. | 11.00 | Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek – FR
11. 06. | 16.00 | Příběh lesa – Francie
11. 06. | 18.00 | Oslněni sluncem – Itálie / Francie 
11. 06. | 20.30 | Realita – Francie / Belgie / USA 
14. 06. | 11.00 | Úplně poprvé – Francie
14. 06. | 18.30 | My tři, nebo nikdo – Francie
15. 06. | 11.00 | Camille opakuje – Francie 
15. 06. | 18.30 | Hannah Arendt – Něm. / Izrael / Luc. / FR
16. 06. | 11.00 | My tři, nebo nikdo – Francie
16. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie 
17. 06. | 11.00 | Vzpomínky – Francie 
17. 06. | 14.30 | Rodinka Bélierových – Francie, Belgie
17. 06. | 18.30 | Paradise Trips – Belgie 
17. 06. | 20.30 | Realita – Francie / Belgie / USA
18. 06. | 11.00 | Mikulášovy patálie – Francie, Belgie
18. 06. | 16.00 | Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek – FR
18. 06. | 18.00 | Hlavu vzhůru! – Francie 
18. 06. | 20.30 | Oslněni sluncem – Itálie / Francie
21. 06. | 11.00 | Vzpomínky – Francie 
21. 06. | 18.30 | Hlavu vzhůru! – Francie 
22. 06. | 11.00 | Láhev v moři – Francie, Izrael
22. 06. | 14.30 | Příběh lesa – Francie
22. 06. | 19.00 | Emir Kusturica: Balkan‘s bad boy – Bulh.
23. 06. | 11.00 | Úplně poprvé – Francie
23. 06. | 18.30 | Realita – Francie / Belgie / USA
24. 06. | 11.00 | Camille opakuje – Francie
24. 06. | 14.30 | Babylón v lavicích – Francie 
24. 06. | 18.30 | Hannah Arendt  – Něm. / Izrael / Luc. / FR
24. 06. | 20.30 | Oslněni sluncem – Itálie / Francie
25. 06. | 11.00 | Příběh lesa – Francie 
25. 06. | 16.00 | Lagerfeld – důvěrné – Francie
25. 06. | 18.30 | Babylón v lavicích – Francie
25. 06. | 20.30 | Mikrob a Gasoil – Francie
28. 06. | 11.00 | Camille opakuje – Francie 
28. 06. | 18.30 | Paradise Trips – Belgie
29. 06. | 11.00 | Mikulášovy patálie – Francie, Belgie 
30. 06. | 11.00 | Kód enigmy – Velká Británie / USA
30. 06. | 18.30 | Realita – Francie / Belgie / USA

  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. 06. | 13.30 | Michel Gondry: Mikrob a Gasoil – Francie
01. 06. | 16.30 | Teorie tygra – ČR
01. 06. | 18.00 | Maggie má plán – USA
01. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie
01. 06. | 20.00 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR – Eng. Subt.
01. 06. | 20.30 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – české tit.
02. 06. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
02. 06. | 16.15 | Belmondo – Francie
02. 06. | 18.00 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – české tit.
02. 06. | 18.30 | Komuna – Dánsko 
02. 06. | 20.30 | Carol – USA
02. 06. | 20.45 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
03. 06. | 13.30 | Teorie tygra – ČR
03. 06. | 16.00 | Belmondo – Francie
03. 06. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
03. 06. | 18.00 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – české tit.
03. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie
03. 06. | 20.30 | Carol – USA
03. 06. | 20.45 | Komuna – Dánsko
04. 06. | 11.00 | Zootropolis: Město zvířat 3D – česká verze
04. 06. | 13.45 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
04. 06. | 14.00 | Angry Birds ve filmu 3D – česká verze
04. 06. | 16.00 | Belmondo – Francie
04. 06. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
04. 06. | 18.00 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – české tit.
04. 06. | 08.30 | Belmondo – Francie
04. 06. | 20.30 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
04. 06. | 20.45 | Komuna – Dánsko
05. 06. | 11.00 | Zootropolis: Město zvířat 3D – česká verze
05. 06. | 13.15 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
05. 06. | 14.00 | Angry Birds ve filmu 3D – česká verze
05. 06. | 15.30 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
05. 06. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
05. 06. | 17.45 | Belmondo – Francie
05. 06. | 18.00 | Alenka v říši divů: Za zrcadlem – české tit.
05. 06. | 20.00 | Komuna – Dánsko
05. 06. | 20.30 | Kolonie – SRN/Lux./FR
06. 06. | 13.30 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
06. 06. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
06. 06. | 16.15 | Belmondo – Francie
06. 06. | 18.00 | Belmondo – Francie
06. 06. | 20.15 | Kolonie – SRN/Lux./FR
06. 06. | 20.30 | Komuna – Dánsko
07. 06. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
07. 06. | 16.15 | Belmondo – Francie
07. 06. | 18.00 | Komuna – Dánsko
07. 06. | 18.45 | Ladies Movie Night: Maggie má plán – USA
07. 06. | 20.15 | Orel Eddie – USA
08. 06. | 13.30 | Komuna – Dánsko
08. 06. | 16.00 | Belmondo – Francie
08. 06. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
08. 06. | 18.00 | Komuna – Dánsko
08. 06. | 18.15 | Belmondo – Francie
08. 06. | 20.15 | Orel Eddie – USA
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08. 06. | 20.30 | V zajetí démonů 2
09. 06. | 16.00 | Belmondo – Francie
09. 06. | 18.00 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
09. 06. | 20.00 | Komuna – Dánsko
09. 06. | 20.30 | Oslněni sluncem – Itálie/Francie
10. 06. | 13.30 | Belmondo – Francie
10. 06. | 16.00 | Oslněni sluncem – Itálie/Francie
10. 06. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
10. 06. | 18.15 | Komuna – Dánsko
10. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie
10. 06. | 20.30 | Mezipatra Approved: Babi – USA
10. 06. | 20.45 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
11. 06. | 13.30 | Angry Birds ve filmu 3D – česká verze
11. 06. | 13.45 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
11. 06. | 16.00 | Oslněni sluncem – Itálie/Francie
11. 06. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
11. 06. | 18.15 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
11. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie
11. 06. | 20.30 | Komuna – Dánsko
11. 06. | 20.45 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
12. 06. | 13.00 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
12. 06. | 13.30 | Angry Birds ve filmu 3D – česká verze
12. 06. | 15.30 | Teorie tygra – ČR
12. 06. | 16.00 | Oslněni sluncem – Itálie/Francie
12. 06. | 17.45 | Belmondo – Francie
12. 06. | 18.15 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
12. 06. | 20.00 | Komuna – Dánsko
12. 06. | 20.45 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
13. 06. | 13.30 | Kolonie – SRN/Lux./FR
13. 06. | 16.00 | Oslněni sluncem – Itálie/Francie
13. 06. | 16.15 | Belmondo – Francie
13. 06. | 18.15 | Já, Olga Hepnarová – ČR/SR/PL/FR
13. 06. | 18.30 | Kolonie – SRN/Lux./FR
13. 06. | 20.30 | Filmové legendy s Expres FM: Mlčení 

jehňátek – USA
13. 06. | 20.45 | Komuna – Dánsko
14. 06. | 16.00 | Oslněni sluncem – Itálie/Francie
14. 06. | 16.15 | Belmondo – Francie
14. 06. | 18.15 | Teorie tygra – ČR
14. 06. | 18.30 | Paradise Trips – Belgie
14. 06. | 20.15 | Kolonie – SRN/Lux./FR
14. 06. | 20.30 | Komuna – Dánsko
15. 06. | 13.30 | Oslněni sluncem – Itálie/Francie 
15. 06. | 16.15 | Belmondo – Francie
15. 06. | 18.30 | Paradise Trips – Belgie
15. 06. | 20.15 | Kolonie – SRN/Lux./FR
16. 06. | 16.00 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
16. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
16. 06. | 18.15 | Komuna – Dánsko
16. 06. | 18.30 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
16. 06. | 20.30 | Iggy Pop – Live in Basel – záznam koncertu
16. 06. | 20.45 | Finding Dory 2D – USA – English version 

(bez českých titulků)
17. 06. | 13.30 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
17. 06. | 16.00 | Belmondo – Francie

17. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
17. 06. | 18.15 | Komuna – Dánsko
17. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie
17. 06. | 20.30 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
17. 06. | 20.45 | Finding Dory 2D – USA – English version 

(bez českých titulků)
18. 06. | 14.00 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
18. 06. | 15.45 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
18. 06. | 16.15 | Orel Eddie – USA
18. 06. | 18.15 | Belmondo – Francie
18. 06. | 18.30 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
18. 06. | 20.15 | Komuna – Dánsko
18. 06. | 20.45 | Správní chlapi – USA
19. 06. | 14.00 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
19. 06. | 15.45 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
19. 06. | 16.15 | Orel Eddie – USA
19. 06. | 18.15 | Belmondo – Francie
19. 06. | 18.30 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
19. 06. | 20.15 | Komuna – Dánsko
19. 06. | 20.45 | Správní chlapi – USA
20. 06. | 13.30 | V paprscích slunce – Rusko/ČR/SRN
20. 06. | 16.00 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
20. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
20. 06. | 18.30 | Už je tady zas! – SRN
20. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie
20. 06. | 20.30 | Správní chlapi – USA
20. 06. | 20.45 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
21. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
21. 06. | 17.30 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
21. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie
21. 06. | 20.00 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
21. 06. | 20.30 | Správní chlapi – USA
22. 06. | 13.30 | Eva Nová – SR/ČR 
22. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
22. 06. | 17.30 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
22. 06. | 18.30 | Belmondo – Francie
22. 06. | 20.00 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
22. 06. | 20.30 | Správní chlapi – USA
23. 06. | 16.00 | Belmondo – Francie
23. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
23. 06. | 18.15 | Assassin – Tchaj-wan/Čína/Hong Kong
23. 06. | 19.00 | FuckUp Night Prague Vol. IX – vstupenky 

na www.fuckupnights.cz
23. 06. | 20.30 | Spotlight – USA
24. 06. | 13.30 | Správní chlapi – USA
24. 06. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
24. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
24. 06. | 18.00 | Belmondo – Francie
24. 06. | 18.15 | Assassin – Tchaj-wan/Čína/Hong Kong
24. 06. | 20.15 | Den nezávislosti: Nový útok – USA
24. 06. | 20.30 | Spotlight – USA
25. 06. | 13.45 | Teorie tygra – ČR
25. 06. | 14.00 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
25. 06. | 16.00 | Belmondo – Francie
25. 06. | 16.15 | Ikarie XB 1 – ČR, 1963 – restaurovaná verze
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25. 06. | 18.00 | Teorie tygra – ČR
25. 06. | 18.15 | Assassin – Tchaj-wan/Čína/Hong Kong
25. 06. | 20.15 | Den nezávislosti: Nový útok – USA
25. 06. | 20.30 | Spotlight – USA
26. 06. | 13.45 | Teorie tygra – ČR
26. 06. | 14.00 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
26. 06. | 16.00 | Belmondo – Francie
26. 06. | 16.15 | Ikarie XB 1 – ČR, 1963 – restaurovaná verze
26. 06. | 18.00 | Teorie tygra – ČR
26. 06. | 18.15 | Assassin – Tchaj-wan/Čína/Hong Kong
26. 06. | 20.15 | Den nezávislosti: Nový útok – USA
26. 06. | 20.30 | Spotlight – USA
27. 06. | 13.30 | Teorie tygra – ČR
27. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
27. 06. | 16.45 | Belmondo – Francie
27. 06. | 18.00 | Teorie tygra – ČR
27. 06. | 18.45 | Realita – FR/Bel./USA
27. 06. | 20.15 | Den nezávislosti: Nový útok – USA
27. 06. | 20.30 | Spotlight – USA
28. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
28. 06. | 16.45 | Belmondo – Francie
28. 06. | 18.00 | Teorie tygra – ČR
28. 06. | 18.45 | Realita – FR/Bel./USA
28. 06. | 20.15 | Den nezávislosti: Nový útok – USA
28. 06. | 20.30 | Spotlight – USA
29. 06. | 13.30 | Assassin – Tchaj-wan/Čína/Hong Kong
29. 06. | 16.15 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
29. 06. | 16.45 | Belmondo – Francie
29. 06. | 18.00 | Teorie tygra – ČR
29. 06. | 18.45 | Realita – FR/Bel./USA
29. 06. | 20.15 | Den nezávislosti: Nový útok – USA
29. 06. | 20.30 | Spotlight – USA
30. 06. | 16.00 | Hledá se Dory 3D – USA – česká verze
30. 06. | 16.15 | Vzkaz v láhvi – DK/SRN/SE/NO
30. 06. | 18.15 | Než jsem tě poznala – USA
30. 06. | 18.30 | Teorie tygra – ČR
30. 06. | 20.30 | Realita – FR/Bel./USA
30. 06. | 20.45 | Hra peněz – USA

 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

ČESKÉ KOŘENY VE VANCOUVERU
07. 06. | 18.00 | Příběhy o cestách za svobodou – film ve 
dvou částech s přestávkou. Jak česká emigrace před rokem 1989 
žije v Kanadě dnes, co v této zemi dokázala, co našla a co ztratila? 

Premiéra čtvrtého, zdvojeného dílu dokumentárního cyklu České 
kořeny. Režie, kamera, střih: Tomáš Kubák; rozhovory, produkce: 
Martina Fialková | vstupné 90 Kč, malý sál

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

07. 06. | 17.00 | Vatikánská muzea. Nevšední výprava za po-
znáním působivé umělecké sbírky. (Ultra HD 4K obraz, 65 min) | 
vstupné 90 Kč, velký sál
14. 06. | 17.00 | Florencie a galerie Uffizi. Fascinující cesta 
do kolébky italské renesance, 85 min. | vstupné 90 Kč, velký sál

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

04. 06. | 17.00 | Angry Birds ve filmu / The Angry Birds Mo-
vie (USA 2016, John Cohen & Catherine Winder, český dabing, 
100 min) | vstupné 130 Kč, velký sál
07. 06. | 19.00 | Captain America: Občanská válka / Captain 
America. Civil War (USA 2016, Anthony & Joe Russo, český dabing, 
148 min) | vstupné 130 Kč, velký sál 
14. 06. | 19.00 | X-Men. Apokalypsa / X-Men. Apocalypse (USA 
2016, Bryan Singer, český dabing, 130 min) | vstupné 120 Kč, 
velký sál 

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

08. 06. | 19.00 | Naše malá sestra / Umimachi Diary (Japon-
sko 2015, Hirokazu Kore-eda, japonsky s českými titulky, 126 
min) Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. | vstupné 90 Kč, 
velký sál

DĚTI – ŠKOLA – AUTORITA
09. 06. | 19.30 | Úryvky z dokumentárních filmů Tomáše 
Škrdlanta: Škola demokracie (ČR 1997), Bít a nebít (ČR 2014) 
a Život – základ školy (ČR 2016) & diskuzní fórum na téma 
Může minulá škola připravovat děti na budoucnost? Dis-
kuse se zúčastní zástupci pedagogických i rodičovských iniciativ 
a Tomáš Škrdlant. Moderuje Vladimír Hendrich. | vstupné 50 Kč, 
malý sál

NEJLEPŠÍ SOUČASNÉ THRILLERY I.
  Projekci předchází lektorský úvod Vladimíra Hendricha. 

09. 06. | 19.00 | Oslněni sluncem / A Bigger Splash (Itálie 
– Francie  2015, Luca Guadagnino, 120 min) | vstupné 90 Kč, 
velký sál
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  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

490x490_NFA_Cd.indd   1 16.03.15   19:5001. 06. | 17.30 | Čestmír Mlíkovský / Okurkový hrdina – ČSR 
1963 

01. 06. | 20.00 | Haro Senft / Hladký běh – SRN 1967 + krátký 
film Haro Senft / Auto Auto – SRN 1964 

02. 06. | 17.30 | Andrzej Wajda / Veselka – PL 1972 
03. 06. | 17.30 | Jiří Slavíček – Václav Krška / Kluci na řece 
03. 06. | 19.30 | Tony Richardson / Tom Jones – VB1963
03. 06. | 22.00 | Masaki Iwana / Rumělkové duše – Jap. 2008
06. 06. | 17.30 | Sadao Nakadžima / Appassionato – Jap. 1984
06. 06. | 20.00 | Andrzej Wajda / Hranice stínu – PL / VB 1976 
07. 06. | 17.30 | Mira Fornay / Záhradníci – Nizozemsko / SR 

2016 + Mira Fornay / Můj pes Killer – ČR / SR 2013 
07. 06. | 20.00 | Noaz Deshe / Bílý stín – Tanzánie / Něm. / IT 

2013 
08. 06. | 17.30 | Stanley Kramer / Kdo seje vítr – USA 1960 
08. 06. | 20.00 | André Techiné / Místo zločinu – FR 1986 
09. 06. | 17.30 | Mezinárodní den archivů – Friedrich 

Dalsheim / Ostrov démonů – Něm. 1933 | úvodní slovo 
filmová historička a kurátorka Eva Urbanová.

10. 06. | 17.30 | Karel Smyczek – Michael Kocáb / Pražákům, 
těm je hej – ČR 1990 

10. 06. | 20.00 | Andrzej Wajda / Dirigent – PL 1979 

MUZEJNÍ NOC V PONREPU
  volný vstup bez pokladny, bez lístků

11. 06. | 19.00–20.00 | Prekinematografické aparáty – 
přednáška Principy pohyblivých obrazů; workshop 
Oživlé obrazy praxinoskopu a zoetropu

11. 06. | 20.00–21.00 | Barva a film – přednáška Když film 
dostal poprvé barvu; workshop Laterna magika – 
nakresli film!

11. 06. | 21.00–22.00 | Handmade film – přednáška Rukoděl-
ný film; workshop Laterna magika – nakresli film!

11. 06. | 22.00–23.00 | Film v černé kuchyni – přednáška 
Různé možnosti vyvolávání úzkého 8mm inverzního 
filmu

11. 06. | 22.00–23.00 | karaoke / živý dabing 
11. 06. | 23.00–00.00 | koncert / woodstocková psychedelie 

v podání kapely Kamil
11. 06. | 00.00 | DJ Zjev a DJ Franco

13. 06. | 17.30 | Andrzej Wajda / Kronika milostných nehod 
– PL 1985 

13. 06. | 20.00 | Claude Jutra / Kamouraska – Kanada / FR 1972 
14. 06. | 17.30 | Svatopluk Innemann / Muži v offsidu – 

ČSR 1931 
14. 06. | 20.00 | Martin Kohout / Česká cesta – ČR 2015
15. 06. | 17.30 | Bertrand Blier / Kdybych byl špion – FR 1967
15. 06. | 20.00 | Andrzej Wajda / Běsi – FR 1987 
16. 06. | 17.30 | Kenneth Branagh / Jindřich V. – VB 1989 
17. 06. | 18.30 | Andrzej Wajda / Propletenec – PL 1968 + 

Andrzej Wajda / Běsi po letech – PL 2013 + Jerzy 
Ziarnik / Na place – PL 1968 

17. 06. | 21.00 | Midnight Movies – Luc Besson / Brutální 
Nikita – FR/ IT | vstupné 100 CZK

20. 06. | 17.30 | J. Lee Thompson / Štvanci – VB 1978
20. 06. | 20.00 | Karel Lamač / Hříchy lásky – ČSR 1928–29 
21. 06. | 18.30 | Helena Všetečková / Všichni mají pravdu? Ka-

rel Floss a ti druzí – ČR 2015 | volný vstup s lístky zdarma
22. 06. | 17.30 | Franklin J. Schaffner / Hoši z Brazílie – 

USA 1978 
22. 06. | 20.00 | Andrzej Wajda / Puškvorec – PL 2009 
23. 06. | 17.30 | Peter Yates / Garderobiér – VB1983 
24. 06. | 18.30 | Andrzej Wajda / Člověk z mramoru – PL 1976 
27. 06. | 17.30 | Franz Schröder / Boj o Himaláje – Něm. 1938 
27. 06. | 20.00 | Xavier Giannoli / Marguerite – FR/ ČR / Belgie 

2015 | Martin Kurel se letos v únoru stal historicky prvním 
českým držitelem Césara. Soška mu byla udělena za 
nejlepší výpravu 2015 ve filmu Marguerite. 

28. 06. | 19.00 | Andrzej Wajda / Země zaslíbená – PL 1974 
29. 06. | 17.30 | Michael Gordon / Později, miláčku – USA 1963
29. 06. | 20.00 | Večer Samozvanců – Cena Andreje „Nikolaje“ 

Stankoviče za rok 2015 | volný vstup s lístky zdarma
30. 06. | 17.30 | Norman Taurog / Broadway Melodie 1940 – 

USA 1976 – English friendly 
01. 07. | 17.30 | Živko Nikolić / Krása neřesti – Jugoslávie 1986 
01. 07. | 20.00 | Mel Brooks / Němý film – USA 1976 
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  CENA PAVLA KOUTECKÉHO SLAVÍ 
JUBILEJNÍCH DESET LET

V dubnu tomu bylo 10 let od okamžiku, kdy při natáčení 
v Praze tragicky zahynul jeden z nejvýraznějších českých 
filmařů Pavel Koutecký. Jeho přátelé a kolegové v čele s pro-
ducentkou Jarmilou Polákovou ze společnosti Film & Socio-
logie, Igorem Blaževičem z festivalu Jeden svět a Ondřejem 
Hrabem z Divadla Archa krátce po jeho smrti založili Cenu 
Pavla Kouteckého. Vítěz letošního 10. ročníku bude vyhlášen 
v předvečer Kouteckého nedožitých šedesátých narozenin, 
9. června v pražském Divadle Archa.

Veřejnost si Kouteckého, který zemřel 13. dubna 2006, asi nejví-
ce spojuje s jeho nejznámějším a také posledním dokumentem 
Občan Havel, jenž po režisérově smrti dokončil Miroslav Janek. 
Před rokem 1989 se Koutecký ve svých filmech svým osobitým 
způsobem věnoval tématu vědy. Poté se zaměřoval na změny 
po listopadu 1989 a osudy osobností s touto dobou spojených 

(Evoluce 4 z revoluce; Zánik Československa v parlamentu; 
ÓÓÓ, my se máme). Zabýval se také proměnami Pražského hradu 
spojené s osobou architekta Josipa Plečnika (Drahý Mistře; Jak se 
žije na Pražském hradě; Příběh Pražského hradu). Další jeho 
doménou byly filmy zachycující neobyčejné příběhy mentálně posti-
žených lidí (O sportovci; Amici, tanec s přáteli; Jiní lidé jako my). 

Cílem Ceny Pavla Kouteckého mimo jiné je, aby jeho filmy mohla 
vidět široká veřejnost. Letos jsou připraveny dvě speciální venkov-
ní projekce Kouteckého dokumentu Drahý Mistře o slovinském 
architektovi Josipu Plečnikovi a jeho úpravách Pražského hradu 
v době prezidenta T. G. Masaryka. Ty se uskuteční přímo v reál-
ném prostředí jeho architektonických děl – ve čtvrtek 2. června 
od 21.30 v prostorách Jižních zahrad Pražského hradu a v úterý 
7. června od 21.30 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze u Pleč-
nikova kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. 

V loňském roce získala cenu Pavla Kouteckého Jana Ševčíková 
za svůj snímek Opři žebřík o nebe. Finále letošního jubilej-
ního 10. ročníku bude patřit těmto tvůrcům a filmům: Giladu 
Baramovi s filmem Koudelka fotografuje Svatou Zemi, Kristýně 
Bartošové se snímkem Nebezpečný svět Rajka Dolečka, Heleně 
Třeštíkové a její Mallory, Janu Foukalovi a filmu Amerika a Vitaly 

Manskymu s jeho dokumentem V paprscích slunce. V kategorii 
krátkých dokumentárních filmů byly nominovány snímky Strip 
Kateřiny Turečkové, Kohoutková Veroniky Liškové, Co dělat, když 
vlaky projíždí Karla Friise Forchhammera, Království banánových 
krabic Jana Vondráčka a Všechno skončí v jedné bedně režisérky 
Alžběty Kovandové.

Jana Stránská

Pavel Koutecký – Drahý mistře

Václav Havel a Pavel Koutecký

Fo
to

 ©
  4

 pr
es

s; 
Ae

ro
film

s

Pavel Koutecký – Drahý mistře

Jan Foukal – Amerika
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 zkoncerty
�HUDEBNÍ FESTIVALY A CYKLY

  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

 06. 06. | 20.00 | VÝCHODNÍ SFÉRY. Naoko Kikuchi – koto, Akihi-
to Obama a John Kaizan Neptune – šakuhači, Zuzana Bandúrová 
– flétna, Štěpán Uhlíř – kytara. Program: Tomáš Pálka: Landsca-
pe: MountainsLakes 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 Shakuha-
chi Festival Prague | Kino 64 U Hradeb
 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. 10. 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

  COLLEGIUM 1704 – SEZÓNA 2016|17
5. sezóna koncertního cyklu
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent a umělecký vedoucí

  vstupenky: na www.collegium1704.com/vstupenky,  
tel. +420 277 012 677 (po–ne 8.00–20.00), e–mail:  
tickets@collegium1704.com

  Colosseum Ticket (prodejní místa na www.colosseumticket.cz)
  pokladna České filharmonie – Rudolfinum (po–pá 10.00–18.00)
  Radioservis, Vinohradská 12 (po–pá 10.00–17.00)
  abonentní vstupenky (6 koncertů): 1250–5500 Kč
  jednotlivé vstupenky v prodeji od 1. června 2016
  Ceny jednotlivých vstupenek: 250–1350 Kč
  snížené vstupné: 200–1080 Kč (děti do 15 let, studenti, senioři 
od 60 let, ZTP a ZTP/P)

  dárkové poukazy na www.collegium1704.com

Collegium 1704
pražský barokní orchestr 

Collegium_HBO_KP_57_10_09_10_13_v1.indd   1 10/9/13   12:02 PM

 24. a 25. 10. 2016 | 19.30 | Zahajovací koncert. Program: 
C. Monteverdi: Vespro della beata Vergine | Rudolfinum, Dvořá-
kova síň
 07. 12. 2016 | 19.30 | La Virtuosissima – mimořádný koncert. 
Program: J. D. Zelenka: Sonate a 2 oboi, fagotto e 2 bassi obligati 
| kostel sv. Šimona a Judy 
 20. a 21. 12. 2016 | 19.30 | Vánoční oratorium. Program: 
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium | Rudolfinum, Dvořákova síň
 31. 12. 2016 | 14.00 a 18.00 | Silvestrovský koncert. Pro-
gram: J. D. Zelenka: Dixit Dominus | kostel sv. Šimona a Judy
 02. a 03. 02. 2017 | 19.30 | Královské slavnosti ve Versail-
les. Program: M. R. de Lalande: Te Deum, J.–B. Lully: Le Diver-
tissement Royal, J.–J. de Mondoville: Grand motet Dominus 
regnavit, J. P. Rameau: Grand motet In convertendo Dominus 
| Rudolfinum, Dvořákova síň 
 16. a 17. 03. 2017 | 19.30 | Miserere | Jan Martiník – bas. 
Program: J. D. Zelenka: Miserere in c moll | Rudolfinum, Dvořákova 
síň 
 06. a 07. 04. 2017 | 19.30 | Velikonoční koncert. Program: 
J. S. Bach: Janovy pašije | Rudolfinum, Dvořákova síň 

  DEVĚTKRÁT S DEVÍTKOU
XVI. Festival orchestrální a komorní tvorby 
2016
„Hudební jaro na Praze 9“

  pořádá Městská část Praha 9
  volný vstup

 06. 06. | 18.00 | Emauzský sbor a orchestr. Program: G. F. 
Händel, W. A. Mozart | Park Přátelství, Praha 9 – Prosek
 08. 06. | 18.00 | Varhanní koncert – Marie Pochopová. 
Program: výběr z děl světových mistrů | Kostel sv. Václava, Praha 9 
– Prosek
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 13. 06. | 18.00 | Brass Collegium. Program: J. S. Bach, J. I. 
Linek, J. Soussa, G. Ph. Telemann | Přírodní Park Podviní, Praha 9 
– Vysočany
 15. 06. | 18.00 | Boema kvartet. Program: A. Vivaldi, G. F. 
Händel, W. A. Mozart | Svatyně Krista Krále, Kolbenova, Praha 9 
– Vysočany

  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, Madri-
dem a Benátkami. María Espada – soprán, Vespres d’Arnadí 
(Španělsko) | 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 Mari-
anum / barokní orchestr, Jana Semerádová – umělecká vedoucí, 
Lenka Torgersen – koncertní mistr | Pražský hrad, Španělský sál, 
Praha 1

  NOVOFEST 2016
6. ročník festivalu v historických prostorách 
Novoměstské radnice na Karlově náměstí 

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

  večerní pokladna otevřena od 19.15 h před Velkým sálem Novoměst-
ské radnice

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

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – VELKÝ SÁL
Karlovo nám. 1/23 | Praha 2

 23. 06. | 20.00 | Evropou po stopách Karla IV. Vladimír 
Bukač – viola, Adam Skoumal – klavír. Program: Hudební 
putování zeměmi říše Karla IV.
 10. 08. | 20.00 | Vita caroli. Martin Myšička – umělecký před-
nes, Kristina Kasíková – klavír. Program: hudebně–literární pořad 
s hudbou J. S. Bacha, L. van Beethovena, M. Ravela ad.
 24. 08. | 20.00 | Hudba mariánské tradice. Edita Adlerová 
– mezzosoprán, Marcela Šestáková – klavír. Program: J. S. Bach, 
C. Franck, G. F. Händel, C. Saint-Saëns ad.
 06. 09. | 20.00 | Struny babího léta. Ana Brateljevic – harfa, Věra 
Příhodová – viola. Program: H. Vieuxtemps, A. Bax, J. Rodrigo ad.
 24. 10. | 19.30 | Závěrečný koncert. Koncert ve spolupráci 
s Akademií komorní hudby a nadací Villa Musica.

  STYLOVÉ VEČERY 2016
koncertní cyklus komorního orchestru 
Harmonia Praga 
Miroslav Vilímec – umělecký vedoucí
Štefan Britvík – dirigent

Další informace na www.harmoniapraga.cz
  pořádá Art, o. s. ve spolupráci s Harmonia Praga a Novoměstskou 
radnicí

  ceny abonentek na 7 koncertů: 1350 Kč/900 Kč snížená cena (pro 
držitele abonentní vstupenky je na každém koncertě zajištěno místo 
v předních řadách)

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

  večerní pokladna: hodinu před začátkem v místě konání koncertu
  info, rezervace, prodej vstupenek a abonentek: tel. 777 317 186, 
info@harmoniapraga.cz, online–prodej: www.bohemiaticket.cz, 
www.viamusica.cz

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – VELKÝ SÁL
Karlovo nám. 1/23 | Praha 2

  koncerty začínají vždy v 19.30 a jsou s přestávkou

Cyklus Stylové večery: sedm koncertů komorního orchestru 
„Harmonia Praga“. Cyklus je nazván Stylové večery a provází 
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posluchače hudbou různého zaměření pod taktovkou dirigenta 
Štefana Britvíka. Průvodní slovo má Miroslav Vilímec, umělecký 
vedoucí a sólista komorního orchestru „Harmonia Praga“, který 
posluchače v průběhu jednotlivých večerů seznamuje se skladateli 
a jejich díly. Již proběhly čtyři večery cyklu s názvy: Novoročně 
s Mozarty, Vivat Vivaldi, Pozdrav Jara a Harmonia Praga objevuje. 
Budou následovat:
 30. 06. | 19.30 | Slavné serenády – Mozart, Martinů, Čajkovskij
 06. 10. | 19.30 | Barokní perly – Bach, Händel a italské baroko
 03. 11. | 19.30 | Putování mezi žánry – Od baroka po Beatles

  SVATOJÁNSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Břevnovský klášter | Markétská 1/28 | Praha 6
www.lubomirbrabec.cz

 23. 06. | 20.00 | Benefiční koncert. Gentlemen singers, 
Gabriela Beňačková – soprán, speciální host, Lubomír 
Brabec – kytara, Studenti konzervatoře Jana Deyla pro 
nevidomé a slabozraké | výtěžek z koncertu bude věnován 
pro nevidomé studenty

  TÓNY ARCHITEKTURY
Cyklus koncertů

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

 20. 06. | 19.00 | Cimbálka České filharmonie hraje z Lisztu 
i zpaměti | Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1
 září 2016 | Fejetony pro trombony – Sdružení hlubokých 
žesťů | termín a místo bude upřesněno na www.variace.cz

� KONCERT AMERICKÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU

  NOVOGOTICKÁ KAPLE ČS. CÍRKVE 
EVANGELICKÉ

Korunní 60 | Praha 2

 22. 06. | 18.00 | Pěvecký sbor St. John Neumann´s Contem-
porary Choir (USA), vzniklý v r. 1966, dir. Isabel Momenee. 
Program – výběr: How Beautiful, Lord of the Dance, Ave Maria, 

Holy Ground, Jubilate Deo, Beyond the Moon and Stars, Kyrie 
Eleison, All Heaven Declares a jiné | Délka koncertu – asi 60 minut 
bez přestávky, WC | Pořádá: Fidelio, s.r.o. www.fideliokoncerty.cz 
| VSTUPNÉ ZDARMA – do naplnění kapacity sálu

� KONCERTNÍ SÁLY

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

DVOŘÁKOVA SÍŇ
 21. 06. | 19.30 | „Taneční pro pokročilé“ – koncert sestavený 
z nejznámějších tanců a jejich stylizací ve světové symfonické 
literatuře: Weber/Vyzvání k tanci, Dvořák/Furiant, Musorgskij/
Gopak, Janáček/Pilky, Ravel/Bolero, Čajkovskij/Květinový valčík, 
Smetana/Skočná, Brahms/Čardáš, Offenbach/Kankán, Chačatur-
jan/Šavlový tanec, Bernstein/Mambo a mnohé další. Účinkují: 
Komorní orchestr Akademie, dir. Pavel Hryzák, sólista Bo-
huslav Matoušek – housle | Předprodej vstupenek Via Musica 
(www.viamusica.cz ) nebo hodinu před koncertem v pokladně 
č. 1 Rudolfina.

  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
 08. a 09. 06. | 19.30 | Hradišťan, Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy FOK, dir. Stanislav Vavřínek. Program: J. Pavlica: Sva-
tojánské vigilie (světová premiéra) | FOK
 15. a 16. 06. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, dir. Jac van Steen, Simona Houda Šaturová – soprán, 
Pavol Remenár – baryton. Program: A. von Zemlinsky: Lyrická 
symfonie op. 18, L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur op. 55 
„Eroica“ | FOK
 22. a 23. 06. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, dir. Zdeněk Mácal, Pražský filharmonický sbor, sbm. 
Lukáš Vasilek, Kühnův dětský sbor, sbm. Jiří Chvála, Lucie 
Silkenová – soprán, Martin Petzold – tenor, Felix Rumpf 
– baryton. Program: R. Strauss: Růžový kavalír, suita, C. Orff: 
Carmina burana | Setkání s umělci 23. 06. v 18.15 | 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

www.kampocesku.cz  koncerty  91



 02. 06. | 19.30 | Cimbálová muzika Jiřího Janouška. Jubilejní 
koncert k 70. narozeninám primáše, hosté: Vlasta Grycová, Má-
ria Mačošková, Slovácký krúžek a další. Repertoár Cimbálové 
muziky Jiřího Janouška je velice široký a rozmanitý. Specializuje se 
zejména na oblast jižní Moravy a západního a východního Sloven-
ska. Všechny písně a melodie zaznívají ve stylově čisté úpravě jejího 
vedoucího pana Jiřího Janouška | vstupné 150/120 Kč
 04. 06. | 15.00 | Duo Teres. Lucia Fulka Kopsová – housle, To-
máš Honěk – kytara. Program: M. Brunner, L. Hurník, O. Kukal, 
J. Freidlin, K. Růžička, M. Benko. „Duo jsme založili na základě 
přátelství a radosti z hraní a nic velkého jsme od toho nečekali. 
Chtěli jsme si zkrátka a dobře zahrát pěknou hudbu. To, že se 
nám podařilo úspěšně absolvovat řadu koncertů nebo soutěží 
je krásné a zážitků máme hodně, takže budeme mít určitě na co 
vzpomínat.“ T. Honěk | vstupné 100/50 Kč
 07. 06. | 19.30 | Martin Sedlák – violoncello & jazz piano 
trio. Vladimír Strnad – klavír, Tadeáš Mesany – kontra-
bas, Tomáš Konůpka – bicí. Program: GRAND TANGO music 
for cello & jazz piano trio: C. Bolling, A. Piazzolla. Astor Piazzolla 
byl argentinský skladatel a hráč na bandoneon (typ knoflíkové 
tahací harmoniky). Vytvořil svůj vlastní styl argentinského tanga, 
které se nazývá „Tango Nuevo“, v překladu „Nové tango“. Claude 
Bolling je světově proslulý jazzový klavírista a skladatel, který 
spolupracuje s významnými hudebníky. Je znám také jako skla-
datel hudby k filmům, například: Svatý rok, Stepující stonožka, 
Muž z Acapulca, Atlantský val, Povídka o policajtovi, Tři muži na 
zabití | vstupné 130/100 Kč
 08. 06. | 19.30 | Komorní orchestr Archioni plus, dir. Michal 
Macourek. Program: Večer z tvorby W. A. Mozarta – Kouzelná 
flétna (předehra), Bella mia fiamma, koncertní árie, Malá noční 
hudba, Don Giovanni (předehra), Koncert pro flétnu a orchestr 
G dur | vstupné 130 Kč
 09. 06. | 19.30 | Zemlinského kvarteto. F. Souček – housle, 
P. Střížek – housle, P. Holman – viola, V. Fortin – violoncello. Pro-
gram: L. van Beethoven, L. Janáček, J. Suk | vstupné 150/120 Kč
 14. 06. | 18.00 | Omar Rojas – kytarový recitál. Pořádá 
Velvyslanectví Spojených států mexických | rezervace volných 
vstupenek na tel. 222 721 838
 15. 06. | 19.30 | Duo Cricket and Snail (Cvrček a Šnek). Lucie 
Carlson – housle, James R. Carlson – akordeon. Program: 
Duo klasicky vzdělaných interpretů a skladatelů z Nashvillu (USA) 
má nebývale široký záběr – hrají a zpívají v mnoha hudebních sty-
lech včetně keltské (skotsko-irské), klezmer, klasické, francouzské 
lidové a vlastní tvorby. Směs hudebních stylů přináší posluchačům 
unikátní hudební zážitek a originální kombinace nástrojů mnohé 
překvapí svou výrazovostí, sladkostí a bohatostí zvuku | vstupné 
130/100 Kč
 22. 06. | 19.30 | Pavel Voráček – klavírní recitál. Program: 
L. van Beethoven: Klavírní sonáty, Sonáta f moll op. 2, č. 1, Sonáta 
As dur op. 26, Sonáta c moll op. 111. Pátá část rozsáhlého cyklu, 
v němž bude postupně uvedeno všech 32 autorových klavírních 
sonát | vstupné 130/100 Kč

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2 | Praha 1

 06. 06. | 19.30 | Francouzští mistři violy da gamba. Balázs 
Adorján – viola da gamba, Katalin Ertsey – theorba. Pro-
gram: J. B. de Boismortier: Suita e moll, Monsieur de Sainte-Co-
lombe: Les pleurs pro sólovou violu da gamba, J.-B. A. Forqueray: 
La Couperin, F. Couperin: Suita e moll, L. de Caix D´Hervelois: Suita 
D dur, M. Marais: Suita D dur, J.-B. A. Forqueray: La Du Vaucel, 
La Latour, M. Marais: Suita d´un goût Étranger | Prodej vstupenek 
v kanceláři PKF, Husova 7, tel. 224 267 644, e–mail: vstupenky@
pkf.cz nebo on–line na www.pkf.cz nebo hodinu před začátkem 
koncertu v místě konání.
 20. 06. | 19.30 | Czech Brass hraje ze stříbrného plátna. 
Marek Zvolánek, Jiří Houdek, Marek Vajo – trubka, Sta-
nislav Penk, Lukáš Moťka, Karel Kučera – trombón, Karel 
Malimánek – tuba. Program: J. W. Medley: „Star Wars Theme“ 
z filmu Hvězdné války, „Welcome To Jurassic Park“ z filmu Jurský 
park, „Duncan´s Toy Store“ z filmu Sám Doma 2: Ztracen v New 
Yorku, „The Raiders March“ z filmu Indiana Jones, M. Magne: 
„C´est Fantômas!“ z filmu Fantomas, „Angélique, marquise des 
anges“ z filmu Angelika, V. Cosma: „Le Jouet“ – ústřední melodie 
z filmu Hračka, „L‘Aile ou la Cuisse Symphonie“ z filmu Křidýlko ne-
bo stehýnko, J. Valta: Revólver y Tequila Bossa nova, A. Piazzolla: 
Oblivion, B. May: „Green Hornet“ z filmu Kill Bill, G. Macdermot: 
„Let The Sunshine In“ z muzikálu Vlasy, G. D. Weiss: What a Won-
derful World, L. Bernstein: „Mambo“ z muzikálu West Side Story, 
C. Francois, J. Revaux: My way | Prodej vstupenek v kanceláři PKF, 
Husova 7, tel. 224 267 644, e–mail: vstupenky@pkf.cz nebo on–
line na www.pkf.cz nebo hodinu před začátkem koncertu v místě 
konání.
 22. 06. | 19.00 | Letní koncert. Účinkují: Komorní smíšený 
pěvecký sbor ROSA, dir. Radek Šalša, Ondřej Valenta – 
klavír. Program: H. L. Hassler, T. L. de Victoria, A. Vivaldi, G. Rossi-
ni, A. Dvořák, A. Tučapský, V. Kozel | vstupenky v prodeji 1 hodinu 
před koncertem v místě konání | www.sbor–rosa.cz

  EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR NOD
Dlouhá 33 | Praha 1

 14. 06. | 19.30 | Krása dneška. Jan Klusák (1934) – konzer-
vativní avantgardista. PKF – Prague Philharmonia, host 
Jan Klusák, hudební skladatel. Program: J. Klusák: Smyčcový 
kvartet č. 4, Recitativo e canto pro klarinet a klavír, Sonáta pro 
bicí nástroje | Prodej vstupenek v kanceláři PKF, Husova 7, tel. 224 
267 644, e–mail: vstupenky@pkf.cz nebo on–line na www.pkf.cz 
nebo hodinu před začátkem koncertu v místě konání.
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  FORUM KARLÍN
Pernerova 51 | Praha 8–Karlín

 05. 06. | 19.30 | Mendelssohn se loučí se sezonou. PKF – 
Prague Philharmonia, dir. Emmanuel Villaume, Pražský 
filharmonický sbor, sbm. Lukáš Vasilek, Sumi Jo – soprán, 
Paul Groves – tenor, Virginie Verrez – soprán. Program: 
F. Mendelssohn-Bartholdy: Lobgesang, op. 52 (Chvalozpěv) | 
Prodej vstupenek v kanceláři PKF, Husova 7, tel. 224 267 644, 
e–mail: vstupenky@pkf.cz nebo on–line na www.pkf.cz nebo 
hodinu před začátkem koncertu v místě konání.

  HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU – 
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC 

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

KONCERTY HUDEBNÍ FAKULTY AMU
  předprodej vstupenek denně 10.30–19.00 (v den konání koncertu do 
19.30), polední pauza 12.30–13.00, 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
 21. 06. | 19.30 | Koncert ze skladeb prof. Ivo Bláhy k jeho 80. 
narozeninám (ve spolupráci se Společností českých skladatelů). 
Účinkují: Pražákovo kvarteto, nejmladší přípravný sbor Rolnička 
Praha, sbm. Hana Virglerová, Jana Vonášková Nováková – housle, 
Štěpán Bezděk, Daniel Wiesner – klavír, Jan Mach – klarinet, Michal 
Kaňka – violoncello, Praga Camerata, dir. Pavel Hůla.
 27. 06. | 19.30 | Absolventský koncert. Ilia Chernoklinov 
– viola, spoluúčinkují: Boris Goldstein – viola, Blackwedge Orche-
stra, klavírní spolupráce Andrea Vavrušová. Program: R. A. Crosby, 
F. Bridge, L. Desyatnikov, D. Tabakova.

GALERIE
 07. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Milan Al–Ashhab – 
housle, klavírní spolupráce odb. as. Miroslav Sekera. Program: 
J. Suk, F. Schubert, E.Ysayë, N. Paganini, H. Wieniawski.
 09. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Otakar Souček – zpěv, 
spoluúčinkuje Barbora Řeřichová – zpěv, klavírní spolupráce 
odb.  as. Marcel Javorček. Program: W. A. Mozart, J. S. Bach, 
A. Dvořák, G. Verdi, V. Novák.

 10. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Kiryl Tseliapniou – kla-
rinet, spoluúčinkuje Martina Bílková – fagot, klavírní spolupráce 
odb. as. Daniel Wiesner. Program: L. van Beethoven, C. Debussy, 
E. V. Denisov, B. Martinů.
 12. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Michal Bragagnolo – 
zpěv, klavírní spolupráce odb. as. Marcel Javorček. Program: G. B. 
Pergolesi, W. A. Mozart, E. Kalmán, R. Friml, A. Dvořák, G. Verdi, 
P. Mascagni.
 14. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Stefani Dudikj a Vít 
Šantora – zpěv, klavírní spolupráce odb. as. Iryna Romenská. 
Program: R. Schumann, A. Scarlatti, G. Caccini, W. A. Mozart, 
B. Smetana.
 18. 06. | 16.00 | Ročníkový koncert. Tereza Krátká – fagot, 
spoluúčinkují: Denisa Bílá – hoboj, Nikola Olšaníková – flétna, 
Matěj Pátek – klarinet, klavírní spolupráce doc. Ludmila Čermáková. 
Program: G. Ph. Telemann, W. A. Mozart, L. Sluka, J. Francaix.
 20. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Marie Pawlovská – 
klavír, spoluúčinkují: Jana Zeráková – flétna, Monika Dedičová – 
hoboj, Tomáš Vrána – klavír. Program: J. S. Bach, S. Rachmaninov, 
F. Chopin, M. Arnold.
 24. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Alena Grešlová (obor 
komorní hra), účinkuje Kalliopé Trio Prague. Program: J. Haydn, 
L. van Beethoven, F. Mendelssohn-Bartholdy. 
 26. 06. | 20.00 | 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.
 27. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Petra Vondrová – zpěv, 
klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun. Program: G. Mahler, 
G. Verdi, A. Dvořák.
 30. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Iva Bartoschová – 
kontrabas a Lenka Bosnovičová – viola, klavírní spolupráce 
odb. as. Martin Fila. Program: J. Brahms, C. Stamic, J. Křtitel 
Vaňhal, G. Bottesini, E. Schulhoff.

KONCERTY DALŠÍCH POŘADATELŮ

SÁL MARTINŮ
 21. 06. | 19.30 | Prof. IVO BLÁHA – autorský večer k životní-
mu jubileu hudebního skladatele. Účinkují: Praga Camerata, 
um. ved. Pavel Hůla, Michal Kaňka – violoncello, Pražákovo kvar-
teto, DPS Rolnička Praha, sbm. Hana Virglerová, Jana Vonášková 
Nováková – housle, Jan Mach – klarinet, Daniel Wiesner a Štěpán 
Bezděk – klavír. | Pořádají Společnost českých skladatelů AHUV 
a HAMU | Informace: db.ahuv@seznam.cz, tel. 731 409 039, 
www.ahuv.cz | vstup volný 
 24. 06. | 18.30 | „Skladatelé dětem – Děti skladatelům“ 
– mladí a nejmladší interpreti hrají skladby českých soudobých 
autorů. | Pořádají Společnost českých skladatelů AHUV a MČ Praha 1 
| Informace: db.ahuv@seznam.cz, tel. 731 409 039, www.ahuv.cz | 
vstup volný – vstupné dobrovolné
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  KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Maltézské nám. 14 | Praha 1 | sál školy 

 01. 06. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Petr Ožana, Jan 
Petránek, Filip Sychra, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Michal 
Žára, Marta Balejová a hosté | Poř. Společnost populární hudby 
a jazzu při AHUV ve spolupráci s OSA

  OBŘADNÍ SÍŇ VYSOČANSKÉ RADNICE 
Sokolovská 14/324 | 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

 02. 06. | 19.00 | Klavírní recitál – Alena Koudelková. Pro-
gram: J. S. Bach, J. Brahms, B. Martinů.

  PÁLFFYOVSKÝ PALÁC – KOMORNÍ SÁL
Valdštejnská 14 | Praha 1–Malá Strana | www.prgcons.cz

 04. 06. | 10.00 | Akordeonová akademie – Oleg Šarov (Rusko). 
Seminář na téma Měchová technika, koncert – sólový recitál.
 16. 06. | 19.00 | Koncert k životnímu jubileu Ladislava 
Horáka a Petra Paulů. Účinkují žáci a absolventi akordeonového 
a kytarového oddělení. | vstup zdarma

� 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, on–line prodej:  
www.koncertyvpraze.eu

 01. 06. | 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.
 02. 06. | 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.
 03. 06. | 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.
 03. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). 
Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: 
Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňo-
stroji.
 04. 06. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likéro-
vá – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
 04. 06. | 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. 
 05. 06. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat – flét-
na, 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.
 05. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess. 
 06. 06. | 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. 
 07. 06. | 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.
 08. 06. | 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.
 09. 06. | 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
 11. 06. | 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.
 11. 06. | 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: Sonata e moll.
 12. 06. | 20.00 | Gaudium Cantorum Mixed Choir, Ště-
pánka Heřmánková – sbormistr, soprán, Přemysl Kšica 
– varhany. Program: J. S. Bach: Toccata a Fuga d moll BWV 
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565, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, 
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, slavné světové muzikály a písně.
 12. 06. | 20.00 | Concert for organ and orchestra, Aleš Bár-
ta – 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.
 13. 06. | 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. 
 14. 06. | 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.
 15. 06. | 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.
 16. 06. | 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: Divertimento 
č. 3, KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi: Gloria in 
D, L. van Beethoven: Trio C dur.
 17. 06. | 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.
 17. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). 
Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: 
Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňo-
stroji.
 18. 06. | 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.
 18. 06. | 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“. 
 19. 06. | 17.00 | Canto corno e organo, Věra Trojanová 
– varhany, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral 
– lesní roh. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga a moll, W. A. 
Mozart: Dominican Mass „Gloria“, C. Franck: Panis Angelicus, 
G. Caccini: Ave Maria.
 19. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 

Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess. 
 20. 06. | 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.
 22. 06. | 17.00 | Marie Šestáková – varhany, Anna Vršínská 
– mezzosoprán. Program: A. Dvořák: Stabat Mater, J. S. Bach: 
Chorálové předehry, A. Vivaldi: Domine Deus, D. Buxtehude: 
Ciaccona e moll.
 23. 06. | 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. Telemann: 
Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: Fantasie 
f moll KV 594.
 24. 06. | 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.
 24. 06. | 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. 
 25. 06. | 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
 25. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess. 
 26. 06. | 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
 26. 06. | 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.
 27. 06. | 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. 
 28. 06. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S. 
Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, 
W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
 29. 06. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank 
– housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
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Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
 29. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). 
Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: 
Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňo-
stroji.
 30. 06. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint–Saëns: Ave Maria.

  JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Jeruzalémská 7

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze – 
4. ročník:
 29. 06. | 18.00 | Dorothea Fleischmannová – varhany. 
Program: D. Buxtehude (1637–1707): Preludium a fuga g moll 
BuxWV 149; F. Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847): Sonáta III 
A dur; J. Brahms (1833–1897): Dvě chorálové předehry: Herzlich 
tut mich verlangen, O Welt, ich muss dich lassen; C. Saint-Saëns 
(1835–1921): Preludium a fuga Es dur; B. Martinů (1890–1959): 
Vigilia; M. Kabeláč (1908–1979): Fantasie d moll; O. Mácha 
(1922–2006): Pražská fantasie. 

  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., 06., 08., 22., 24., 30. 06. | 20.00 | Ave Maria a další árie 
pro soprán a trubku. Hana Jonášová nebo Olga Vít Krumpholzová 
– soprán, Miroslav Kejmar – trubka, Michelle Hradecká – varha-
ny. Program: G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, 
F. Schubert, A. Dvořák.
 02., 04. 06. | 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.
 03., 05., 11., 13., 23., 25. 06. | 20.00 | Slavné Ave Maria 
a česká barokní hudba. Martina Bauerová – soprán, Ondřej 
Socha – tenor, Markéta Šmejkalová – varhany. Program: F. Schu-
bert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, 
C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger
 07., 09., 15., 17., 27., 29. 06. | 20.00 | Ave Maria, Alleluja 
a česká hudba. Barbora Martínková Polášková – mezzosoprán, 

Žofie Vokálková – flétna, Drahomíra Matznerová – varhany. Pro-
gram: 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.
 10., 12., 18., 20., 26., 28. 06. | 20.00 | Skvělé árie pro so-
prán 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.
 14., 16., 19., 21. 06. | 20.00 | Ave Maria; Bach – Air; Mozart 
– Ave verum. Terezie Švarcová – soprán nebo Veronika Fučíková 
Mráčková – mezzosoprán, Tomáš Kokš – violin, 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.

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

 26. 06. | 17.00 | Koncert výběrového amerického orchestru 
Colburn Youth Orchestra, 
dir. Maxim Eshkenazy. Pro-
gram: R. Przytulski: Hry svět-
la (připraveno speciálně pro 
Evropské turné 2016 ), W. A. 
Mozart: Symfonie č. 33 B dur, 
E. Moffit: Óda pro smyčcový 
orchestr, C. Reinecke: Oktet, 
op. 216 (výběr) | vstup volný

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

 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. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
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Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 02. 06. | 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.
 05. 06. | 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.
 06. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 07. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 08. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 09. 06. | 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.
 14. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 15. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 16. 06. | 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.
 19. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.

 20. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 21. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 22. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 23. 06. | 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.
 26. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 27. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 28. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 29. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 30. 06. | 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.
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 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 
07. 06. | 18.00 | Studenti z Oddělení populární hudby Praž-
ské konzervatoře připravili koncertní provedení muzikálu 
Závišův kříž. Námět vychází z české historie o „zakázané lásce“ 
rytíře Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty. Muzikál je dílem 
ředitele Pražské konzervatoře Pavla Trojana a libretisty a režiséra 
Gustava Skály.

  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: 19.00–02.30 

01. 06. | 21.00 | Láva – acoustic rock

02. 06. | 19.00 | Improv Comedy – improvizační divadlo
03. 06. | 21.00 | The Kingsize Boogiemen – blues
04. 06. | 21.00 | Tonny Blues Band & hosté – blues
05. 06. | 21.00 | Friday Morning – blues, soul
06. 06. | 21.00 | Fourcette – pop, jazz, funky
07. 06. | 21.00 | Atomic Blues Band / host: Laura Stone 

– blues
08. 06. | 21.00 | Freedom nad Úpou – acoustick–funk
09. 06. | 21.00 | Blues Rock City – blues–rock
10. 06. | 21.00 | After 40 – blues–rock
11. 06. | 21.00 | The Brownies – blues
12. 06. | 21.00 | Pánská šatna – folk–crossover
13. 06. | 21.00 | Jakub Kořínek & Kateřina Misíková – 

folk–blues
14. 06. | 21.00 | Tramptárium – Totems acoustic Trio+ 

– folk–rock
15. 06. | 21.00 | Vojtaano – folk–rap
16. 06. | 21.00 | Jam Day – blues–rock
17. 06. | 21.00 | Plum Jam (CZ/MX) – blues
18. 06. | 21.00 | David Murphy Band (US/CZ) – blues
19. 06. | 21.00 | Black Bag – blues–rock
20. 06. | 21.00 | Jazz Volunteers – jazz
21. 06. | 21.00 | Smutný Slymák – blues–folk
22. 06. | 21.00 | Tajemoje
23. 06. | 21.00 | Jazzevec – jazz
24. 06. | 21.00 | Filip Zoubek & The Blues Q. – blues
25. 06. | 21.00 | 05:50 – blues–rock
26. 06. | 21.00 | Bigband Trumpets – swing, jazz
27. 06. | 21.00 | Babami – jazz & blues
28. 06. | 21.00 | A & P Blues – blues
29. 06. | 21.00 | Johnny’s Blues – jazz, blues, swing
30. 06. | 21.00 | Johnny Cash & Tennessee Rollers – 

rockabilly & rock ’n’ roll

  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

 01. 06. | 17.30 | Otevřený šachový turnaj Unijazz Cyklus 
– turnaj se bude řídit článkem A4 pravidel FIDE a bude započten 
na Rapid LOK a FIDE | startovné 60 Kč
 02. 06. | 19.00 | Powwow Highway (GB, 1989, rež. Jonathan 
Wacks, angl.. s čes. tit., 88 min). Přednášku s filmovou projekcí 
uvádí Petr Procházka
 06. 06. | 19.00 | Vernisáž výstavy fotografií Karla Šustera, 
Petra Rošického a Jiřího Volka – festival Boskovice – festi-
val v Boskovicích se rychle blíží – přijďte se naladit na 24. ročník
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 07. 06. | 19.00 | Jazzmánie – Aktuality a souvislosti – usly-
šíte: Gato Barbieri, Avishai Cohen, Tal Farlow, Charles Lloyd, Kalle 
Kalima aj. Poslechový pořad uvádí Vladimír Kouřil
 08. 06. | 19.00 | Cena Pavla Kouteckého 2016: blok nomi-
novaných krátkých filmů
 09. 06. | 19.00 | Vězeňské blues (USA, 1977, rež. Richard 
T. Hefron, 97 min, česky). Přednášku s filmovou projekcí uvádí 
Zdeněk Kovář
 11. 06. | 19.00 | Pub Quiz – změřte si své vědomosti i důvtip 
s ostatními týmy. Soutěžit můžou 1–5členné skupiny, připra-
vených bude 51 otázek rozdělených do 10 tematických okruhů 
i pestré ceny pro ty nejlepší
 13. 06. | 19.00 | Amazonský večírek – z legend amazonských 
Indiánů čte Vít Kremlička. Hudební extempore Fína Hermannová 
– kytara
 14. 06. | 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
 15. 06. | 19.30 | Vrabčákův dokumentární večer
 21. 06. | 19.00 | IV. beseda s redaktory kulturního maga-
zínu UNI
 23. 06. | 19.00 | Arirang (Jižní Korea, 2011, rež. Kim Ki–duk, 
100 min). Přednášku s filmovou projekcí uvádí Jan Gregor
 27. 06. | 19.00 | Mach a Šebestová k tabuli! (ČSR, 1985, 
rež. Miloš Macourek, Jaroslav Doubrava, Adolf Born, 69 min). 
Přednášku s filmovou projekcí uvádí Adam Křístek a Filip Novotný
01. 07. | 20.00 | Prague Jazz Swing Quartet: Milan Jakeš 
– housle, Tomáš Mika – kytara, Jaroslav Noga – bicí, Ondřej 
Komárek – kontrabas & hosté – jam session

  FUTURUM – MUSIC BAR
Zborovská 7, Praha 5 | tel. 257 328 571 | futurum@musicbar.cz | 
www.musicbar.cz

02. 06. | 18.00 | Stand Back Twenty Feet, Nolem, The 
Rest, Matějovo děvče, Monkey Estate

03. 06. | 22.00 | 80’s – 90’s – 00’s Video Music Party
10. 06. | 22.00 | 80’s – 90’s – 00’s Video Music Party
11. 06. | 22.00 | Futurum Club Nights: Denis Kaznacheev 

(RU)
13. 06. | 19.00 | Avatar (SWE)
17. 06. | 22.00 | 80’s – 90’s – 00’s Video Music Party
18. 06. | 22.00 | Wonderland Beats: Sebastian, Paiza, 

Raidem, Ezwell, Jag Kiranmay, Milan Kroutil, 
Synaptik

23. 06. | 20.00 | Klubová noc: The Probe, Buy Her Sugar 
(SK), Frank Bigsby & His Satanic Majesty – Wave, 
Fuzzy 2102, Viyu, DJS Face, Milan Kroutil

24. 06. | 22.00 | 80’s – 90’s – 00’s Video Music Party
25. 06. | 22.00 | Futurum Club Nights: Elisabeth (DE), 

Steffen Bennemann (DE), Vai Live (DE), Leibniz 
Live (DE)

  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
  začátky koncertů jsou ve 21 h, pokud není uvedeno jinak
  klub otevřen již od 19.30 h
  kompletní nabídka jídel i nápojů
  POZOR – začátky ve 21.00!

01. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz/blues 
pianista (Zlatý Anděl Music Award)

02. 06. | 21.00 | Brunner / Schindler – from jazz standards 
to Jetro Tull – nestandardní jazzové duo

03. 06. | 21.00 | Svatobor Macák Q – top classic jazz
04. 06. | 21.00 | Jan Kořínek & Jazzy Q – featuring Najponk 

(p) – unikátní spolupráce dvou famózních pianistů – 
rhythm’n blues & acid jazz with Hammond organ

05. 06. | 21.00 | UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

06. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) 
– Chicago blues man and his men

07. 06. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„…rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n 
blues – NEW

08. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz/blues 
pianista (Zlatý Anděl Music Award)

09. 06. | 21.00 | Charlie Slavík Revue – blues & shuffles 
v nejlepší kondici

10. 06. | 21.00 | Miriam Bayle Scat Phenomenon – (CZ/SK) 
– přední česko–slovenská jazzová zpěvačka

11. 06. | 21.00 | Václavů / Mácha jazz Q – jazz standards
12. 06. | 21.00 | UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – 

COME TO JAM!
13. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) 

– Chicago blues man and his men
14. 06. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – Zlatý 

Anděl Music Award
15. 06. | 21.00 | Jamie Marshall’s „The Amplified Acoustic 

Band“ – (UK/CZ) „A real music giant. One of the music 
gems of this country“ BBC

16. 06. | 21.00 | František Kop Q – moderní jazz se špetkou 
funku a latiny

100  kluby



17. 06. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – nekompromisní 
jazzový nářez – straight–ahead jazz

18. 06. | 21.00 | Filip Gondolán Session – výjimečný mul-
tiinstrumentalista a zpěvák – funk jazz, latin and more

19. 06. | 21.00 | UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

20. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) 
– Chicago blues man and his men

21. 06. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„…rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n 
blues – NEW

22. 06. | 21.00 | Jamie Marshall’s „The Amplified Acoustic 
Band“ – (UK/CZ) „A real music giant. One of the music 
gems of this country“ BBC

23. 06. | 21.00 | Robert Balzar New Trio – přední české trio 
– straight–ahead jazz, originals

24. 06. | 21.00 | Ďuro Baroš Q – legendární česko–slovenský 
trumpetista – hard–bop

25. 06. | 21.00 | MK Collective – top vocal funk, acid jazz 
& more

26. 06. | 21.00 | UMG Blues Jam Session – uvádí Rene 
Trossman (USA) – COME TO JAM!

27. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ – 
Chicago blues man and his men

28. 06. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – Zlatý 
Anděl Music Award

29. 06. | 21.00 | Jamie Marshall’s „The Amplified Acoustic 
Band“ – (UK/CZ) „A real music giant. One of the music 
gems of this country“ BBC

30. 06. | 21.00 | Luboš Soukup Q. – top jazz standards and 
originals

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

KONCERTY
02. 06. | 20.00 | Letní setkání osamělých písničkářů – tra-
diční předprázdninové setkání | 120 Kč
03. 06. | 20.00 | Květy – aktuální držitelé Ceny Anděl za Alter-
nativní hudbu | 150 Kč
09. 06. | 20.00 | Sdružení Rodičů a přátel RoPy – SRPR se 
svým zakomplexovaným popem smíchaným s post punkem | 120 Kč
14. 06. | 20.00 | Anna Mlinariková & Band – Pocta filmo-
vým melodiím – ojedinělý a žánrově neomezený nový projekt 
vynikající houslistky | 150 Kč
16. 06. | 20.00 | Agu + Kittchen – společný koncert pozoru-
hodné muzikantky původem z Polska a českého blogera, autora 
komiksů, textaře a písničkáře | koncert Magazínu UNI; 120 Kč

17. 06. | 20.00 | The Breakrolls, Lonely Virgin Robots – 
hudební projekty různým způsobem kombinující elektroniku se 
zvukem živých nástrojů | 120 Kč

OSTATNÍ
 01. 06. | 17.30 | Vernisáž výstavy prací studentů Atelieru 
Kaštan věnovaná Karlu IV. | vernisáž; vstup volný
 04. 06. | 14.00 | Bilbo Compagnie: Klaun Bilbo, Sváťovo di-
vidlo: O Koblížkovi, Bubenická dílna Petra Šušora, Výtvar-
né dílny Atelieru Kaštan: malování na chodníku, workshopy, 
blešák… | Dětský den v Kaštanu; vstup volný
 06. 06. | 20.00 | Děda (ČR, 2016, rež. Mejla Basel, 110 min) – 
děda není jen tak obyčejný chlap z Valach... Hvězdně obsazený 
příběh vás provede historií, zvyklostmi, řemesly, nářečím, příro-
dou a událostmi současného i dobového Valašska. Vše s dědovi 
vlastním humorem, za účasti svérázných domorodců, s napětím 
dramatických momentů i překvapivých rozuzlení…| filmový 
večer; 70 Kč
 07. 06. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Pražská zahradní 
města – Starý Bubeneč, Hřebenky, Hradčanské bašty, Ořechovka, 
Rokoska, Spořilov, Zahradní město a další vilové enklávy a jejich 
architektura | přednáška; 80 Kč
 08. 06. | 19.00 | Martina Trchová: Malý Tibet v denících 
(severní Indie, Ladakh) – zpěvačka, písničkářka, výtvarnice a 
cestovatelka se v létě roku 2014 vydala do himálajské vesničky 
Mulbekh učit v místní škole výtvarnou výchovu a hru na kytaru… 
| přednáška; 80 Kč
 10. 06. | 19.00 | Divadlo VšeMožno – David Bělohradský: 
Piš, Karl, piš! – málokdo asi ví, že spisovatel Karel May prožil 
život plný nečekaných zvratů, zápletek skutečně románových 
a rozuzlení vpravdě překvapivých | divadlo; 150 Kč
 11. 06. | 15.00 | Divadlo Elf: Jezinky bezinky – rozpustilá 
taškařice plná veselých písniček a skotačení mimických loutek | 
dětské představení; 50 Kč
 11. 06. | 20.00 | Rockfesty 1986–1989 – audiovizuální sestřih 
k výstavě. Koncert legendy české nové vlny Krásné nové stroje 
v sále Kaštanu. Basement clips – kontinuální projekce videoklipů 
v Kavárně Únik | Pražská muzejní noc; vstup volný
 13. 06. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – celovečerní posle-
chová antidiskotéka | poslechový večer; 90 Kč
 15. 06. | 18.30 | Vernisáž výstavy Popmusea Rhythm & 
Soul Michala Prokopa spojená s audiovizuální projekcí a ná-
sledným koncertem Michal Prokop–Jan Hrubý–Luboš Andršt | 
vernisáž + koncert; vstup volný
 18. 06. | 15.00 | Divadlo DAMM: Husy na tahu aneb co jsme 
všechno viděli, když jsme k vám letěli… – i obrovské věci 
ztrácí z piprlové perspektivy na své velikosti a skutečnost vypa-
dá až neskutečně. O tom vědí husy své. Někomu z toho kolikrát 
naskočí i husí kůže | dětské představení; 50 Kč
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VÝSTAVA
Výstava prací studentů Atelieru Kaštan – věnovaná 
Karlu IV. – práce studentů všech věkových kategorií – děti, 
dospělí i senioři

  KLUB KOCOUR
Jandova 4, 190 00 Praha 9 – Vysočany | tel. 777 902 596 
| klubkocour@divadlogong.cz | www.divadlogong.cz

 02. 06. | 19.30 | Šuplík – multižánrová a multigenerační sku-
pina navazující na odkaz skupiny Třetí dech
 07. 06. | 19.30 | Bobr – jedineční zástupci alpského reggae
 14. 06. | 17.30 | Závěrečný koncert žáků kurzů Divadla Gong
 16. 06. | 19.30 | Naplech – koncert klášterecké country kapely
 21. 06. | 19.30 | Egan – keltské balady a tradicionály hrané 
netradiční formou
 30. 06. | 19.30 | Hot Summer Night aneb vítání léta – fol-
krockově bluesový koncert – Vojta Barták, Eliška a Steve Walsh, 
Zdenek Barták a Milan Kramarovič

  LUCERNA MUSIC BAR
Vodičkova 36, Praha 1 | tel. 224 217 108 | lucerna@musicbar.cz |  
www.musicbar.cz

  předprodej vstupenek: Pokladna a web Lucerna Music Baru, GoOut.cz, 
Ticketpro, Ticketportal, Eventim

01. 06. | 20.00 | Khamoro: The Rosenberg Trio (NL)
02. 06. | 19.00 | Suicidal Tendencies (US)
03. 06. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
04. 06. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
08. 06. | 20.00 | Dinosaur Jr. (US), support: Laundered 

Syrup
09. 06. | 20.00 | Mňaga a Žďorp
10. 06. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
11. 06. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
17. 06. | 18.30 | Sun Kil Moon (US)
18. 06. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
21. 06. | 20.00 | Steve Vai (US)
22. 06. | 20.00 | Destroyer (CAN), special guest: Ryley 

Walker (US)
24. 06. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna
25. 06. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirky Neumanna

PŘIPRAVUJEME
06. 07. Tyler The Creator (US)
22. 08. Cage The Elephant (US)
23. 08. Asking Alexandria (UK)
12. 09. The Tallest Man On Earth (SWE)
09. 10. New Model Army (UK)

 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: 19.00–02.30 

05. 06. | 20.00 | Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče není Čech – 
one man show o alkoholu, Češích a rock and rollu

06. 06. | 20.30 | Blues Session – rock
07. 06. Klub zadán
08. 06. | 20.30 | Woodoojam – alternative–pop
09. 06. | 20.30 | Vasilův Rubáš – folk–punk
10. 06. | 20.30 | MLADOstranská beseda uvádí… Mag-

num Jazz Bigband – jazz, swing
11. 06. | 14.00 | 7 pádů Honzy Dědka – Youtube speciál – 

talk show
11. 06. | 16.00 | 7 pádů Honzy Dědka – Youtube speciál – 

talk show
12. 06. | 20.00 | MLADOstranská beseda uvádí… Maella 

– křest EP
13. 06. | 20.30 | Bluesberry – blues
14. 06. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka: Marek Vašut 

(herec), Fabiana Bytyqi (boxerka), Sharkass 
(raperka) a Bolek Polívka (herec) – talk show

15. 06. Klub zadán
16. 06. | 20.30 | Bílá nemoc + Emma – folk–rock
17. 06. | 20.30 | Krausberry – rock
18. 06. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou – 

fenomenální večírek
19. 06. | 20.00 | Jindra Holubec Y Amigos / speciální 

host: Yvonne Sanchez
20. 06. | 20.30 | Vosk – a capella
21. 06. | 20.30 | Kateřina Steinerová & Her Swing Boys – 

swingová třicítka – swingový koncert & tančírna
22. 06. | 20.30 | Ivan Hlas trio – folk–rock
23. 06. | 20.30 | Brigita & Štěpán – folk
24. 06. Klub zadán
25. 06. | 16.30 | Ersi for Farma: Marek Beneš – Skvělý 

Pes – přednáška
25. 06. | 19.30 | Ersi for Farma: Koncert Presento – koncert
26. 06. Zavřeno
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27. 06. | 20.30 | Lili Marlene – futuristický šanson
28. 06. | 20.30 | Silverback + Punčocháče + Generation 

Jam – rock
29. 06. | 20.00 | Potlach: Pacifik + Jitka Vrbová & Nové 

akáty – uvádí Tony Linhart
30. 06. | 20.30 | Jan Spálený & ASPM – jazz & blues

FRINGE FEST 2016
01.–04. 06. | 18.15 | Douze – divadlo 
01.–04. 06. | 18.15 | Kdo vyzve dvojčata – hudba, 

komedie
01.–04. 06. | 18.15 | Muži s kokosy – improvizace
01. 06. | 18.15 | Jim Haynes: Poznat Tě – interaktivní 

představení

  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

 01. 06. | 18.00 | Monna – scéna ponton
 02. 06. | 19.30 | Jelen – velká scéna
 03. 06. | 18.00 | Unique Deep: Brady & Few – scéna 

ponton
 05. 06. | 11.00 | Festival kreativního a logického hraní – 

velká scéna
 05. 06. | 18.00 | Electroswing Sunday – scéna ponton
 06. 06. | 18.00 | Gadrew Way – scéna ponton
 07. 06. | 18.00 | Soundproof – scéna ponton
 08. 06. | 18.00 | Headliner Ponton – scéna ponton
 09. 06. | 19.30 | Bratři Ebenové – velká scéna
 10. 06. | 13.00 | PNTN Beat PCNC – scéna ponton
 11. 06. | 18.00 | PragueConcert – velká scéna
11. 06. | 18.00 | DJ Kartmen – scéna ponton
 12. 06. 5. Seafood festival Praha 2016
 13. 06. | 18.00 | Mike Hurryup a jeho Hisboys + Bmaj7 – 

scéna ponton
 14. 06. | 18.00 | Karolína Jägerová a Martin Fiala – scéna 

ponton
 15. 06. | 18.00 | Mulholland Blue – scéna ponton

 16. 06. | 14.00 | 3. ročník Veletrh poskytovatelů sociál-
ních služeb – velká scéna

 17. 06. | 16.00 | PNTN Beat PCNC – scéna ponton
 18. 06. | 10.00 | Áčko Fest – velká scéna
 19. 06. Food Festival
 20. 06. | 18.00 | Orchestr posledního dne – scéna ponton
 21. 06. | 18.00 | Soundproof – scéna ponton
 22. 06. | 18.00 | Headliner Ponton – scéna ponton
 23. 06. | 19.30 | Radúza / hosté: Aneta Langerová, Jan 

Unger, Justin Lavash – velká scéna
 24. 06. | 18.00 | Unique Deep: Brady & Few – scéna 

ponton
 25. 06. United Islands – velká scéna
 26. 06. United Islands – velká scéna
 27. 06. | 18.00 | Guy Bennett (UK) – scéna ponton
 28. 06. | 16.00 | Bigband Biskupská – velká scéna
 28. 06. | 18.00 | Unique Deep: Brady & Few – scéna 

ponton
 29. 06. | 16.00 | PNTN Beat PCNC – scéna ponton
30. 06. | 19.30 | Top Dream Company – velká scéna

  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

02. 06. | 19.00 | Top of The World: Khamoro – Bengas /CZ, 
Zuralia Orchestra /RO, Tekameli /FR – velký sál

03. 06. | 19.00 | Khamoro – The Gypsy Ensemble Giani 
Lincan /NL, Russka Roma /RU, Kočani Orkestar /
MK – velký sál

04. 06. | 19.30 | IMT Smile Acoustic /SK – velký sál
09. 06. | 19.30 | Boy /CH/DE – velký sál
12. 06. | 10.00 | Rock & All burza vinylů, CD a knih – velký 

sál
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21. 06. | 19.30 | Iva Bittová & Paolo Angeli – velký sál
23. 06. | 19.00 | Klubová noc: Vyjakomy, Emozpěv, 

Maella, Čáry života – velký sál

ŽIŽKOV SOBĚ
01. 06. | 14.00 | Indiánský den – Camp Pražačka
13. 06. | 10.00 | TD – Bomberos – MŠ Jarov
14. 06. | 10.00 | TD – Bomberos – ZŠ Jarov
15. 06. | 10.00 | TD – Bomberos – ZŠ Lupáčova
16. 06. | 19.30 | Ivana Mer /SK + Phaedra /NO
17. 06. | 09.30 | TD – Bomberos – ZŠ Lobkowiczovo nám.
25. 06. | 09.00 | Mistrovství ČR ve stolním fotbálku – 

velký sál
29. 06. | 20.00 | Jiří Bartovanec /CZ + Helga Davis /USA – 

Prague – New York Effects II. – Loď Tajemství
02. 07. l 10.00 l Helga Davis – Hlasový workshop – velký sál
07. 07. | 19.30 l Premiéra filmu Belgica – velký sál

VÝSTAVA
UMCO – Eva Pacalová a Josef Málek | Foyer Paláce Akropolis 
| od 1. 6. do 30. 6. 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
06. 09. Excelent Jukebox: Wolf Alice /UK, support 

Gengahr /UK
09. 09. Marinah & Chicuelo /ES
10. 09. Michael Patrick Kelly – Human Club Tour 2016
15. 09. Žižkov sobě: BRNS /BE
21. 09. Kieslowski – 5 let
23. 09. AM – festival nových médií
24. 09. AM – festival nových médií

  VAGON CLUB
Národní 25 (Palác Metro), Praha 1 | tel. 733 737 301 | po 19.00 | 
vagonclub@seznam.cz | www.vagon.cz

 01. 06. | 21.00 | Red Baron Band + Jethro Tull Tribute 
Band (Quizz Kid)

 01. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
02. 06. | 21.00 | Rolling Stones revival Prague
02. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
03. 06. | 21.00 | Morčata na útěku
03. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
04. 06. info viz www.vagon.cz
04. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
05. 06. | 21.00 | Airscrew + Toy + Steel Heaven
06. 06. | 21.00 | Toad in the Stone – křest CD + Sarah 

Jane Boyd

07. 06. | 21.00 | Keltské úterý
08. 06. | 21.00 | Led Zeppelin Covered & CO. (NITRO)
08. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
09. 06. | 21.00 | The Vibrators + Brutus
09. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
10. 06. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
10. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
11. 06. | 21.00 | Pearl Jam revival (No Jam) + Alice In 

Chains Tribute Prague
11. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
12. 06. | 21.00 | Grádo rock Hradec Králové
13. 06. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
14. 06. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine
15. 06. | 21.00 | Znouzectnost – nekuřácký koncert
15. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
16. 06. | 21.00 | Pumpa – Southern rock
16. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
17. 06. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep Purple, 

Queen, AC/DC, etc…) – nekuřácký koncert
17. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
18. 06. | 21.00 | Jimi Hendrix StoneFree Czech Experience 

– Dani Robinson (U.S.A.)
18. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
19. 06. info viz www.vagon.cz
20. 06. | 21.00 | Cafe + Guarana – křest alba S(t)imulants
21. 06. | 21.00 | El–Gaučo + Zelená konev – world music/ska
22. 06. | 21.00 | Red Hot Chili Peppers Paprikacze
22. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
23. 06. | 21.00 | Lidopop + Doggybag + One Roast and 

the Others
23. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
24. 06. | 21.00 | Queenie – Queen tribute – nekuřácký 

koncert
24. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
25. 06. | 21.00 | Deep Purple South Bohemia revival + 

The Escape – rockmusic of 60´s – 90´s
25. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
26. 06. | 21.00 | Save the emotion + hosté
27. 06. | 21.00 | MZH ( Mnohej Z nich je Hrbatej) + hosté
28. 06. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Afterglow (Honza 

Holeček, Jindra Musil, Jirka „Zelí“ Zelenka, Pavel 
Novák)

29. 06. | 21.00 | The Bluemoon + hosté
29. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
30. 06. | 21.00 | Tereza Olivia + High Lights
30. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
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 zkulturní domy
  DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

K Šancím 50/6, Praha 17 | tel. 235 323 248 | kultura@domovrepy.cz | 
www.domovrepy.cz

VÝSTAVA
Příroda zblízka   Výstava fotografií Romana Zuzáka zobrazující 
život hmyzu a motýlů | vstup volný; refektář | od 1. 6. do 31. 7.

KONCERTY, POŘADY
 05. 06. | 15.30 | Koncert mladých interpretů na počest 
životního jubilea světoznámé argentinské klavíristky 
Marthy Argerich – účinkují: Valentýna Hoidekrová, Klára a Te-
reza Semerádovy – klavír, Aneta Pávková – harfa. Program: A. Sa-
rauer, J. Gněsina, CH. G. Neffe, C. Czerny, W. A. Mozart, F. Schubert, 
C. Debussy, A. Zabel, D. Watkins, J. S. Bach a F. Chopin | vstupné 
dobrovolné; refektář
 12. 06. | 17.00 | Česko-japonský klavírní recitál – japon-
ská klavíristka Makiko Aida Nakachi doprovází českou houslistku 
Natálii Toperczerovou. Program: F. Chopin, F. Liszt, W. A. Mozart, 
B. Martinů, B. Smetana a H. Wieniawski | vstupné dobrovolné; 
refektář
 14. 06. | 10.00 | Staré pověsti české – literární pořad s loutko-
vými vstupy představí dílo Aloise Jiráska hravě, humorně a s nad-
šením pro krásu a hrdinství bájných postav české historie, účinkují: 
Kateřina Tschornová a Kateřina Horká | vstupné dobrovolné; denní 
stacionář
 17. 06. | 17.00 | Flétna a klavír – koncert žáků Zuzany Hrbkové 
| vstupné dobrovolné; refektář
 19. 06. | 17.00 | Písně Franka Sinatry v podání orchestru 
Archioni Plus pod vedením Michala Macourka, zpěv: Josef 
Štágr – protagonista muzikálů Bídníci, Jesus Christ Superstar, 
West Side Story, Evita, Fantom opery aj. | vstupné dobrovolné; 
kostel sv. Rodiny
 20. 06. | 10.00 | Zlatovláska – divadelní představení žáků ZŠ 
Mohylová | vstup volný; denní stacionář
 23. 06. | 10.00 | Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu 
pod vedením Veroniky Šindelové | vstup volný; denní stacionář
 24. 06. | 10.00 | Vystoupení žáků ze ZŠ Na Hanspaulce pod 
vedením Irmy Štolcové | vstup volný; denní stacionář

  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“. Publikace 
mají různé jazykové mutace.
Galerie – pravidelné výstavy, prezentace autorů z jednotlivých 
národnostních menšin žijících v ČR 
Filmové a hudební projekce, besedy a klubové večery s 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
 04. 06. | 14.00–20.00 | Ruské divadlo – dětské představení
 10. 06. | Výstava Maďarské národnostní menšiny – Igor 
Hlavinka – vernisáž
 11. 06. | 19.00–01.00 | Pražské muzejní noc
 25. 06. | Výstava – Slovenská národnostní menšina – 
ARTEM – současná grafika

  CHODOVSKÁ TVRZ 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO O. P. S.

Ledvinova 9, Praha 4 | tel. 267 914 831 | www.chodovskatvrz.cz | 
www.facebook.com/chodovskatvrz

  galerie otevřena út–ne 13.00–19.00; vstupné 50/30 Kč
  pokladna otevřena po 10.00–14.00; út–pá 10.00–19.00 a so–ne 
13.00–19.00; restaurace otevřena po–ne 11.00–23.00

  spojení: bus 125, 136, 213, 293 – zastávka Chodovská tvrz, pak 3 min 
chůze; metrem C – stanice Chodov, pak 10 min chůze podle šipek
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KONCERTY
 08. 06. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná setkání s vzác-
nými hosty: J. Petránkem, J. Rychterovou, F. Sychrou a dalšími | 
změna programu vyhrazena! | 130/100 Kč
 11. 06. | 16.00 | Pražská kantiléna a hosté – pěvecký sbor 
s hudebníky a recitátorem předvedou na nádvoří Chodovské tvrze 
Otvírání studánek B. Martinů | vstupné dobrovolné
 11. 06. | 19.30 | Anežka Ferencová a Stanislav Gallin – 
mladé hvězdy hudebního nebe zahrají Schumanna, Bartóka či 
Hindemitha | vstupné 150/100 Kč
 16. 06. | 18.30 | Bella campanula & Marie Hrušková ad. – 
absolventský koncert amatérského smíšeného komorního sboru 
| vstupné dobrovolné 

OSTATNÍ
  Na výtvarné kurzy nutná rezervace na dovedeme@email.cz či na 
720 213 120; info na www.dovedeme.cz

 01. 06. | 14.00 | Výtvarný ateliér – každý týden út–so kresba, 
malba a další výtvarné dílny
 01. 06. | 15.00 | Den dětí u Chodovské tvrze – pohádky, 
cirkus TeTy s představením Tety v zápletu, výtvarná dílna a mnoho 
dalších | účast zdarma
 22. 06. | 18.00 | Spisovatelé zblízka a nahlas: Daniela 
Kovářová – autorské čtení loňské laureátky Ceny Miloslava 
Švandrlíka a bývalé ministryně spravedlnosti v jedné osobě | 
vstupné 60/40 Kč
 23. 06. | 19.00 | Je důležité míti Filipa? – divadelní inscenaci 
na motivy hry O. Wilda představí na nádvoří Chodovské tvrze 
soubor Hamlet při ZŠ Ke Kateřinkám | vstupné dobrovolné
 25. 06. | 15.00 | Storytelling – víte vlastně, jak se na Jižním 
Městě ocitlo obrovské sídliště a uprostřed něj vodní tvrz bez vody? 
Vyprávění, hry a procházka v parku s odkrýváním tajemství nejen 
Chodovské tvrze | účast zdarma

GALERIE
Reminiscence   Retrospektivní výstava obrazů čtyřicetileté 
tvorby Františka Koudelky | vstupné 50/30 Kč; Velká galerie | od 
1. 6. do 24. 6.
Už jsme se vylíhli a vylétáme, přijďte nás podpořit!   Výstava 
absolventských prací mladých talentů Soukromé vyšší odborné 
školy umění a reklamy s.r.o. Orange Factory | vstupné 50/30 Kč;  
Velká galerie | od 21. 6. do 26. 6.
Tisíc a jedna stopa nad zemí – fotografie z ptačí perspektivy 
od Martina Marečka | vstupné 50/30 Kč; Malá galerie | od 1. 6. 
do 17. 6.

PŘIPRAVUJEME
12. – 20. 07. Tóny Chodovské tvrze – 13. ročník letního hu-
debního festivalu s Jaroslavem Svěceným. Letos nově též s bo-
hatým doprovodným programem | vstupenky již v prodeji; více 
na www.chodovskatvrz.cz

  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. 06. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 01. 06. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 05. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 05. 06. | 14.00 | Dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
 06. 06. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede 

B. Vášová
 07. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 08. 06. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 08. 06. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 12. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 12. 06. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
 14. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 15. 06. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 15. 06. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 18. 06. | 14.00 | Staropražská dechovka – lidová zábava
 19. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 19. 06. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
 20. 06. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer – 

hrají: KTO a jejich hosté
 21. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 22. 06. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 25. 06. | 15.00 | Hvězdy na Barče – pořádá 1. Vidoulská 

realitní kancelář
 26. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 26. 06. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
 28. 08. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 29. 06. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko

 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

TANEC

JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK:
  Baby Balet Praha – Taneční centrum Praha

02. 06. | 17.00 | Divadelní představení, připravené speciál-
ně pro žáky základních a středních škol. Jednotlivé ukázky jsou 
doprovázené hudbou klasických i moderních světových umělců, 
projekt koncepčně navazuje na představení pro mládež známého 
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choreografa Pavla Šmoka Jak se dělá balet. Choreografie mapují 
nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie 
od vzniku scénického tance na sklonku renesance až po tvorbu 
současných choreografů | vstupné 50 Kč; velký sál

TANEČNÍ UČITELÉ ROKU:
  Taneční centrum Praha

03. 06. | 17.00 | 7. ročník festivalu–přehlídky choreografií 
pro mládež – finálový večer a vyhlášení výsledků v kategorii 
choreografie žákovských tanečních souborů | vstupné 80 Kč / 
studenti a důchodci 50 Kč; velký sál

UTKÁNO Z PÍSNÍ A TANCŮ:
 06. 06. | 19.00 | Hudebně – taneční večer folklórního 
tanečního souboru Jaro a muziky Jara – pražský folklórní 
taneční soubor Jaro, který funguje již více než třicet let při ZUŠ ve 
Štefánikově ulici v Praze 5 pod vedením umělecké vedoucí Živany 
Vajsarové, připravil poetické celovečerní představení, složené z 
lidových tanců a písní z Čech, Moravy a Slovenska. Taneční soubor 
doprovází Muzika Jara pod vedením Karla Mezery | vstupné 190 Kč 
/ studenti 150 Kč; velký sál

JAK SE DÍVAT NA BALET:
 11. 06. | 14.00 | V nastudování studentů Baletní školy 
BcA. Jána Nemce – ukázky každodenní práce tanečníka pro-
střednictvím nejznámějších baletních inscenací jako Labutí jezero, 
Bajadéra, Plameny Paříže, Faraonova dcera či Marná opatrnost, 
budou i průřezem vývoje klasického tance od romantického ba-
letu až po současnost. Pro baletní školu upravil BcA. Ján Nemec 
| vstupné 150 Kč; velký sál

TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ DOUBLE COOKIES:
12. 06. | 15.00 | Vyvrcholení celoroční práce lektorů i taneč-
níků – závěrečná show nejen pro rodiče a přátele taneční skupiny 
Double Cookies, ale i pro veřejnost. K vidění bude 14 streetdan-
ce vystoupení v podání dětí a juniorů. Program utvoří tanečníci 
z devíti měst Středočeského kraje, kteří spolu s doprovodným 
programem nabídnou všem návštěvníkům příjemný a možná 
i trochu nezvyklý zážitek | vstupné 150 Kč; velký sál

FLOW – CESTOU POPELA:
 15. 06. | 19.00 | Eurytmické vystoupení absolventů Wal-
dorfského lycea v  Praze – těžištěm programu je hudební 
kompozice pro klavírní trio od současného lotyšského skladatele 
Peterise Vaskse: Episodi e Canto Perpetuo. Účinkují: Roman Patoč-
ka – housle, Štěpán Filípek – violoncello, Martin Levický – klavír, 
režie a choreografie: Daniel Müller Goldegg, Barbora Forbaková | 
vstupné 150 Kč / 80 Kč děti, studenti, senioři; velký sál

DĚTSKÝ BALET PRAHA PRO MICHAELA JACKSONA:
 18. 06. | 18.00 | Taneční soubor Veroniky Zídkové. Dětské 
baletní představení pro dětské i dospělé diváky| vstupné 250 Kč; 
velký sál 

BALETNÍ ŠKOLA ATTITUDEBALLET – POPELKA:
 21. 06. | 18.00 | Baletní Škola Attitudeballet uvádí premi-
éru baletního představení Popelka. Pro dětské i dospělé diváky 
vystoupí tanečnice a tanečníci od 4 let | vstup zdarma; velký sál 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

KOLEM SVĚTA:
  Cyklus cestovatelských přednášek moderuje RNDr. Karel Wolf 

 01. 06. | 19.00 | Working Holiday na Novém Zélandu – Wor-
king Holiday Visa vám umožní procestovat Nový Zéland a poznat 
jeho krásnou přírodu a kulturu. Přednáší Jitka Petráňová | vstupné 
80 Kč, malý sál
 13. 06. | 19.00 | Rok na cestách – jsme cestovatelé na plný 
úvazek – jak to dopadne, když se zřeknete kariéry a vyrazíte na 
svou první cestu? Přednášejí Kristýna Audiová a Marek Tuzryna | 
vstupné 80 Kč; malý sál

Z ATELIÉRŮ UMĚLCŮ:
 06. 06. | 17.00 | Josef Čapek – lyrický kubista – český malíř 
a spisovatel, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců. Inspi-
roval se uměním přírodních národů, fauvismem i kubismem. 
Přednáší PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč; malý sál
 13. 06. | 17.00 | Paul Gauguin – hledání světla a svobody – 
okouzlen ostrovy Tahiti, jejich přírodou, kulturou a krásou tamních 
žen, interpretoval barvu a tvar ve zcela novém pojetí. Přednáší 
PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč, malý sál

PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY – STÁLE PŘÍTOMNÁ 
I MIZEJÍCÍ:
 14. 06. | 17.00 | Vysočanské fragmenty II. – Harfa – před-
náška o území na pomezí Libně a Vysočan, jež bylo zastavěno 
teprve v důsledku růstu místního průmyslu ve druhé polovině 19. 
století. Přednáší Ing. arch. Radim Gabor | vstupné 40 Kč; malý sál

CYKLUS PŘEDNÁŠEK K 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.:
 14. 06. | 19.00 | Středověký rytíř Karel IV. a jeho donedáv-
na utajené vážné zranění – Karel sám byl velkým milovníkem 
rytířských turnajů a neodepřel si je ani jako evropský panovník. 
Jeden z nich, na který se vydal v přestrojení, se mu však stal velmi 
osudným, neboť zde málem podlehl těžkému zranění páteře. 
Přednáší RNDr. Mgr. H. Blochová. Živá středověká hudba z doby 
Karla IV. | vstupné 40 Kč; malý sál

PALIATIVNÍ PÉČE:
  ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací O. Havlové

 15. 06. | 17.00 | Komplexní cesta pro zachování důstojnosti 
pacienta a poskytování podpory jeho blízkým – přednáší 
MUDr. Irena Závadová, vedoucí zdravotn ího týmu domácího hos-
pice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ | 
vstupné 40 Kč, malý sál
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REUNION – PERLA INDICKÉHO OCEÁNU A SRDCE KULTU 
ČERNÉ MAGIE A WOODOO:
 15. 06. | 19.00 | Mix přírody, kultur, kuchyně, ozdobený 
skvostnou tropickou přírodou a završený nejčinnější sopkou světa 
i nejvyšším vrcholem Indického oceánu. Přednáší Petr Blahuš | 
vstupné 40 Kč; malý sál

KNIHOVNA V KNIHOVNĚ ANEB VŠE, CO JSTE CHTĚLI KDY 
VĚDĚT O KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA, ALE BÁLI JSTE SE 
ZEPTAT:
 21. 06. | 17.00 | Pozdní odpoledne věnované poslání, 
tajemstvím a plánům Knihovny Václava Havla. Vystoupí 
ředitel Michael Žantovský, editorka Anna Freimanová, vedoucí 
archivu Martin Vidlák, šéfdramaturg programu Jáchym Topol, 
šéfproducent Pavel Hájek, fotograf Ondřej Němec a další. Pře-
kvapení není vyloučeno. Koná se v rámci projektu Havel@80 | 
vstup volný; malý sál

PORTO – KOUZLO NOVÉ PORTUGALSKÉ ARCHITEKTURY 
NA POZADÍ HISTORIE:

  ve spolupráci s ARS VIVA

 22. 06. | 17.00 | Druhé největší město Portugalska nabízí 
kromě staré historické měšťanské zástavby a portských sklepů 
také zajímavé nové realizace od věhlasných portugalských archi-
tektů. Přednáší Josef Vomáčka, publicista | vstupné 40 Kč; malý 
sál

ROK KARLA IV.:
  ve spolupráci s PIS

 27. 06. | 17.00 | Karel IV. Evropan – Císařův itinerář, zkuše-
nosti z cest a jejich vliv na projekt nového Jeruzaléma. Přednáší 
PhDr. Jaroslava Nováková | vstupné 70 Kč; malý sál

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ:
  ve spolupráci s časopisem Meduňka

 08. 06. | 17.00 | Terapie NO – skutečný zachránce života. 
Přednáší RNDr. Vladimír Hricik CSc. | 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

 05. 06. | 10.30 | Květinová slavnost: Kdo by chtěl růži ze 
zlata? – když nemůžeme najít rozdílnosti, pak nevidíme do 

hloubky! Každoroční slavnost, při které si připomínáme myšlenku 
jednoty v různosti, tolerance a vzájemného porozumění. Přineste 
s sebou prosím květinu
 12. 06. | 10.30 | Neználek či Všeználek? – Petr Samojský 
– po staletí se lidstvo snaží odhalit tajemství života v nejširších 
souvislostech. Lze poznat vše? Anebo má naše poznání nějaké 
meze? A jak je to u poznání věcí duchovních?
 19. 06. | 10.30 | Jak krásné je žít bez názoru – Petr Samojský 
– mysl je mocný nástroj, který má člověk k dispozici. Ovšem tak 
jako voda nebo oheň, může být dobrým sluhou ale i zlým pánem
 26. 06. | 10.30 | Čtvrtá neděle: Beseda s  Prorokem – 
shromáždění s písněmi a čtením z knihy Prorok od libanonského 
spisovatele a filosofa Chalíla Džibrána

DALŠÍ PROGRAMY
Konají se vždy v Anenské 5, Praha 1

 07. 06. | 8.00 | Hostem u slunečnice: Korupce ve státní 
správě a možnosti její eliminace – přednáší Pert Leyer
 14. 06. | 17.00 | Minulé životy v tradici judaismu, křes-
ťanství a islámu – podle některých západnich náboženství je 
myšlenka reinkarnace absurcní a nepřijatelná. Byl tento odmítavý 
postoj přítomen ve všech období jejich historie? | Luděk Pivoňka

  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: 
2 500 Kč (do 10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního do-
mu… Pro velký zájem přidáváme čtyřikrát měsíčně výklad pou-
ze 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
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  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. 06. | 18.00 | Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) a Židé: historie 
i konec jednoho tabu ve světle změn II. vatikánského konci-
lu. V loňském roce uplynulo 50 let od vydání koncilní deklarace Nos-
tra Aetate, která přinesla i výraznou změnu postoje katolické církve 
k Židům a judaismu. V neposlední řadě přispěl tento dokument 
k otevření některých témat, která v církevních kruzích zůstávala 
„tabu“ po celá staletí. Mezi ně patří klíčový význam španělských 
a portugalských křesťanů židovského původu při založení Tovaryš-
stva Ježíšova Ignácem z Loyoly v roce 1540, i jejich vyloučení v roce 
1593 spojené s vydáním dekretu zakazujícím přijímat do jezuitského 
řádu konvertity či jejich potomky. Přednáška Leny Arava Novotné 
z HTF UK seznámí nejen s fakty a souvislostmi doprovázejícími tyto 
události, ale představí i některé práce současných historiků, kteří se 
je pokoušejí kriticky interpretovat, a přispět tak k dalšímu posunu 
v křesťansko- židovských vztazích.
 13. 06. | 18.00 | Mezi Západem a Východem. Ludwig August 
Frankl patřil k mnoha Židům z Čech a Moravy, kteří v 19. století vý-
znamně ovlivnili život ve Vídni. Tento rodák z Chrástu u Chrudimi, 
původním povoláním lékař, stál od 30. let coby básník, novinář, 
vydavatel, estetik, cestovatel a filantrop ve středu společenského 
a politického dění v metropoli habsburské říše. Uznání dosáhl i ja-
ko orientalista a za své zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu 
s titulem rytíře z Hochwartu. Jeho pestré osudy líčí 15 autorů 
v knize Ludwig August Frankl (1810–1894), vydané v němčině 
nakladatelstvím Böhlau. S její editorkou, rakouskou historičkou 
Louise Hecht, a s literárním vědcem Václavem Petrbokem o ní 
bude mluvit publicista Petr Brod.

 23. 06. | 18.00 | Židovské motivy v českém hraném filmu. 
Šestý díl z filmového cyklu Alice Aronové naváže na zobrazování 
tématu transportů. Alice Aronová se zaměří na spolupráci ne-
dávno zesnulého režiséra Jana Němce se spisovatelem Arnoštem 
Lustigem a atmosféru filmů české nové vlny v 60. letech 20. sto-
letí. Projekce: projekce: Démanty noci (64 min., 1964), režie Jan 
Němec | vstup volný 

 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, Praha 1

 08. 06. | 19.00 | Čeští Židé a judaismus pohledem českých 
publicistů a médií. Česká společnost je v Evropě vnímána jako 
vstřícná vůči Židům a Izraeli. Co to je latentní antisemitismus 
a jak se projevuje ve většinové společnosti? Provokuje něčím 
judaismus dnešního českého občana? Do jaké míry se v očích 
české společnosti prolíná obraz Izraele a českých Židů? Na tyto 
a další otázky se pokusí odpovědět publicista a ředitel Občanského 
institutu Roman Joch a novinář a moderátor televizního pořadu 
Konfrontace Petr Fischer. Moderuje Honza Neubauer | vstup volný
 15. 06. | 19.00 | Jakob Gordin: Dement Lemach – divadlo 
jednoho herce a jidiš písně. Šest postav aktovky Jacoba Gordina 
Dement Lemach v podání herečky Hany Frejkové. Ve svých de-
nících popisuje Franz Kafka, jak silně byl zasažen jidiš divadlem, 
především jeho dějovou intenzitou a vášnivým hereckým proje-
vem. Je pravděpodobné, že právě tato aktovka jej inspirovala při 
psaní povídky Proměna. V průběhu tohoto večera se Hana Frejková 
v divadle jednoho herce vrací k atmosféře přelomu století a jeho 
zálibě v naturalistickém divadle. Po přestávce následuje koncert 
jidiš písní. Účinkují: Hana Frejková, Slávek Brabec (akordeon) a Mi-
lan Potoček (klarinet). Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze nebo v Informačním a rezervačním centru 
ŽMP (Maiselova 15, Praha 1) | vstupné 100 Kč 
 29. 06. | 19.00 | Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Závěrečný díl letošní série úspěšného pamětnického cyklu, zamě-
řeného na příběh českých Židů ve 20. století v prolínání židovské 
a nežidovské perspektivy. Pozvání přijali socioložka a publicist-
ka Jiřina Šiklová (*1935), signatářka Charty 77, a Felix Kolmer 
(*1922), bývalý terezínský vězeň a přeživší osvětimského vyhla-
zovacího tábora. 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

49

ple sv. Kv. K
ple svple svv. Kv. Kv. íže žeížežížeíž

mi mim
mi

freskamiamiskami mi
freskami
freskami 

eee 19. stol
ra (19. stol
ra (1

).).))

e e e e Chapel
Chapel
Chapel 
C

ly ly ly ly y Rood with 
Rood with
Rood wi
Rood wit
Rood 

g g g g frescos by 
rescos by 
rescos by

frescos
fre

s
frescof

ler (19t
ler (19t
ler (ler (ler (19t
le

h century)
h century)
h century)ry)

schitschitschtschs  

Heilig-KKeilig-Kg-K
apelle

reuz-Kapelle
reuz-Kapel e
euz-Kape  

Deckenfrr
Deckenfrck

skeneskeneskeneskeen nn

V. Kandl
n V. Kandl

V. Kandler (19.
er (19.9er (19.(19.9 Jh.)Jh.)Jh.)JhJhJJ

..

.
(19(19(

)

KAM_Prazsky hrad PP.indd   2 18. 9. 2015   22:16:00



 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 klik-
nout na „Přihlásit se“ a zadat svůj e–mail, vstup na programy je volný

  změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
  návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00, út 
13.00–19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků (29. 6.)

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

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 Re-
ality?“  Výstava filmových plakátů | Chodba
Děti GLOBU  Výstava fotografií z vědeckého projektu GLOBE | 
Velká a malá místnost | do 17. 6.
Americké národní parky – vernisáž výstavy fotografií Zdeňka 
Nikela | od 21. 6.

PROGRAMY
 01. 06. | 17.30 | Jak a proč skončila studená válka a proč 
její kuriózní konec zahájil krizi současnou – diskuse s histo-
rikem Igorem Lukešem z Boston University o tom, jak se ukončení 
studenoválečného konfliktu promítá do dnešní krize | v češtině
 09. 06. | 17.30 | Éra amerických filmových studií a pro-
měny americké kinematografie v 70. letech 20. století 
– přednáška Rachel Schaff, recipientky Fulbrigtova stipendia 
z University of Minnesota | v angličtině
 14. 06. | 17.00 | Coffee with American English – Chcete si 
procvičit angličtinu? Přijďte se zapojit do amerického konverzační-
ho kroužku | Registrace nutná do 10. června 2016, více informací 

na stránkách Amerického centra – www.americkecentrum.cz | 
v angličtině
 21. 06. | 17.00 | Americké národní parky – vernisáž výstavy 
fotografií Zdeňka Nikela | v češtině
 23. 06. | 15.00 | eLibraryUSA – představení databází a dalších 
informačních zdrojů, které jsou k dispozici v knihovně Amerického 
centra. Registrace předem nutná na acprague@state.gov | v češtině 

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

07., 14., 21. 06. | 18.00 | AMERICANA – Filmový klub – v an-
gličtině, s anglickými titulky (pokud jsou k dispozici)

  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

VÝSTAVY
Marco Tagliaro – italský malíř vedut v  Praze. Kresby 
a akvarely 2012–2015. Obrazy, kresby a rytiny 1980–2015   
Výstavu pořádá Italský kulturní institut. Více na: www.marco-
tagliaro.it | Italský kulturní institut, Vlašská 34, Praha 1 | otevřeno 
út–ne 10.30–13.00; 15.00–18.00, vstup volný | do 26. 6. 2016
Nuvolari   Výstava věnovaná fenomenálnímu italskému au-
tomobilovému závodníkovi Taziu Nuvolarimu (1892–1953) 
| Pořádá Eleutheria – Nadační fond na podporu výtvarného 
umění ve spolupráci s Národním technickým muzeem Praze 
a s Nadací Banca Agricola Mantovana, pod záštitou Ministerstva 
kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Velvyslanectví 
Italské republiky v Praze, Italského kulturního institutu v Praze, 
Italsko–české obchodní a průmyslové komory a dalších institucí 
| Více na: www.eleutheria.cz; www.ntm.cz | Národní technické 
muzeum, Kostelní 42, Praha 7 | Otevřeno út–pá 9.00–17.30; 
so, ne 10.00–18.00 | od 2. 6. do 23. 9. 2016

 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 10.00–18.00; knihovna: denní tisk, kulturní týdeníky, 
časopisy
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VÝSTAVY
Péter Tiry: Barvohry   Výstava obrazů. Pátrání po skrytých 
souvislostech mezi makro a mikro světem | Sklepní galerie MI 
| do 4. 6.
Tamás Ambrits: Snové skicy   Výstava fotografií. Klášter Zlatá 
Koruna | do 5. 6.
Endre Kecső – Labyrint   Výstava nadějného absolventa maďar-
ské AVU | Foyer MI | vernisáž 22. 6. v 19.00 | do 23. 9.

HUDBA
 18. 06. | 19.30 | Kodály Quartet – v rámci mezinárodního 
hudebního festivalu Concentus Moraviae. Koncert světově pro-
slulého maďarského smyčcového kvarteta | Zámek Rájec-Jestřebí 
– Slavnostní sál

PRO DĚTI
 06. 06. | 17.00 | Večer poezie pro děti s Dánielem Varróem 
– pořad v maďarštině se koná ve spolupráci se Spolkem Iglice | 
Velký sál MI 

LITERATURA
 06. 06. | 19.00 | Setkání s básníkem Dánielem Varróem – 
bezprostřední večer poezie pro dospělé v maďarštině | Velký sál MI

FILOZOFIE
 16. 06. | 19.00 | 1. Noc filozofie v Praze. Maďarští účastníci: 
Gábor Boros, Veronika Darida, Dávid Lengyel, Csaba Olay, Ádám 
Takács, Miklós Gáspár Tamás | více na: nocfilo.hypotheses.org | 
Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 
Praha 7; Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

FILMY
 02. 06. | 18.00 | Parkoviště (A parkoló) – rež. Bence Miklauzic, 
2014, 92 min, tlumočení do češtiny, angl. tit. | Velký sál MI
 09. 06. | 18.00 | Otec (Apa) – rež. István Szabó, 1966, 98 min, 
české titulky | Velký sál MI
 16. 06. | 18.00 | Sázka na iluze (Szerelmesfilm) – rež. István 
Szabó, 1970, 134 min, české titulky | Velký sál MI

  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

AUTORSKÉ ČTENÍ A DISKUZE
 06. 06. | 18.00 | Martin Pollack: Kontaminierte Landschaf-
ten (Kontaminované krajiny) – pouze německy, vstup volný | 
RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

 08. 06. | 19.00 | IX. festival STRANOU (7.–11. 6. 2016) – Ev-
ropští básníci naživo / Europas Dichter live (CZ, A, PL, SLO, I, 
F, SK, SRB) – Cvetka Lipuš – simultánně tlumočeno | Knihovna 
Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

HUDBA
 12. 06. | 13.00 | Respect festival (11. – 12. 6. 2016) – 
Attwenger | Výstaviště Praha Holešovice – louka pod Bruselskou 
cestou, Výstaviště 67, Praha 7
 16. 06. | 18.00 | NASOM: Daniel Auner (Daniel Auner – housle 
& Robin Green –klavír). Program: L. Janáček, H. Schmidinger, 
W. A. Mozart, C. Franck | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1
 25. 06. | 19.00 | United Islands of Prague 2016 (23. – 26. 6. 
2016) – Leyya. Program: electronic pop | vstup volný | ostrov 
Kampa, Radio 1 Stage, Praha 1
 26. 06. | 13.00 | United Islands of Prague 2016 (23. – 26. 6. 
2016) – Fran San Disco. Program: disco power pop | vstup volný 
| Střelecký ostrov, ČRo Wave Stage, Praha 1

FILM
 13. 06. | 22.00 | Mein bester Feind / Můj nejlepší nepřítel 
(AT / LUX 2010, 109 min) – německy; anglické titulky, vstup volný 
| Loď Cargo Gallery, Rašínovo nábřeží, náplavka, Výtoň, Praha 2
 20. 06. | 20.45 | Dokumentární pondělí kina Světozor 
– Ukradená zem / Landraub (A 2015, 94 min) – anglicky, 
francouzsky, khmersky, rumunsky; české a anglické titulky | kino 
Světozor, Vodičkova 41, Praha 1 
 23. 06. | 20.45 | Dokumentární pondělí kina Světozor – Jako 
ostatní (A 2015, 86 min) – německy; české a anglické titulky | 
kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

KONFERENCE
 06. – 07. 06. Mezinárodní konference „Kontaminierte 
Landschaften“ – ,Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und 
Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand 
von literarischen Texten – pouze německy, vstup volný | RKF, 
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
17. 06. | 11.30 | reSITE 2016: Města a migrace / Cities in 
Migration (16.–17. 6. 2016) – simultánně tlumočeno do ang-
ličtiny a češtiny | Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

  ZASTOUPENÍ VALONSKO–BRUSEL
Myslíkova 31 | Praha 1 | tel. 224 934 574 | bureau@walbru.cz |  
www.wbi.be

Případné programy naleznete na webových stránkách.
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� 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
 02. 06. | 18.00–22.00 | Máme otevřeno! | Veletržní palác
 11. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc | Palác Kinských, 
Veletržní, Salmovský, Schwarzenberský a Šternberský palác, kláš-
ter sv. Anežky České

  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
220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění 
obdarovat | do 3. 7.
Josef Karel Hoser   Výstava grafik
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  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

VÝSTAVY
Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad 
Kněžnou 
Rembrandt: Učenec v pracovně

  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 | 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
Stálá expozice zahraničního umění 20. století

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA
Alfons Mucha: Slovanská epopej   Více viz Galerie hlavního 
města Prahy | do 31. 12.

VÝSTAVY
Grand Prix architektů | do 5. 6. 
Zdenek Rykr a továrna na čokoládu | od 27. 5. do 28. 8.
220. výročí Národní galerie v Praze / Aj Wej–wej: Zvěro-
kruh | do 31. 8.
Ateliér Sekal | do 31. 12.
Cranach ze všech stran | od 23. 6. 
Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní ga-
lerie v Praze | od 24. 6.
Diplomanti AVU 2016 | od 24. 6.
Introducing Nicole Morris & Miroslava Večeřová | od 24. 6.

�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
12. 06. | 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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VÝSTAVY
Jiří Příhoda / Sochy   Jiří Příhoda je sochař pohybující se na tenké 
hraně mezi objektem a architekturou. Jeho monumentální 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 ex-
teriéru Trojského zámku přináší kombinaci starších i zcela nových 
realizací a navazuje na loňský úspěšný projekt Václava Ciglera, 
který poprvé zasáhl do obou odlišných teritorií, jež barokní vila 
a její velkolepá zahrada nabízejí. | do 30. 10.
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
19. 06. | 15.00 | Kurátorská prohlídka s Helenou Tůmovou
19. 06. | 16.30 | Lektorská prohlídka zámku

  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–his-
torických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, 
společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň 
se záměry galerie na další využití.

DOPROVODNÝ PROGRAM
25. 06. | 14.00 | Komentovaná prohlídka s kurátorkou Jitkou 
Hlaváčkovou a umělcem Janem Jedličkou

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.

DOPROVODNÝ PROGRAM
07. 06. | 17.00 | Kurátorská prohlídka s Helenou Tůmovou

  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

VÝSTAVA
Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univer-
zity v Opavě 1990–2015   Retrospektiva toho nejlepšího, co 
přinesly klauzurní, bakalářské, diplomové a disertační práce za 
posledních pětadvacet let, přesahuje školní rámec a vyznívá spíše 
jako přehlídka části mladé české, slovenské a polské fotografie 
a jejích současných trendů. Poprvé jsou v takovém rozsahu spolu 
s nejnovějšími pracemi současných studentů představena díla 
absolventů, kteří už získali pevné místo na naší i mezinárodní 
fotografické scéně (kupříkladu Dita Pepe, Bára Prášilová, Evžen 
Sobek, Tomáš Pospěch, Tereza Vlčková, Roman Vondrouš, Andrej 
Balco, Pavel Maria Smejkal, Lucia Nimcová, Rafał Milach, Jan 
Brykczyński a další). Rozsáhlá přehlídka v obou podlažích Domu 
fotografie zahrnuje i makety studentských fotografických knih, 
bakalářské, diplomové a disertační práce a ozvučené projekce. 
Je doprovázena obsáhlým česko–anglickým katalogem o 384 
stranách. Institut tvůrčí fotografie vznikl v roce 1990 jako třetí 
nejstarší vysokoškolský ústav specializovaný na fotografii v celé 
postkomunistické Evropě. Se svými více než dvěma sty studenty 
je dnes největší z osmi tuzemských vysokoškolských pracovišť s 
fotografickým studijním programem. Výstava je příspěvkem k 
oslavám 25. výročí vzniku Slezské univerzity v Opavě. | od 31. 
5. do 18. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
16. 06. | 18.00 | Kurátorská prohlídka
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  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 
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
 08. 06. | 18.00 | Přednáška Martina Jirouška: Surrealismus 
a film – Cronenberg vs evropští a zejména čeští tvůrci | 
koncertní sál 
 22. 06. | 18.00 | Přednáška teoretičky výtvarného umění 
Zuzany Štefkové: Estetika hnusu ve výtvarném a filmovém 
umění

  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. 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 charakteristickými 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 mimo-
řádnou událost. Výstava hodlá obnovit zájem našeho publika 
o kvalitní část české kulturní tradice a poukázat na příklady, jež 
mohou být podnětné i pro současnost. | do 25. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
09. 06. | 18.00 | Kurátorská prohlídka s prof. Petrem Wittli-
chem a Sandrou Baborovskou

  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
 04. a 18. 06. | 15.00 | Lektorská prohlídka
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  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
16. 06. | 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. 
18. 06. | 15.00 | Praha 4 – sídliště Novodvorská   Procházka 
po výtvarných dílech 60. a 70. let na Sídlišti Novodvorská. Objevte 
nadčasové monumentální realizace z doby reálného socialismu 
například od Jiřího Nováka či Věry Janouškové. | vstup zdarma; 
sraz na autobusové zastávce Sídliště Novodvorská
25. 06. | 15.00 | Praha 14 – sídliště Černý Most   Procházka 
po výtvarných dílech z minulého režimu v Hloubětíně a na síd-
lišti Černý Most. | vstup zdarma; sraz u výstupu stanice metra 
Hloubětín

  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
 09. 06. | 17.00 | Pomník svatého Václava na Václavském 
náměstí
 23. 06. | 17.00 | Praha – místo pomníků významných 
osobností

�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 30. 6.
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 VÝSTAVA
Marie Fischerová–Kvěchová: Lidové umění   Marie Fischero-
vá–Kvěchová (1892–1984) absolvovala pražskou Uměleckoprůmy-
slovou školu, navštěvovala malířské školy „Cola Rossi“ a „Croquis“ 

v Paříži. Proslavila se ilustra-
cemi knih pro děti (Kožíškův 
slabikář Poupata, Babička 
B. Němcové, Broučci, Pro naše 
mámy a děti). Vánoce a Veli-
konoce se neobešly bez jejích 
pohlednic. Navrhovala dětské 
oblečení i vzory na textil a por-
celán. Na výstavě dekorativní-
ho 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 pod-
nětů čerpala pro další výtvarnou činnost. Zasvětila celý dlouhý život 
svým třem láskám, které se v jejím díle vzájemně prolínají – dětem, 
přírodě a lidové kultuře. | do 24. 6.
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  ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30, Praha 1, | tel. 251 510 760 | www.atelierjosefasudka.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

        
VÝSTAVY
Jaromír Funke: Fotogenie 20. let   Výstava fotografií u pří-
ležitosti 120. výročí narození autora ze sbírky fotografií PPF art. 
| do 25. 6.

Josef Sudek: V šeru chrámu   Chrám sv. Víta na Pražském hradě 
pohledem Josefa Sudka. Fotografie ze sbírky Fototéky Ústavu 
dějin umění AV ČR, v. v. i. | od 29. 6. do 30. 8.

  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
Helena Wernischová: Melancholie a smích   Obrazy, ilustrace 
a práce na papíře. Helena Wernischová (*1942) vystudovala střed-
ní uměleckoprůmyslovou školu keramickou v Karlových Varech, 
obor malířka porcelánu. Maturovala na začátku šedesátých let, 
kdy se také provdala za básníka Ivana Wernische. Poprvé vysta-
vovala v srpnu 1969 v Československém spisovateli. V roce 1970 

krátce soukromě studovala grafické techniky u Cyrila Boudy. Od 
roku 1971 je ve svobodném povolání. Ilustrovala asi 80 knižních ti-
tulů, včetně Kašpara noci Aloysia Bertranda. Kritikové v souvislosti 
s kreslířkou a malířkou Wernischovou píší o její lyrice a fantaskním 
pohledu na svět, o smyslu pro grotesku a absurditu. Upozorňují 
na vlivy surrealismu, Hieronyma Bosche a Alfreda Kubina. Od 
poloviny sedmdesátých let vytvářela Wernischová v jediném 
exempláři samizdatové periodikum Melancholie. Wernischová 
své periodikum charakterizuje jako svobodný prostor, hru, „šuplík“ 
na marginální nápady a deník. S odstupem času se Melancholie 
staly originálním „časosběrným dokumentem“. Kresby a kopie 
jejích obrazů získávaly v sousedství textů domácích i světových 
autorů další rozměr. Nejstarších 37 Melancholií je nyní v umě-
leckých sbírkách Památníku písemnictví. Helena Wernischová 
patří generačně a přátelsky k Janu Součkovi, Jindřichu Pilečkovi 
a Aleši Krejčovi, jejichž tvorbu ovlivnil obdiv k Maxi Ernstovi a René 
Magrittovi. | od 2. 6. do 30. 6.

  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
Duše peněz   Rozsáhlý multimediální výstavní projekt se sou-
středí na peníze jako na fenomén, jehož jsme všichni součástí. 
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.
Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu   Ve spolupráci 
s rodinou uznávaného sochaře Karla Nepraše představuje DOX 
rekonstrukci jeho známého monumentálního sousoší s názvem 

Jaromír Funke, La Solitude I
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Rodina připravená k odjezdu. Dílo vytvořil autor po návratu ze 
své krátké emigrace v roce 1969, brzy poté ale padlo za oběť 
normalizační hysterii a bylo zničeno. Rekonstrukce sousoší, re-
alizovaná v letech 2011–2015, je zhotovena podle původních 
plánů a dřevěných modelů v měřítku 1:1. | do 17. 10.
Richard Kočí: Víření prachu   Výstava představí tvorbu sochaře 
Richarda Kočího, kterou v posledních letech charakterizuje od-
klon od monumentálních dřevěných plastik, v nichž převažovala 
architektonická racionalita, směrem k současné podobě tvarů 
vyznačujících se hravostí barev a organickou mnohotvárností. 
| od 3. 6. do 31. 8.
Sportu zdar!   Výstava představí díla a projekty více než čtyř 
desítek současných českých umělců, která odrážejí vztah umění 
a sportu od roku 1945 do současnosti. Vedle maleb, kreseb, grafik 
a fotografií výstava představí i koláže, sochy či instalace známých 
i méně známých tvůrců. Projekt bude probíhat v době konání XXXI. 
Letních olympijských her v Riu de Janeiru ve spolupráci s českým 
olympijským výborem. | od 24. 6. do 19. 9.

  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 fotografiích

VÝSTAVA
V zahradě   Výstava prací českých a polských výtvarných umělců 
na téma „V zahradě“. Společný projekt Galerie 9 a Městské galerie 
umění v polské Čenstochové. | od 2. 6. do 23. 6.

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. 
01. 06. | 17.00–19.00 | Malování v parku
08. 06. | 17.00–19.00 | Papírové vitráže
15. 06. | 17.00–19.00 | Stojan na šperky
22. 06. | 17.00–19.00 | Malování na kůru
29. 06. | 17.00–19.00 | Prázdninové deníčky

DÁMSKÝ KLUB
15. 06. | 19.00–21.00 | Enkaustika

  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 | do 31. 5.
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  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 Ministerstva kultury České re-
publiky, Státního fondu kultury České republiky, Magistrátu hlavního 
města Prahy a Městské části Praha 1

VÝSTAVA
Linoryt Now!   Lehce konfrontační, lehce intervenční výstava 
zaměřená na Galerii Hollar a několik vybraných poloh dnešního 
linorytu. Projekt volně rozvíjí zatím největší linorytovou výsta-
vu v české historii On–lino, český moderní linoryt 1910–2010, 
kterou jsem před šesti lety připravil pro GAVU Cheb. Jestli tehdy 
šlo o to, poprvé vytvořit početnou a celistvou chronologickou 
řadu podrobně ilustrující oborový vývoj en bloc, podstatou této 
expozice je naopak malá sonda do našeho „tady a teď“. Jediným 
jejím závazným kritériem je současnost – formální, tematická, 
časová. Pojetím jde o koláž, která vedle sebe intuitivně staví au-
tory různých generací, grafické specialisty i příležitostné rytce, 
tradicionalisty i experimentátory. Co se prací týče, kombinuje 
několikametrové i vysloveně drobné formáty; matrice i tisky; papír 
i plátno; realismus, expresi a meditativní minimalismus s knihou a 
ozdobnými potisky na trička. Cílem je představit linoryt (a tím i jis-
té teritorium grafiky) především jako živý způsob nazírání na svět 
adekvátní době, který dokáže těžit z tradice, ale i spoluvytvářet 
obraz dneška. Výstava chce být stejná jako linoleum samo: trochu 
bezcharakterní, trochu dekorativní, trochu překvapivá a samozřej-
mě také trochu špinavá. (Radek Wohlmuth). Vystavující umělci: 
Michal Cihlář, Jan Čumlivski, Tereza Damcová, Svetlana 
Fialová, Vojtěch Kovářík, Matěj Lipavský, Pavel Piekar, 
Martin Salajka, Stanislav Setínský, Magdalena Rutová, 
Chrudoš Valoušek, Jan Vičar | od 26. 5. do 19. 6.

  GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské nám. 5a, Praha 1 | tel. 222 221 746 | gjf@gjf.cz |  
www.gjf.cz

  otevřeno: út–ne 11.00–19.00

VÝSTAVA
Zdeněk Fránek: Míra a měřítko   Výstava představující inter-
aktivní cestou tři zásadní projekty Fránkova ateliéru z poslední 
doby. | do 24. 7.

  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 KRITIKŮ – PALÁC ADRIA
Jungmannova 31, Praha 1 | tel. 224 494 205, www.galeriekritiku.cz

  otevřeno: út–ne 11.00–18.00 

VÝSTAVA
Vojtěch Adamec, Jiří Středa, Ivan Komárek: Co víme, co 
tušíme…   Výstava soch a obrazů Vojtěcha Adamce, Jiřího Středy, 
a Ivana Komárka, autorů, kteří mají společnou nejen generač-
ní příslušnost, ale především zaujetí lidskou postavou jakožto 
tradičním, přitom stále novým východiskem tvůrčích reflexí. | 
od 1. 6. do 19. 6. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
 16. 06. | 16.00–18.00 | Komentovaná prohlídka s autory

  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

VÝSTAVY
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.
Jiří Samek: Grafika – linoryty   Roku 1980 začal Samek (*1955) 
používat vlastní grafickou techniku hlubotisk z lina. Pracuje ve 
větších formátech, grafiky tiskne v nízkých nákladech (maximálně 
20 kusů). Jeho technika je výjimečná, pro vrypy používá dláto 
a jeho robustní, přesně cílené vrypy se staly matricí pro slepotisk 
nebo lůžkem pro speciálně míchanou barvu. | od 2. 6. do 25. 6.

124  galerie, výstavy



  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
Jiří Suchý = Semafor   Kresby, grafika | do 10. 6.
Česká tvorba XX. století a současné české umění | od 13. 6. 
do 30. 6.

  GALERIE MILLENNIUM
Tržiště 5, Praha 1 | tel. 257 534 584–7 | gallery@gallerymillennium.cz 
| www.gallerymillennium.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVA
Šedesátá léta   Obrazy, sochy, grafika z privátních sbírek | 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

VÝSTAVA
Z depozitáře Galerie Miro   J. G. Dokoupil, L. Feller, F. Hodonský, 
V. Jíra, M. Knížák, J. Mařatka, P. Šmíd, Z. Šorf, J. Wagner | do 26. 6.

  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
Vincenc Vingler: Proč mluvit s opicemi   Generace sochařů, 
k nimž datem svého narození i názorovým zaměřením Vincenc 
Vingler (1911–1981) patřil, nastupovala do výtvarného života 
před druhou světovou válkou, ale až po ní se de facto mladým 
umělcům otevíraly možnosti tvůrčí svobody a plného uměleckého 
uplatnění, které byly vzápětí přerušeny novými doktrínami na-
stupující diktatury. Sochařské dílo Vincence Vinglera vznikalo od 
druhé poloviny 40. let do posledních dnů umělcova života roku 
1981, aniž prodělávalo nápadnější proměny či radikální názorové 
zvraty. Přesto lze říci, že monotematický projev Vincence Vinglera 
nenese v sobě jednotvárnost – rozvíjel se v mnohotvárnosti a pů-
sobivosti výtvarného sdělení. Výstava představí v komorní formě 
dílo a osobnost sochaře Vincence Vinglera; soubor soch je doplněn 
o sochařské kresby, grafické listy a katalogy výstav. | do 12. 6.
Kamil Lhoták: Čas zázraků a vynálezů   Výstava výtvarníka 
Kamila Lhotáka (1912–1990), jednoho z nejvýznamnějších osob-
ností „Skupiny 42“ i celé generace nastupující koncem 30. let a po-
čátkem 40. let, ukazuje průřez dílem tohoto svébytného malíře 
mezi roky 1938–1988, jak v obrazech, kresbách, tak i v grafických 
listech, a zhodnocuje všechna tvůrčí období v novém, poněkud 
odlišném světle, než bylo dosud zvykem. Obrazy, kresby a gra-
fické listy Kamila Lhotáka jsou svérázné a zcela nezaměnitelné, 
jsou kouzelným zrcadlem nastaveným technickému 20. století, 
aby si udrželo v paměti, jak jsme je dík obrazům Kamila Lhotáka 
prožívali. | od 17. 6. do 7. 8.

  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 pře-
hlídky českého výtvarného umění Grafika roku, které se zúčast-
ňují renomovaní umělci profesionálové, ale i začínající grafici 
z řad studentů. Simeona Hošková nás bohužel loni opustila, 
výstava chce připomenout její odkaz. Kromě výběru prací autorů 

Zbyšek Sion, Milenci, olej na plátně, 65 x 82 cm, 1959
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z několika 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 (1935–2015). 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 Raso-
chách. Se soubornými výstavami grafiky se veřejnost prakticky 
nesetkává, tím spíše je výstavní prezentace vybraných prací za-
jímavou přehlídkou širokého spektra možností českého proudu 
abstrakce. | 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

VÝSTAVA
Textilní umění 2016   Vystavují členky Sdružení textilních vý-
tvarníků: E. Gálová, J. Handzelová, J. Hartlová, M. Horváthová, 
M. Jarkovská, L. Kaprasová, S. Losová, M. Mikušová, K. Pirklová, 
B. Pýchová, V. Šolcová, M. Tomášová, M. Vaňková. Na výstavě mů-
žete 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 textilie 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 oděvech 
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 techni-
kám 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. | do 30. 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 nejvýznamnější 

duchovně zaměřené 
umělce 20. století. 
Aléna Diviše v  se-
dmdesátých letech 
znovuobjevil a  začal 
uvádět v  obecnou 
známost Jaromír Ze-
mina. Výstava v Galerii 
Smečky, které je Zemi-
na kurátorem, předsta-
ví jeho unikátní sbírku 
děl Aléna Diviše, která 
v celku nebyla ještě ni-
kdy vystavena. Na tuto 
zajímavou výstavu Vás 
zve Pražská plynáren-
ská, zřizovatel Galerie 
Smečky. | 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, není–li uvedeno jinak
  vstup zdarma

VÝSTAVY
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 spoluautorem scénáře velkého televizního dokumentu Kus 
dřeva ze stromu, kde se představil také jako moderátor tohoto 
pořadu. Martin Patřičný má za sebou velmi bohatou výstavní 
činnost, která představuje více jak stovku výstav doma. V za-
hraničí ho mohli obdivovat např. v Haagu, Naardenu, Paříži, 
Stockholmu a dalších městech Evropy. Patřičný představil své 
dílo i v Torontu a New Yorku. | do 24. 6.

Alén Diviš, Propast úzkosti, 1945
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Výstava maturitních 
prací a absolventských 
prací VOŠ   Tradiční vý-
stava maturitních prací 
– výrobků a výtvarné tvor-
by studentů osmi umělec-
kořemeslných oborů. 
V tomto roce navíc budou 
k vidění i absolventské 
práce studentů Vyšší 

odborné školy v oborech Interiérová tvorba, Malba a přidru-
žené techniky, Řezbářství a restaurování dřeva a Design herních 
předmětů.

Škola otevře pro veřejnost všechny ateliéry, dílny a galerii; 
otevřeno 9.00–18.00; od 27. 6. do 29. 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

VÝSTAVY
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.
Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy   Příběh české 
krajiny, vyprávěný po staletí našimi nejlepšími krajináři. Expozice 
představuje díla nejlepších českých krajinářů např. Norberta Grun-
da, Františka Theodora Dallingera, Augusta Bedřicha Piepenhage-
na a jeho dcery Louisy, Julia Mařáka, Antonína Chittussiho, Aloise 
Kirniga, Zdenky Braunerové, Václava Jansy, Antonína Slavíčka, 
Františka Kavána, Antonína Hudečka, Aloise Kalvody, Romana 
Havelky, Oty Bubeníčka, Stanislava Lolka, Oldřicha Blažíčka, 
Jaroslava Panušky, Ferdinanda Engelmüllera, Josefa Ullmanna, 
Václava Radimského, Antonína Procházky, Otakara Nejedlého, 
Rudolfa Kremličky, Jana Zrzavého, Václava Rabase, Václava Špály 
a mnoha dalších. | od 3. 6. do 21. 8.

  GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Praha 1, Národní 30, www.galerievaclavaspaly.cz

  otevřeno: denně 11.00–19.00

       
VÝSTAVA
Karel Balcar: spending ETERNITY   Výstava obrazů z nejnovější 
dosud nevystavené tvorby autora.| 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
Zbyněk Sdlecký: Kapitánův stín   Aktuální malířský projekt 
autora připravený speciálně pro galerii Via Art. | od 31. 5. do 24. 6.

  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.
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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, 
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“.  | do 12. 7.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 05. 06. | 14.00–17.00 | Zažijte UltraFun s Maxipsem Fíkem!   
Workshop animace určené nejen dětem, ale i dospělým. Program 
zahrnuje všechny postupy a principy tvorby animovaného filmu, 
od storyboardu, výtvarných návrhů přes samotnou animaci až po 
finální postprodukci. | pro děti od 5 let
 11. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc aneb v zajetí 
morytátů – překvapivý program
 12. 06. | 14.00–16.00 | Papírové kino – s ilustrátorkou Alžbě-
tou Zemanovou   Papírové kino? Ano! Hrdinou může být Maxipes 
Fík či jiná vámi vytvořená postava. Pohyb v knížce zvané flipbook 
nám pomůžou urychlit razítka, která si sami uděláte. | pro děti od 
4 let
 19. 06. | 14.00 | Mumraj aneb nedělní tvůrčí odpoledne 
v zahradě   Pokračujeme v oslavách a vytváření zahradního ma-
xikomiksu, vytváříme hravá leporela, pokračujeme ve stavbě 
Hobitínů všeho druhu. Animujeme krátké filmy s Ultrafun. 
S Tracyho tygrem se touláme po ulicích velkoměsta. S Viviánou na 
liáně pokračujeme v tematickém panenkování. Popovídat o životě 
s Maxipsem Fíkem si budete moci s Josefem Dvořákem. Nejen 
pro nejmenší jsou připraveni Ententýky a jejich nová atrakce. 
Opět je tu i tajemný MagicBox a jeho interaktivní kreslicí tužky.

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 h
Leporelo – pro děti od 6 let; trvání: 1,5–2 h
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.salamoun-
detem.cz, www.villapelle.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

VÝSTAVA
Letní salón živých i mrtvých | od 6. 6. do 30. 6.

Josef Váchal, Vodníci
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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 dvě patra dolů do podzemí

  otevřeno: út–ne 12.00–19.00; vstupné: 60 Kč

VÝSTAVA
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. | 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
Jeruzalémská 7, Praha 1 – Nové Město | www.synagogue.cz/
Jerusalem

  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. 

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.
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  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 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. Ces-
topisné fotografie z Nepálu vznikly během autorova pobytu v této 
destinaci v roce 1973. Petr Sirotek podnikl svoji půlroční cestu 
jako fotograf a kameraman horolezecké 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 vychází dvě publikace, které 
shrnují Sirotkovo celoživotní dílo. | do 19. 6.
Dana Kyndrová: S nimi a bez nich...   Výstava Dany Kyndrové 
zahrnuje fotografie z jejího nejznámějšího projektu z let 1990–
1991, kdy se autorka několik měsíců věnovala zachycení přelomo-
vé etapy novodobých českých a slovenských dějin – ukončení tzv. 
dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Po 
25 letech se autorka vypravila na místa zdokumentovaná na jejich 
fotografiích z 90. let a soubor obohatila o záběry, které i dnes 
připomínají sovětskou misi na našem území. | od 24. 6. do 4. 9.
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 obklope-
ni. | výstava v prostorách kavárny Leica Gallery Prague; vstup 
zdarma; 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
Tradiční tibetská kniha a malba   Výstava představuje tradiční 
tibetskou knižní kulturu a sakrální malby z 1. pol. 20. století. Tisky, 
thangky, dřevěné tiskařské matrice i votivní předměty pocházejí 
ze soukromých sbírek v Ladaku, Tibetu, Mongolsku a Nepálu. | 
od 26. 5. do 9. 7.

  GALERIE KLEMENTINUM
vstup z Mariánského náměstí, vchod B2

  otevřeno: út–ne 10.30–18.00
  vstupné: dospělí 50 Kč; senioři a studenti 40 Kč; skupina 10 a více 
osob 40 Kč/osobu; děti 6–15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma

  více informací na www.nkp.cz

VÝSTAVA
Můj Ázerbajdžán   Výstava pořádaná velvyslanectvím Ázer-
bajdžánské republiky v ČR představí bohatství kulturních tradic 
i současnou kulturu navazující na perské a osmanské kořeny. | 
od 10. 6. do 30. 6.

  KŘIŽOVNICKÁ CHODBA 
  otevřeno: po–so 9.00–19.00
  vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma).

VÝSTAVA
Romský holocaust v Lotyšsku během nacistické okupace 
1941–1945   Výstava přibližuje pohnuté osudy Romů během 
2. světové války na území Lotyšska. Po vpádu nacistů byli všichni 
Romové soustředěni do měst Rezekno, Ludza a Vilaň. Systematic-
kým mučením a hromadnými popravami v lesích připravili nacisté 
o život na 1 500 lotyšských Romů. | od 9. 6. do 9. 7.

  SLOVANSKÁ KNIHOVNA ZVE
 01. 06. | 17.00 | Korespondence T. G. Masaryk – Slované 
(3 svazky)   Prezentace edičního projektu | zasedací sál NK (vchod 
A, 2. patro)
 07. 06. | 17.00 | Ukrajinská hospodářská akademie v Podě-
bradech   Přednáška badatelů Romana Kovaľa a Viktora Morence 
a představení slovníkového projektu „Poděbradský pluk armády 
Ukrajinské lidové republiky“. Přednáška v ukrajinštině, tlumočení 
není zajištěno. | zasedací sál NK (vchod A, 2. patro)
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  NÁRODNÍ KNIHOVNA ZVE
 07. 06. | 19.00 | Petr Váša – Fyzické básnictví   Základní 
myšlenkou fyzického básnictví je vytváření komplexního jazy-
ka, osobního a univerzálního zároveň, originálně propojeného 
s tradicí. | chodba č. 2.006 (vchod B, 1. patro); vstup volný

  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
Jiří Všetečka: Pražský chodec   Jiří Všetečka (*1937) a Praha 
(*9. století) – fotograf a město – poutník a jeho místo. Právě ze 
souhry mezi viděním Jiřího Všetečky a důvěrnou znalostí staro-
bylé Prahy, jejích magických proměn, vzniká mistrně zachycená 
harmonie obdobná jako v důvěrném vztahu mezi mužem a ženou. 
Mnohakilogramová fotografická výbava sice pevně připoutává 
kroky poutníka Jiřího Všetečky k zemi, ale duše létá a mezi nocí 
a dnem či dnem a nocí zachycuje vždy jen tu jedinou tichou vte-
řinu, kdy opar, světelná hra vstávajícího měsíce nebo slunce dá 
Praze-ženě jedinečnou atmosféru či náladu a udělá ji vyzývavě, 
tajemně, až mysticky krásnou. Kdo se naučí ve fotografiích „číst“, 
zaposlouchá se do příběhů, které vyprávějí, uslyší vnitřní hlasy 
a pochopí, jaké vibrující, chvějivé napětí je nutné k vystižení pr-
chavých dojmů, snové pomíjivosti a lyrické podmanivosti.

Člověče pojď a dívej se! Nech se vést snímky zkušeného fotografa 
a pedagoga, jehož doménou nejsou pouze kratičké imprese, ale 
také dobový sociální dokument – události zachycované bezpro-
středně, automaticky, pomocí černo-bílých momentek. K jeho 
velkým láskám patří hudba, literatura, psychologie či touha po 

komplexním vědění, didaktika humanismus Jana Amose Komen-
ského, jež jsou shrnuté v Komenského celoživotním díle Obecná 
porada o nápravě věcí lidských. Za snahou Jiřího Všetečky o „vše-
nápravu obrazem“ stojí žurnalistická praxe, nesčetné výstavy 
doma i v zahraničí, realizace knižních publikací a dokumentárních 
filmů. Pavlína Klazarová | od 2. 6. do 7. 7.

  NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1 | tel. 604 870 607 | info@novasin.org |  
www.novasin.org

  otevřeno: út–ne 11.00–18.00

VÝSTAVY
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 | do 5. 6.

Jednota umělců výtvarných: Opět po roce   Výstava 
obrazů a  soch současných členů spolku Jednoty umělců 

výtvarných. Prague 
Auctions ve spolu-
práci s JUV pořádá 
každoroční salon čle-
nů v Galerii Nová síň. 
Na letošní výstavě 
bude zastoupeno na 
třicet autorů svými 
pracemi z posledních 
pěti let. | od 15. 6. do 
26. 6.

Vojta Pavlíček, bez názvu, nixt akryl, flock na plátně, 2011, 200 x 300 cm

Josef Achrer, Křik prvního kohoutka, olej na 
plátně, 120 x 110 cm
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Ladislav M. Wagner: Anamnéza  Obrazy z posledních deseti 
let. | od 29. 6. do 24. 7.

AUKCE
 07. – 11. 06. | Prague Auctions   Předaukční výstava výtvar-
ného umění | otevřeno denně 10.00–19.00
 12. 06. | 13.30 | Aukce vystavených děl   Aukce proběhne 
v prostoru galerie Nová síň | výtvarné umění od 13.30; fotografie 
od 16.30

  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 
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! | 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 sta-
rým mistrům   Mezinárodní výtvarné hnutí Libellule – renesance 
dneška vystavuje poprvé v České republice díla svých členů vzdá-
vající 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 této výstavě se podílí 
celkem 18 umělců z 12 zemí, včetně prvních tří jmenovaných 
Čechů. Každoročně dostávají členové Libellule od Lukáše Kándla 
coby vůdčí osobnosti hnutí zadání společného tématu a jednot-
ného formátu, čímž je tato skupina ve výtvarném světe absolutně 
unikátní. Konkrétně tato kolekce vznikla v r. 2013. Dalšími tématy 
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byly např. Černá a bílá, 
Milionová bankovka, 
Vykřičník!, Božská ko-
medie či Autoportrét 
a další. Každou nově 
vytvořenou kolekci 
vystavuje Libellule 
pravidelně při zahájení 
umělecké sezóny v pa-
řížském Grand Palais, 
následně pak putuje po 
prestižních výstavních 
síních Evropy i zámoří.  
Nenechte si ujít jedineč-
nou příležitost seznámit 
se s těmito výjimečnými 
obrazy, odlišným poje-

tím jednoho tématu těmi nejlepšími autory tvořícími ve stylu 
magického realismu! | Pokud se chcete dozvědět více, navštivte 
webové stránky hnutí www.libelluleart.com. | do 26. 6.

  SYNAGOGA NA PALMOVCE
Ludmilina 601/4, Praha 8 | tel. 603 818 947 | serpens@seznam.cz | 
www.sdruzeniserpens.cz.

  otevřeno: po–so 13.00–19.00
  spojení: metro B – Palmovka
  Sdružení Serpens, Praha 8, Ronkova 4, tel. 603 818 947, e–mail: 
serpens@seznam.cz, www.sdruzeniserpens.cz

  1846–2016 – 170 let od položení základního kamene k Nové 
synagoze v Libni

VÝSTAVA
Róbert Palúch: Poslední možnost   Objekty z původního kon-
textu vytržených a novými významy doplněných dveří, objekty 
v dialogu s opuštěnou i znovu nalezenou synagogou. Objekty 
dveří, které jsou zároveň otevřené i zavřené. Dveře odnikud nikam, 
dveře jako symbol, dveře jako hra. | do 1. 6.

PROGRAMY
07. 06. | 19.30 | Pláče kočka – DOMA   Koncert známé kapely, 
která je v synagoze jako doma. Písně o kočkách, hřbitovech, ale 
i ze života, to vše oděno neklidnou, ovšem melodickou hudbou, 
místy poněkud zdivočelou.
14. 06. | 19.30 | Dismanův rozhlasový dětský soubor – 
...A BOLELO NEBE   Obrazy ze života dětí internovaných za druhé 
světové války v Terezíně. Divadelní představení sestavené z deníků 
a časopisů, vydávaných dětmi za zdmi terezínského ghetta v době 
druhé světové války. 
15. 06. | 20.00 | SHUM DAVAR + GUESTS   Koncert kapely, 
kterou tvoří muzikanti různých národností - Arménie, Bělorusko, 
Slovensko a Česko. Styl Shum Davar je směsicí multikulturních 
vlivů především Klezmer, cikánské, balkánské a také tradiční 
běloruské, gruzínské a slovenské hudby. 

20. 06. | 19.30 | Jan Faix: SOLMIZAČNÍ VARIACE aneb Po-
cta Guidonovi z Arezza   Premiérové provedení skladeb, které 
pracují pouze s kombinatorickými a grafickými strukturami sol-
mizačních slabik, vytvořených významným hudebním teoretikem 
Guidonem z Arezza na přelomu 1. a 2. tisíciletí a používaných v 
hudbě do současnosti. Účast přislíbila řada hudebníků z oblasti 
jazzu, improvisingu a soudobé vážně hudby, kteří budou Solmi-
zační variace interpretovat různými způsoby v různých sestavách. 
23. 06. | 19.00 | Divadlo Půlnebí – DOKTOR FAUST   Hrají: 
Martin Frys, Martina Marešová, Alexander Pickar. Klasická Faus-
tiáda, ve které má Faust namále a vy se dozvíte, jak to s ním 
dopadne. Cestování v prostoru i čase! Vyvolávání duchů a mrtvých 
těl a mnohé další! To vše v původní loutkové hře bez loutek. 
30. 06. | 20.00 | VYZBROJEN ZRAKEM ÚZKÝCH VOS...   Hudební 
zpracování básní z posledního tvůrčího období největšího ruské-
ho básníka 20. století Osipa Emijeviče Madelštama (1891–1938). 
Účinkují: Jiří Durman – basklarinet, klarinet, altsaxofon a Alexan-
dr Krestovský – klasická kytara, zpěv, recitace.

  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

VÝSTAVY
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. | do 2. 6.
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Adam Basanta   Kurátor: Miloš Vojtěchovský. Adam Basanta 
(*1985) je kanadský zvukový umělec, skladatel a interpret ex-
perimentální hudby, žije a pracuje v Montrealu. Je autorem řady 
zvukových a sitespecific zvukových instalací, intervencí a elektro-
nických kompozic, které představil v Kanadě, USA, Japonsku a Ev-
ropě. Zajímá ho především proces vnímání, zejména naslouchání 
– jako participační kognitivní aktivita, odehrávající se v dialogu 
mezi našimi smysly a technickými přístroji. Pro galerii Školská 28 
Basanta připravuje site specific instalaci, tématizující vztah mezi 
pohybem, prostorem a zvukem. Jeho zvukové a audiovizuální 
instalace byly prezentovány v Severní Americe a Evropě v mnoha 
galeriích a institucích, například v Galerii Carroll / Fletcher (Lon-
dýn), Muzeu Serralves (POR), Edith–Russ–Haus für Mediakunst 
(GER), Vitra Muzeu Designu (GER), Laboral (ESP), Galerii B–312 
(Montreal), Fonderie Darling (Montreal), Titanik Gallery (FIN) 
a v Centru pro současné umění Santa Fe (USA), byly oceněny ce-
nou Prix Ars Electronica v roce 2013 a Cenou Edith–Russ–Haus 
pro umělce pracující v oblasti nových médií v roce 2014. | vernisáž 
9. 6. v 18.00; od 10. 6. do 30. 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

VÝSTAVA
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. | do 11. 9.

  GALERIE ZTICHLÁ KLIKA
Betlémská 10, Praha 1 | tel. 222 221 150, 222 222 079 |  
antikvariat@ztichlaklika.cz | www.ztichlaklika.cz

  otevřeno: út-pá 13.00–19.00

EXPOZICE
Stálá prodejní expozice grafik, kreseb a obrazů

VÝSTAVA
Jan Hanč: Události   Koláže z konce 40. a počátku 50. let | 
od 27. 5. do 28. 6.

�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–de-
signu.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
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VÝSTAVA
Vesnice je svět   Daniela Baráčková / Barbara Benish / Veronika 
Bromová / Jan Freiberg / Brit P. Jensen / jinakrajina / Barbora Lun-
gová / Periférne Centrá / Jindřich Štreit. Je zajímavé sledovat, jak 
se v posledních desetiletích venkovské prostředí proměňuje, a jak 
se tyto změny odrážejí v současném umění. Umělce zastoupené 
na výstavě spojuje dlouhodobý zájem o venkov, coby téma i místo 
tvorby a života. Do venkovského prostředí pronikají rozmanitými 
způsoby a setkávají se s různými ohlasy. Oživují i podvracejí tra-
diční přístupy a jsou nuceni objevovat nové způsoby spolupráce 
a dialogu. Jejich vztah k venkovu je něčím víc než jen pouhou in-
spirací; stávají se spolutvůrci venkovských komunit v rozmanitých 
každodenních i neběžných aktivitách, které sahají daleko za oblast 
chápanou jako umělecká tvorba. Působí jako dokumentátoři a ko-
mentátoři vesnického života, zkoumají staré historie, zakládají 
nové galerie, věnují se zemědělství, vysazují sady a stromořadí, 
zachraňují louky a rozšiřují představu o tom, čím venkov a umění 
mohou být. Na výstavě jsou zastoupena díla napříč médii – malby, 
fotografie, dokumentace sochařských instalací, videa, rozhlasová 

hra, zvukové nahrávky, instalace a projekty na pomezí výtvarného 
umění a dalších oblastí jako je sociologie, architektura, ale i ze-
mědělství. Kurátorka výstavy Lenka Dolanová. | od 7. 6. do 28. 8.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Komponované programy pro skupiny školní a předškolní 
mládeže zaměřené na aktuální výstavy, stálé expozice, archi-
tekturu Benešova, 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

Klausová synagoga
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  VÝSTAVA NA PRAŽSKÉM HRADĚ: 
NAVŠTIVTE NEPŘÍSTUPNÁ MÍSTA 
KATEDRÁLY SV. VÍTA

Barevnou rekonstrukci středověké podoby busty Karla IV. na 
triforiu katedrály sv. Víta stejně jako iluzivní model celého jindy 
nepřístupného triforia nabízí až do 28. září 2016 výstavy Koru-
na království v Jízdárně Pražského hradu. Středověkou podobu 
panovníkovy busty, která tvoří středobod této výpravné výstavy, 
rekonstruoval z dochovaných vodítek a stop hlavní autor výstavy 
v Jízdárně Petr Chotěbor z Odboru památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky.

Triforium je standardním stavebním prvkem středověkých ka-
tedrál; jde o ochoz v síle zdi, který se v případě pražské kated-
rály nachází zhruba v patnáctimetrové výšce. Pražské triforium 
je unikátní svou sochařskou výzdobou, která je v nejstarší části 
připisována druhému staviteli katedrály Petru Parléřovi. Právě 
tato výzdoba, která vznikla už za Karlova života, je jedním z hlav-
ních důvodů, proč je triforium maximálně památkově chráněné, 
a proto přístupné zejména pro odborníky.

Nejvýznamnější místo ve staré části triforia je vyhrazeno Karlovi IV. 
a jeho poslední manželce Elišce Pomořanské. Dále jsou tu busty 
rodičů Karla IV. – Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Své 
místo zde mají i tři předchozí Karlovy manželky, Blanka z Valois, 
Anna Falcká a Anna Svidnická. Na jižní straně chóru byla osazena 

busta Karlova následníka 
Václava IV. a jeho man-
želky Johanny Bavorské. 
Ke členům královské 
rodiny se pak pojí busty 
tří pražských arcibiskupů: 
Arnošta z Pardubic, Jana 
Očka z  Vlašimi a Jana 
z Jenštejna. V tomto spo-
lečenství vladařů, členů 
královské rodiny a arci-
biskupů jsou i busty stavi-
telů svatovítské katedrály, 
osazené v  severní části 
triforia. Matyáš z Arrasu, 
původem z Francie, který 
zahájil stavbu katedrály 

roku 1344 a jeho zmíněný pokračovatel Petr Parléř, původem ze 
Švábského Gmündu. Zpodobnění obou architektů na tomto čest-
ném místě svědčí o výsostném postavení, jaké během svého života 
zaujímali a jak vysoce bylo jejich dílo ceněno. Naznačenou strukturu 
sochařské výzdoby drží i výstava v Jízdárně Pražského hradu, kde 
jsou kromě bust nejrůznějších historických postav i nástěnné plas-
tiky nejrůznějších bájných zvířat či oblud, např. gryfa či jednorožce.

INFO:
Koruna království: Katedrála Karla IV.
Jízdárna Pražského hradu 
15. 5. – 28. 9. 2016
Otevřeno denně 10.00–18.00
Vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč

Rekonstrukce středověké podoby busty v Jízdárně Pražského hradu, foto © SPH

Celkový pohled do výstavy Koruna království, foto © SPH

Současný vzhled busty Karla IV. na triforiu katedrály, foto © Jan Gloc

Na výstavě se návštěvníci např. dozví, jak 
vypadala katedrála 20 let po Karlově smrti, 
kresba: Petr Chotěbor 



 zpražský hrad
  PRAŽSKÝ HRAD

Praha 1 | www.hrad.cz
 A Většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový 
vstup.

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století 
se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem 
prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, vý-
znamné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU: 
II. nádvoří tel. 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). Velká jižní věž 10.00–18.00. Ex-
pozice Svatovítského pokladu 10.00–18.00. 
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 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.

  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 krá-
lovských insignií z doby 
Karla IV., zachycené na 
vystaveném portrétu 
Matyáše Habsburské-
ho jako českého krále 
z  Kunsthistorického 
muzea ve Vídni. Na 
výstavě budou předsta-
veny předměty použí-
vané při korunovacích 
českých králů, které se 
odehrávaly podle Ko-
runovačního řádu Karla 
IV. až do 19. století. Mezi 

Busta sv. Víta, Metropolitní kapitula  
u sv. Víta v Praze © Správa Pražského hradu,  
foto Jan Gloc
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nejvýznamnějšími exponáty uveďme Zlatý relikviářový kříž, zva-
ný korunovační, dále tzv. Korunovační kříž Přemysla Otakara II. 
zapůjčený pro výstavu z Řezna nebo Korunu českých královen 
z pokladu ve Slezské Středě | do 28. 9. 2016

  JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
  otevřeno denně 10.00–18.00

Koruna království   Dalším významným počinem bude symbolické 
zpřístupnění vnitřního a vnějšího triforia katedrály sv. Víta, a to 
v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce v Jízdárně 
Pražského hradu. Triforium je památkově nejstřeženější, a proto 
veřejnosti nepřístupný sochařsky bohatě zdobený ochoz na vnější 
i vnitřní straně hlavní lodi katedrály. Součástí výpravné expozice 
budou také pohřební roucha z královské hrobky | 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 Tereziánském 
křídle, kde budou uvedeny neznámé fotografie z Archivu Praž-
ského hradu pořízené v průběhu dostavby katedrály v 19. a 20. 
století | 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 | 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 | do 28. 9. 2016
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

  VELKÉ RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI 
Horní Jelení příkop

09. a 10. 07. Kromě výstavních projektů bude pro návštěvníky 
Pražského hradu připravena i netradiční víkendová akce pro 
děti a jejich rodiče, která umožní jak poučení z historie, tak obdiv 
statečným rytířům, nablýskané zbroji a krásným koním. Kromě 
turnajových klání zde budou připravena různá zastavení – prohlídka 
rytířského tábora, produkce středověké hudby, dobová řemesla 
a předvádění útrpného práva. V táboře malých rytířů se děti mohou 
pustit do plnění různých úkolů se středověkou tématikou.

Pro dětské návštěvníky jsou určeny i další akce připravované na 
červen a září – tradiční dětské víkendy, pořádané jako dopro-
vodná akce ke stálé expozici Příběh Pražského hradu budou mít 
jako stěžejní námět témata spojená s životem Karla IV.

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. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného stříbra či 
ryzího zlata. Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je více než 
půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal ve druhé polovině 
14. století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie Kristova umučení. 
Z mladších předmětů v Pokladu k nejpozoruhodnějším patří 
zlatá monstrance z roku 1766, jejíž zlaté tělo zdobí více než 700 
drahokamů. Tato monstrance je jednou ze tří zlatých barokních 
monstrancí, dochovaných v českých zemích.
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 
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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 prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, 
chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, 
zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna 
v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. 
Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Praž-
ským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, 
Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh 
stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístup-
něných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky | Info: 
www.hrad.cz nebo tel. 224 373 109.

PŘEDNÁŠKY:
  Nejnovější poznatky z historie Pražského hradu můžete získat v rámci 
programu přednáškového cyklu:

 02. 06. | 17.00 | „Po stopách Karla IV. na Pražském hradě/
katedrála sv. Víta (vycházka). Přednášející: Ing. arch. Petr Cho-
těbor, CSc.
 09. 06. | 17.00 | „Po stopách Karla IV. na Pražském hradě/
exteriéry (vycházka). Přednášející: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.
 16. 06. | 17.00 | „Po stopách Karla IV. na Pražském hradě/
katedrála sv. Víta (vycházka). Přednášející: Mgr. Petr Měchura.
 23. 06. | 17.00 | „Po stopách Karla IV. na Pražském hradě/
exteriéry (vycházka). Přednášející: Mgr. Petr Měchura.
Rezervace a podrobnosti na www.pribeh–hradu.cz

DĚTSKÝ VÍKEND:
25. a 26. 06. | 10.00–17.00 | „Karel IV., zakladatel“ – 
25. dětský víkend pořádaný v rámci stálé expozice Příběh Praž-
ského hradu. Již tradiční akce umožňuje celým rodinám zábav-
nou formou poznat lépe hradní areál a dozvědět se zajímavosti 
z českých dějin. Tentokrát budou hlavním tématem zakladatelské 
aktivity českého krále Karla IV. Na nádvořích a v zahradách bude 
připraveno šest úkolů spojených s tímto hlavním tématem. Start 
a cíl najdete na severním palácovém dvorku (před vchodem do 
Příběhu Pražského hradu), začínáme po oba dva dny v 10.00, 
poslední účastníky vyšleme na trasu v 16.00. Před Starým králov-
ským palácem můžete také navštívit různá rukodělná a zábavná 
zastavení: ukázky tradičních řemesel, výtvarnou dílničku či velmi 
oblíbené zkoušení historické zbroje | vstup je volný

  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno denně 9.00–17.00
  více informací na www.hrad.cz

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. 

  PRAŠNÁ VĚŽ
  otevřeno denně 9.00–17.00

Stálá expozice Hradní stráže   Výstava, která nese podtitul 
„Od knížecí družiny k Hradní stráži prezidenta“ mapuje historický 
vývoj i současnost jednotky, která střeží bezpečnost prezidenta 
republiky. Výstava, kterou připravila Správa Pražského hradu, 
Hradní stráž a Vojenský historický ústav, se pro návštěvníky ote-
vřela 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 nejroman-
tičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných 
drobných domků nabízí novou stálou expozici, která přibližuje 
život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci 
mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovid-
ky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného 
střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana 
Každého mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlen-
ky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích 
jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka 
předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

KONCERTY
173. sezóna Promenádních koncertů v Jižních zahradách 
Pražského hradu:
Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském hradě 
konají nepřetržitě od roku 1843. V letošním roce se uskuteční již 173. 
koncertní sezóna, v níž se představí všechny naše uniformované vel-
ké dechové orchestry, které nesou tuto naši – ve světě obdivovanou 
– tradici. Celkem sedm dopoledních matiné se bude konat vždy od 
10.15. Nenechte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produkci, 
dle Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 19. století jsou 
„veřejná vystoupení vojenských hudeb v otevřeném prostoru tím 
nejdemokratičtějším způsobem poslechu hudby“. 
 11. 06. | 10.15 | Hudba Hradní stráže a Policie ČR 
 25. 06. | 10.15 | Ústřední hudba Armády ČR (Big Band)
Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Praž-
ského hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo bránou 
Na Opyši. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.
Změna programu vyhrazena. Bližší informace na www.hrad.cz
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 zpamátky
� VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

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

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků vždy 10.00–16.00

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
Jeruzalémská 7, Praha 1 – Nové Město | 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.

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé 
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.

Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVA
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. 

  JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská, Praha 1 – Nové Město | tel. 224 232 429 | 
pokladna@jindrisskavez.cz | www.jindrisskavez.cz

  otevřeno: denně 10.00–19.00
  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
 01. 06. |17.00 | Znovuzrození Jindřišské věže   Procházka 
historií JV s ing. Janem Stěničkou. | vstupné: 110 Kč; 10. patro
 13. 06. |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 vyda-
li do světa. | více na e–mail: ctenivevezi@gmail.com; vstupné: 
50 Kč; 10. patro
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DIVADLO
15. a 16. 6. | 19.30 | Svatoušek   Tragikomický monolog 
rakouského autora Norberta Silberbauera. V titulní roli: Otmar 
Brancuzský. | vstupné: 220 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 
barokních soch z Karlova mostu – vstup z Cihelné brány.

GOTICKÝ SKLEP
  vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, děti do 6 let zdarma
 A bezbariérový přístup od Starého purkrabství

Historické podoby Vyšehradu   Stálá expozice ve zrekonstru-
ovaném kasematovém prostoru. 

  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

  GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU 
LÁZNÍ)

  otevřeno: denně 9.30–18.00
  vstup není bezbariérový – schodiště
  vstupné: jednotné 20 Kč

VÝSTAVY
Adéla Součková: Virtuální jeskyně a zlatá klícka | do 29. 5.
Adam Štech: Tragikomedie | od 3. 6. do 17. 7.

  LETNÍ SCÉNA
do 19. 06. | Vyšehraní   Multižánrový festival divadla a hudby 
Vyšehraní | více na www.vysehrani.cz
23. 06. – 31. 08. | Metropolitní léto hereckých osobností   
13. ročník divadelní přehlídky | více na www.studiodva.cz

  STARÉ PURKRABSTVÍ
17. a 18. 06. | 15.00 | Svátek lip

VÝSTAVA
Šifra Otce vlasti – Vyšehrad   Karel IV. nám po sobě zanechal 
monumentální šifru. Nastal čas ji rozluštili! Venkovní výstava bude 
zaměřena na specifickou úlohu Vyšehradu v kontextu založení 
Nového Města pražského a jeho středověkou podobu, kterou mu 
vtiskla velkolepá přestavba za vlády Karla IV. Vyšehrad pro Karla 
IV. symbolizoval mnohem více než jen opěrný bod královské moci 
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na jižním okraji pražského souměstí. Představoval symbol nejstar-
ších českých dějin a přemyslovské dynastie, na kterou Karel IV. 
programově navázal a ze které pocházel. | vstup zdarma; vernisáž 
23. 6. v 18.00; od 24. 6. do 31. 7.

PŘEDNÁŠKY K VÝSTAVĚ ŠIFRA OTCE VLASTI
26. a 29. 06. | 18.00 | Královský hrad   Přednáška zaměřená na 
velkolepou přestavbu Vyšehradu za vlády Karla IV. | vstupné 90 Kč; 
rezervace na e-mail: pokladna@praha-vysehrad.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; od 1. 7. 
bude vstupné zvýšeno o 10 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

NOVÁ DLOUHODOBÁ AKCE
The Chamber – Poklad a tajemství Karla IV.   Dobrodružná 
úniková hra, která hráče přenese do 14. století. V autentické at-
mosféře podzemí radnice budou hráči muset použít svůj selský 
rozum, logiku, důvtip a týmového ducha, aby odhalili vše, co pro-
story ukrývají a poznali zajímavou minulost našeho nejvýznam-
nějšího panovníka. Ale pozor, hodina neúprosně ubývá a není vše, 
jak se zdá! | suterénní prostory Vinárny radnice; rezervace předem 
na www.thechamber.cz; vstupné: 1.200–1.600 Kč za skupinu až 
8 osob; otevřeno denně 10.00–24.00; od 17. 6.

VÝSTAVY
Franz Wolf: V pavučině pocitů   Prodejní výstava děl rakouské-
ho malíře. Jeho ústředním tématem je půvab žen, nejpočetnější 
jeho díla jsou portréty a akty. Rád se ve vzpomínkách ve své tvorbě 
vrací i do rodné vísky. Nejčastěji používá techniku akrylu. | Galerie 
v přízemí; vstup volný; od 6. 6. do 6. 7.

Radek Brož: Nahoře   Retrospektivní ukázka z rozmanitého díla 
(obrazy, grafiky a objekty) umělce, který se vztahoval k duchov-
ním tématům a tradici naší země. Výstava u příležitosti 10. výročí 
úmrtí autora. | Galerie ve věži; od 7. 6. do 31. 7.

KONCERTY
 02. 06. | 18.00 | Slavnostní koncert ZUŠ Lounských   Veřejný 
koncert u příležitosti 70. výročí založení školy. | Velký sál NR; vstup 
volný
 10. 06. | 19.00 | Cancioneta Praga a Smíšený sbor MAS-
KA (Lotyšsko)   Na 13. ročník festivalu Sborové slavnosti přijal 
pozvání lotyšský Smíšený pěvecký sbor MASKA. Na společném 
koncertu vystoupí také domácí ženský sbor Cancioneta Praga. | 
Velký sál NR; vstupné 200 Kč
 13. 06. | 19.00 | Jarní koncert DPS Českého rozhlasu   Účin-
kují obě přípravná oddělení a koncertní sbor. Program: dětské 
skladby od Petra Ebena, Jaroslava Uhlíře, Emila Straška, Jaroslava 
Křičky a jiné. | Velký sál NR; vstup volný, nutná registrace na e–
mail: dana.reichova@rozhlas.cz
 23. 06. | 20.00 | Novofest 2016 – Evropou po stopách Karla 
IV.   Druhý koncert Novoměstského letního festivalu nabídne 
hudební putování zeměmi říše Karla IV. Úč. Vladimír Bukač – viola, 
Adam Soukal – klavír. | Velký sál NR; vstupné: základní 300 Kč, 
snížené 150 Kč, rezervace na e–mail: info@novofest.cz 
 30. 06. | 19.30 | Stylové večery 2016 – Slavné serenády   
Pátý koncert komorního orchestru Harmonia Praga pod taktov-
kou dirigenta Štefan Britvíka a s průvodním slovem houslisty 
Miroslava Vilímce (Mozart, Martinů, Čejkovskij). | Velký sál NR; 
vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 Kč; rezervace na e–mail: 
manager@symphonyprague.com

AKCE
 06. a 20. 06. | 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 předem na www.nrpraha.cz; vstupné: jednotné – 1 osoba 
100 Kč (+ jedno dítě do 15 let zdarma); sraz na nádvoří; doba 
trvání: 60 minut
 11. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc 2016   Novo-
městská radnice se opět zúčastní PMN se zajímavým programem 
a nabídne prohlídku prostor, které nejsou jindy přístupné. Nebude 
chybět možnost se občerstvit. | všechny prostory NR; vstup zdarma
 11. 06. | 19.00–01.00 | Street Food Festival Zone   Před 
tahem noční muzejní Prahou vás na nádvoří Novoměstské radnice 
posilní na cestu skvělé a pestré pouliční jídlo v rámci Street Food 
Festival Zone. | nádvoří NR; vstup zdarma
 12. a 19. 06. | 15.00 | Dnes provází Minor   Herci divadla 
Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu 
jiným způsobem. | vstupné: děti 80 Kč, dospělí 120 Kč; sraz na 
nádvoří NR 
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  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;  
facebook.com/staromestskaradnice

  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 zahrnuje 
návštěvu historických interiérů čtyř domů jižního křídla a jejich 
podzemí. Během komentované prohlídky mají návštěvníci mož-
nost zhlédnout bohatě zdobené radní síně vybavené cenným 
dobovým nábytkem, podívají se do reprezentačních sálů, kde 
dnes pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlav-
ního města, zavítají do místností bývalého středověkého vězení 
a prohlédnou 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 pražských měšťa-
nů, ale měla i význam praktický – na jejím vrcholu sloužili hlásní, 
jejichž úkolem bylo sledovat okolí a v případě nebezpečí dát měs-
tu varovný signál. Z ochozu věže se návštěvníkům naskytne vůbec 
jeden z nejkrásnějších pohledů na pražské panorama. 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. Nově si mohou 
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 bonusový obsah 
do mobilního telefonu. Vstupenku lze získat po načtení QR kódu 
z informačních cedulí ve Staroměstské radnici nebo na stránce 
prague.mobiletickets.cz. Mobilní vstupenka je k dispozici pouze 
pro individuální návštěvníky v maximálním počtu 5 osob.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! Zajíma-
vosti, fakta, novinky, pozvánky na speciální akce, mimořádné 
termíny na tematické prohlídky i soutěže o ceny naleznete na 
oficiálním facebookovém profilu Staroměstské radnice: facebook.
com/staromestskaradnice

VEČERNÍ PROHLÍDKY
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zaví-
rací době!   Večerní prohlídky, které Pražská informační služba 
– Prague City Tourism pravidelně pořádá, umožňují zájemcům na-
hlédnout do reprezentačních prostor významné kulturní památky 
i po setmění, kdy je jedinečnost historických sálů ještě více umoc-
něna. Nestandardní prohlídka je korunována návštěvou 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
 03. 06. | 20.00 | Prohlídka v italštině
 04. 06. | 20.00 | Prohlídka v češtině
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 10. 06. | 20.00 | Prohlídka v ruštině
 11. 06. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
 18. 06. | 20.00 | Prohlídka v češtině
 25. 06. | 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
Romantické obrázky Vlasty Čermákové | od 3. 6. do 28. 6. 

� 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

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. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, 
na výzdobě interiérů se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: 
P. Brandl, M. V. Jäckel, R. Prachner a řada dalších.

BAROKNÍ KOMPLEX TVOŘÍ
Ambity s rozsáhlou freskovou a obrazovou výzdobou.
Loretánská kaple (Santa Casa) – ústřední objekt každé „lorety“.
Kostel Narození Páně s bohatou barokní výzdobou, cenné 
barokní varhany. 

KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů P. Ma-
rie 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.

www.kampocesku.cz  památky  145



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.

VÝSTAVA
Loreta Dientzenhoferů. Příběh loretánského průčelí   Těšit 
se můžete na tři architektonické modely jednotlivých stavebních 
fází Lorety, dobové grafiky s pohledy na Loretu, haptický model, 
originály soch z balustrády – torza andílků, rukopisy slavných ar-
chitektů a sochařů i prezentaci zajímavých momentů z probíhající 
rekonstrukce hlavního průčelí. | od 15. 6.

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
 01. 06. | 19.00 | Benefice Večery u kapucínů   Vystoupí Pavel 
Helan. Výtěžek podpoří Domácí hospic Jordán.
 04. 06. | 18.00 | Poutní sobota

 10. 06. | 18.00–23.00 | Noc kostelů v Loretě   Od 18.00 mše 
svatá, od 19.00 pestrý program s komentovanými prohlídkami, 
koncertem zvonohry, prohlídkou varhan a koncertem komorního 
souboru Societas Musicalis.

  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 nám., nebo tram 3, 6, 10, 18, 22, 24, st. Kar-
lovo náměstí, tram 14, 17, st. Jiráskovo nám., 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.

AKCE
 18. 06. | Mezinárodní pietní akt k uctění boje parašutistů 
(1942) a hrdinů heydrichiády nekomunistického odboje 
v době 2. světové války (výročí dobytí chrámu).

  STRAHOVSKÝ KLÁŠTER
Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Praha 1, 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.
  poplatek za fotografování 50 Kč, za filmování 100 Kč

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

PŘÍBĚH LORETÁNSKÉHO PRŮČELÍ

Loreta
 Dientzenhoferů

výstava od 15. června 2016
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  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   Sku-
pinovou výstavu pořádá 
mezinárodní umělecké 
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

� TECHNICKÁ PAMÁTKA

  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 bus 131 do st. Goetheho nebo z 
metra A – Bořislavka bus 131 do st. Nemocnice Bubeneč; projděte 
pod železničním viaduktem a pokračujte vlevo do Papírenské ulice 6; 
tram 8, 20 nebo vlakem do zastávky Nádraží Podbaba

  prohlídky: po–pá 11.00 a 14.00; so, ne a svátky 10.00, 11.30, 13.00, 
15.00 a 16.30, kavárna: Café Továrna otevřena: denně 10.30–17.30

  vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, 
studenti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč; 
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní 
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů 30 
Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři 140 Kč, 
rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové vstupné: do-
spělí 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 je unikátním dokladem his-
torie architektury, techniky a čištění odpadních vod. V areálu, 
který byl postaven v letech 1901–1906 jako součást systematic-
ké stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory 
s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu 

a  parní stroje 
(1903 Breit-
feld – Daněk) 
je možné vidět 
při provozu při 
kulturních ak-
cích. Výklad 
s kopiemi pů-
vodních plánů 

a historickými fotografiemi z výstavby čistírny; součástí prohlídkové 
trasy filmový dokument z roku 1943 a film Koloběh vody 
ve vodárenství (Veolia). 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 představuje 
herce Městských divadel pražských na jejich oblíbených místech 
v Praze. Výstava je pořádána ve spolupráci s MDP. | do 2. 10.

AKCE
18. 06. | Sportovní den   Jištěné výstupy na komín s možností 
slanění do podzemí staré čistírny, další horolezecké a sportovní 
aktivity, sportovní rybaření, doprovodný program. Prohlídky celý 
den se spuštěnými parními stroji a plavbou na raftu v podzemní 
nádrži. | rezervace na www.staracistirna.cz
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CIVITAS
CAROLINA
aneb stavitelství doby karla IV.

Výstava v Národním technickém muzeu | 12. 5. 2016 — 5. 2. 2017
www.ntm.cz

Výstava k 700. výročí 
narození císaře
a krále Karla IV.

145x210_inzerce_w1-Bx.indd   1 13.05.16   14:15



 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
  05. 06. | 10.00 | Nedělní mineralogická beseda – Petra 

Burdová
 06. 06. | 17.30 | Počátky římského mincovnictví – Jiří 

Veselský, přednáška
 15. 06. | 17.00 | Romuald Promberger – moravský 

Kramerius – Milada Písková, přednáška
 18. 06. | 12.50, 13.00, 13.50, 14.00, 14.50, 15.00, 15.50 | 

Zvířata nad propastí – komentovaná prohlídka expozice 
Archa Noemova určená především dětem. | vstupné 
30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea

 18. 06. | 16.00 | Zvířata nad propastí – komentovaná pro-
hlídka expozice Archa Noemova pro dospělé | vstupné 
30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea

  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.

  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 vyni-
kajících 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 dubna 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
11. 06. | 10.00–17.00 | Výšivka z rybích šupin – sobotní kurz 
s lektorkou Ludmilou Dominovou v dílně muzea | Na kurz je nutné 
se předem objednat na kristyna_hlavata@nm.cz nebo na tel. 257 
325 766 / 773 793 412; cena kurzu je 400 Kč
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23. 06. | Přednáška o životě v zákopech na Sočské frontě   
Už 15 let se věnují čeští jeskyňáři dokumentaci jeskyní a podzem-
ních vojenských kaveren v jihozápadní části slovinského pohoří 
Kras, idylické krajině, které se v roce 2015 proměnila na další dva 
roky v peklo. O tom, co předcházelo otevření Sočské fronty, jak 
probíhaly boje a jak se žilo běžným vojákům v této části fronty 
a co z tohoto období zbylo do dnešní doby, bude přednášek jeden 
z vedoucích průzkumných prací, Michal Hejna.
18.00–19.00 | V zákopech Sočské fronty – přednáška Ing. 
Michala Hejny na téma
19.00–19.30 | Komentovaná prohlídka výstavy Na Piavě 
z večera, kterou provede kurátor výstavy Mgr. Jan Pohunek

  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.

VÝSTAVY
Druhý život husitství   Jen nemálo míst v České republice mělo 
takový vliv na utváření historického vědomí jako Národní památ-
ník na Vítkově. | do 26. 03. 2017

  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, zachycu-
jící tisíc let dějin Číny, předsta-
vuje exponáty, které pocházejí 
výhradně ze sbírek Náprstkova 
muzea. Mnohé z nich jsou vy-
staveny v historii muzea vůbec 
poprvé. | do 30. 09.
Afghánistán – zachráněné 
poklady buddhismu   Vý-
stava představující unikátní 
předměty z Národního muzea 
Afghánistánu. | do 04. 09.

PŘEDNÁŠKY
  vstupné 30 Kč

02. 06. | 17.30 | Čínská medicína – Iva Měsíčková 
 09. 06. | 17.30 | Namibií a Botswanou, dnem i nocí ma-
gickou – Petr Horálek a Martin Kouba 
 16. 06. | 17.30 | Tajemství hedvábí – Jan Šejbl 

BAREVNÉ NÁDVOŘÍ
 04. 06. | 16.00 | Čokobene   Benefiční módní přehlídka pořá-
daná ve spolupráci se společností Čokoládové děti, o.p.s. a stu-
dentkami VOŠ návrhářství pod vedením módní návrhářky Moniky 
Drápalové Vám představí kolekci modelů inspirovaných Marokem 
a módou berberů, Etiopií a kulturou Masajů, tradiční indickou 
svatbou a odíváním v Tibetu.
 05. 06. | Čajomír First Flush   Na nádvoří muzea se uskuteční 
již třetí ročník oslav prvních jarních čajových sklizní Čajomír First 
Flush. Budete mít možnost ochutnat ty nejčerstvější čaje, které 
se vyprodukují v tradičních čajových zemích. | vstup na program 
na nádvoří je zdarma

Výstava Říše středu
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 19. 06. | Festival čínské kultury   Na návštěvníky budou čekat 
workshopy, ukázky tanců a bojového umění, ochutnávky čínských 
gastronomických specialit, výtvarné dílny pro děti i dospělé, před-
nášky s promítáním a mnoho dalších aktivit. | vstup na program 
na nádvoří je zdarma

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ
 18. 06. | 14.00 | Cesta po středověké Číně: Úředník a cí-
sař   Workshop představí těžký život čínského úředníka, jeho 
přípravu na zkoušky a celoživotní povolání. | nutná rezervace na 
tereza_zbankova@nm.cz, tel. 224 497 511; vstupné 160 Kč/do-
spělí, 80 Kč/děti (v ceně je zahrnuto vstupné do muzea, materiál 
a komentovaná prohlídka); workshop je určen jak pro dospělé, 
tak pro děti od 12 let

  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 fotogra-
fie z mnoha Sukových vystoupení, unikátní filmové nahrávky, 
rukopisy nebo originální Sukovy hudební nástroje. | do 30. 09.

VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
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 
a 190. výročí od premiéry jeho zpěvohry Dráteník, která byla 
prvním hudebně-dramatickým dílem na původní český text.| do 26. 06.
Josef Bohuslav Foerster   Výstavka připomene Foersterovy 
mimohudební aktivity | do 28. 06.
Julius Fučík   Na výstavce se představí méně známá stránka 
všestranné osobnosti skladatele – jeho výtvarný talent. Výstavka 
prezentuje výběr výtvarných děl hudebního skladatele od dět-
ských kreseb až k obálkám tisků hudebnin.| od 28. 06. do 20. 09.
Karel Svolinský   Český malíř, grafik a scénograf je známý i jako 
vynikající knižní grafik a ilustrátor. Hudební motivy v jeho díle 
připomene malá výstavka k jeho 120. výročí narození a zároveň 
k 30. výročí jeho úmrtí. | od 28. 06. od 20. 09.

AKCE
10. 06. | 14.00 a 15.30 | Zvířecí hudba a tanečky   V posledním 
předprázdninovém setkání si děti zahrají na žabí orchestr. Zajímavými 
společníky dětí se stanou tancechtivá kobra, špinavý krokodýl a neroz-
hodný drak. Děti se naučí i základní taneční kroky víl. | nutná rezervace 
na musicmuseum_pr@nm.cz nebo na 224 497 738; vstupné 100 Kč

 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
11. 06. | 19.00 | Pražská muzejní noc – bohatý 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. Expozice 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 Machinery z roku 2013. Schémata historických 
dobývacích metod přibližují filmové animace.
Hutnictví   Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace 
prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho 
vazbu na život společnosti, především dějiny zpracování železa 
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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.

VÝSTAVY 
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 
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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. | do 05. 02. 2017

Výstava Civitas Carolina aneb Stavitelství doby Karla IV.

Italský závodník Tazio Nuvolari   Výstava je věnována velké 
osobnosti meziválečného automobilového sportu, italskému mo-
tocyklovému  a automobilovému závodníkovi Tazio  Nuvolarimu, 
který je považovaný za jednoho z nejlepších závodníků všech dob. 
Představeny jsou zde dobové fotografie, filmové záběry, závodní 
trofeje i ukázány motorů. | od 02. 06. do 30. 09. 

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

AKCE
11. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – do hlavní budovy 
na Florenci, do Podskalské celnice na Výtoni, na Svatomikulášskou 
městskou zvonici a do Zámeckého areálu ve Ctěnicích je vstup 
zdarma. 
30. 06. | Chcete si zlepšit náladu po vysvědčení? Tak přijďte 
k nám do muzea.   Stačí mít s sebou vysvědčení a dostanete 
vstup zdarma do hlavní budovy, do Podskalské celnici na Výtoni 
a do Zámeckého areálu ve Ctěnicích. Na známky nehledíme. 

  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

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 
1850 byl most uveden do provozu. Na výstavě můžete zhlédnout 
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unikátní reprodukce obrazů, které zachycují vznik mostu až do 
současné doby. | do 22. 06.
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů   Výstava 
realizovaná ve dvou výstavních sálech připomíná fenomén pražských 
biografů od jejich úplných počátků na konci 19. století až do nedáv-
né minulosti, kdy desítky mnohdy svérázných či unikátních kinosálů  
přestaly fungovat. Díky historickým plánům metropole s lokacemi 
biografů, desítkám jejich dobových fotografií či programům a pla-
kátům si návštěvník může udělat názornou představu o tom, jak se 
množství a umístění pražských biografů 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 biografů 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 experimen-
tálně 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 05. 02. 2017

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky pro školy 

  objednávky pomocí rezervačního systému na www.muzeumprahy.cz

Komentované vycházky s autory výstavy Mgr. Tomášem 
Dvořákem a Janem Rouskem  

  sraz před hlavní budovou; cena 80 Kč; více na www.muzeumprahy.cz
08. 06. | 16.30 | Vinohrady – vinohradskou vycházku zahájíme u bio-
grafu Beránek v Londýnské ulici, přes kino Valdek na náměstí Míru se 
dostaneme k Tatře. Na Vinohradské třídě se ohlédneme za minulostí 
Radia a Macešky, popovídáme si i o Slavii. Výlet do historie biografů 
uzavřeme u nejkrásnějšího secesního kina Flora v Orlické ulici. I když 
procházka započne u kina Broadway a prohlédneme si novější kina 
v blízkém okolí náměstí Republiky (Kotva, Komorní, Roxy, Labuť aj.), 
výklad bude zaměřen především na první projekce v Praze v ulici Na 
Příkopech a v Hybernské ulici.
23. 06. | 16.30 | Žižkov – na Žižkově půjdeme cestou po lidových 
biografech, z kterých dnes funguje pouze Aero, od něhož se vydá-
me směrem ke Koněvově třídě, kde si připomeneme již zbouraná 
kina Tábor a Deklarace. Zastavíme se u Pokroku a starého Edisonu, 
kolem Ponce se protáhneme ke Kosmoramě, Republice a poslední 
zastávkou bude Academie.
Břevnov ve stínu kláštera / Hradčanům na dohled   Výstava 
o Břevnově je další, již v pořadí sedmá, z cyklu o pražských historic-
kých předměstích. Tradičně, prostřednictvím trojrozměrných sbírko-
vých 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 kláštera 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. | do 31. 10. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vycházky v daných lokalitách

  základní vstupné 80 Kč; snížené 50 Kč
22. 06. | 16.00 | Břevnovský klášter | sraz u vchodu do konventu
Přednášky s promítáním 
v přednáškovém sále hlavní budovy muzea; vstupné 60 Kč
09. 06. | 17.00 | Poutní cesta z Prahy do Hájku – K. Pařízková
23. 06. | 17.00 | Soumrak a zánik Velkého Břevnova – Jan Císař
Křehká krása pražské kameniny   Výstava představuje unikátní 
soubor pražské kameniny ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, která kdysi 
bývala pýchou každé měšťanské rodiny, protože napodobova-
la porcelán používaný šlechtou nejen vzhledem, ale i určitými 
vlastnostmi. 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 SEZÓNY
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. | 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
07.–10. 06. | Škola mladých archeologů   Poznáte metody 
archeologického výzkumu, vyzkoušíte si dokumentaci nálezů, 
laboratorní ošetření i datování nálezů.
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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

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
11. 06. | Škola mladých archeologů 

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
02. 06. | 16.30 | Cyklus historie Prahy v deseti staletích: 
19. století – Praha v procesu národního obrození – přednáší 
PhDr. Jaroslava Náprstková + vycházka Z Václavského náměs-
tí k Národnímu divadlu | místo a dobu srazu se dozvíte na 
přednášce 
16. 06. | 16.30 | Cyklus Výtvarné umění v dějinách času IV. 
(léta 1920–1960): Slavnostní zakončení Akademie

PŘEDNÁŠKY
14. 06. | 16.30 | Street art – přednáší fotografka Jitka Kopejt-
ková | v přednáškovém sále v 1. patře

  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.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě   Podskalská celnice Na 
Výtoni je poslední připomínkou starého Podskalí. Je to renesanční 
budova se srubovým patrem z 16. století, ve které se vybíralo 
clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytínáním klád (odtud 
název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, ledařů dalších „lidí 
od vody“ z Podskalí je představen na dobových fotografiích. 
Návštěvník uvidí také nástroje používané Podskaláky. Další část 
expozice je věnována historii voroplavby a lodní dopravy v okolí 
Prahy – návštěvník ji bude moci sledovat opět prostřednictvím 
dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností 
moderní techniky. V expozici jsou rovněž k vidění modely lodí 
i voru. Celé pojetí expozice je zaměřeno na atraktivitu i pro dětské 
návštěvníky. | od 08. 06.

 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 červnu: 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

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 pamá-
tek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hlavního města Prahy.

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 
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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.
11. 06. | Noční pohádková stezka

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 
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 interaktiv-
ních prvků a dle dobových jízdních řádů vypravovat osobní vlaky 
kupříkladu do Turnova, Všetat či Hradce Králové.  

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 

LITERÁRNÍ KAVÁRNA 
14. 06. | 14.00 | Marie Woodhamsová a její host

  PRAŽSKÉ VĚŽE
www.muzeumprahy.cz

  věže a bludiště otevřeny v červnu 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. byl v Mu-
zeu hl. m. Prahy položen na otevření expozice ve Staroměstské 
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. sto-
letí. Po stránce architektonické i umělecké patří k nejkvalitnějším 
projevům vrcholně gotického stavitelství v rámci stavební činnosti 
Karla IV., a to nejen v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy. Věž 
je unikátní množstvím autentických detailů (např. kamenických 
značek), uměleckou výzdobou i svojí urbanistickou podobou. 
Expozice popisuje jak nezpochybnitelná fakta, tak různé hypo-
tézy, které nejdou ověřit, ale jsou divácky zajímavé. Ve sklepení je 
malá 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 letech 

2002–2003 proběhla její re-
príza v The Jewish Museum 
v  New Yorku a v roce 2005 
byla instalována v  jedineč-
ných prostorách Hergetovy 
cihelny na malostranském 
břehu Vltavy v Praze.
Výstava je rozdělena do dvou 
částí. První, nazvaná Existen-
ciální prostor, kategorizuje 
hlavní události Kafkova života 
a vlivy prostředí, v němž Kafka 
v Praze žil. Druhá, nazvaná 
Imaginární topografie, 
ukazuje, jak se u Kafky fyzická 
realita Prahy a jeho 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. 

AKCE
04.–05. 06. | Dětský víkend
11. 06. | Noc v muzeu
25.–26. 06. | Vítáme prázdniny 

  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 

foto © Franz Kafka Museum 2016
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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 sbír-
kou historických obalů a dobových artefaktů, dále je zde k vidění 
nejvyšší čokoládová fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné 
zajímavosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpomínky, 
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 živo-
tu 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 podává 
souhrnný pohled na výtvarné dílo 
Alfonse Muchy, kromě jeho Slovan-
ské 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 foto © Mucha Trust 2016
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herečku konce 19. století, soubor charakteristických dekorativních 
panó, početná ukázka z Documents décoratifs (1902) a ukázka 
z pařížských skicáků.
Další dekorativní předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou 
uloženy ve vitrínách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů 
vzniklých později v Čechách (1910–1939), z kreseb a olejomaleb. 
V závěru expozice se nacházejí původní kusy nábytku z Muchova 
pařížského ateliéru, fotografie jeho rodiny a soubor ateliérových 
fotografií pořízených Muchou v Paříži. Součástí expozice je také 
půlhodinový dokument o životě a díle Alfonse Muchy.

 MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 503/2 | 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

VÝSTAVY
Jiří Mrázek   Komorní výstava člena a spoluzakladatele umě-
lecké 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 
českého skla navazuje koncepcí na výstavní projekt z roku 1983, 
kterou uskutečnila Meda Mládková v American Craft Museu 
v New Yorku (dnešní Museum of Arts and Design). 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 přiblížil českou sklářskou 
scénu americkému publiku a přispěl k jejímu fenomenálnímu 
úspěchu v USA. Výstava v Museu Kampa tyto umělce znovu při-
pomene a zároveň bude poctou vloni zesnulé Miluši Roubíčkové. 
Výstava byla připravena ve spolupráci s UPM, kurátor: Milan Hla-
veš. | od 31. 05. do 28. 09. 
Jiří Bielecki – Vznášení   Výstava děl Jiřího Bieleckého, malíře, 
grafika a tvůrce objektů a výrazného člena Klubu konkretistů, 
představí autorovo tvůrčí období od šedesátých do devadesátých 
let, které reprezentují záznamy kouřem na podkladové ploše - tzv. 
kouřovky a prostorové objekty – tzv. gravitabily. Kurátorka: Ilona 
Víchová. | do 28. 09.
Pavel Nešleha – Via canis   Výstava nazvaná podle fotogra-
fického cyklu z roku 1997, představí výrazovou mnohostrannost 
a ideovou bohatost tvorby malíře Pavla Nešlehy (1937–2003). | 
od 07. 06. do 28. 08. 
Tělesnost 1890–1921 (Munch, Kupka, Kokoschka,...)   
Výstava představí, jakým způsobem je zkoumán a zobrazován 
člověk konce 19. a prvních patnácti let 20. století. Vystavená díla 

E. Muncha, Fr. Kupky, J. Štursy, B. Kafky, M. Jiránka, O. Kokoschky, 
L. Šalouna a dalších představují zobrazení tělesnosti na pomezí 
konce secesní stylizace a přelomových modernistických tendencí 
před nástupem avantgardy. Kurátoři: Adam Hnojil, Helena Musi-
lová. | do 11. 09. 

Edvard Munch, Men on the Seashore, 1908, oil on canvas, 100 x 120 cm;  
foto © Bevedere, Vienna 

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.

 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 
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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 socialistický 
realismus), mediální propaganda, Lidové milice, armáda, policie 
(včetně tajných služeb StB), cenzura, soudní a jiné donucovací in-
stituce (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 komunismu – výslechová místnost

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. 
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 KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920

Valdštejnská 150/4 | Praha 1 – Malá Strana | tel. 723 960 308  | 
kouzlostarychcasu@gmail.com |  www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: st–ne 10.00–17.00
  vstupné: dospělí 150 Kč, senioři, studenti a děti 100 Kč, rodinné 
400 Kč, skupinové (6–10 osob) 100 Kč

EXPOZICE
Muzeum je určeno příznivcům starých časů, kdy na nic nebyl spěch, dá-
my byly obletovány a pánové se mohli cítit jako jejich ochránci. Speciali-
zuje se na výstavní činnost převážně z historie odívání a textilu z let 
1850–1920 a sběratelství předmětů souvisejících s tímto obdobím.

V komorním prostředí muzea mohou návštěvníci obdivovat část 
soukromé sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších 
společenských vrstev, které dokumentují výjimečnost a um 
ručních prací předešlých generací. Vystavené exponáty nejsou 
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umístěny ve vitrínách, ale jsou volně koncipovány do obrazů, aby 
návštěvník mohl vstoupit do děje a vnímat atmosféru příběhů, 
kterou vyprávějí vystavené předměty. 
Unikátní soukromá sbírka, která vznikala desítky let, obsahuje 
několik set kusů kompletních oděvů, prádla, textilu, ale i stříbr-
ných předmětů viktoriánského a edwardiánského období. Část 
sbírek tvoří porcelán z českých a německých porcelánek do r. 1930.

 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

 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ 
Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen 
skleněnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěři-
telný výhled do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice 
zachovává chronologické členění historického vývoje pražského 
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes 
vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 
19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Je zde 
vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, 
vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu 
z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Trojrozměrné před-
měty doplňuje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného 
archivního materiálu a množství historických fotografií. Velmi 
cenné jsou sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích ele-
mentů a dalších historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je 
prezentována unikátní sbírka vodoměrů.

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

 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. 06. | Strašidla dětem – po celý den děti v doprovodu 
dospělých vstup zdarma

03. 06. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
04. 06. | 10.30 | S Karlem IV na Karlov
05. 06. | 15.00 | S hastrmanem za vodníky
07. 06. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou 

Stranou na Hrad
08. 06. | 18.00 | Karlův most ze tří stran
10. 06. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb erotika 

v pražských pověstech
11. 06. | 19.00 | Za strašidly s překvapením
12. 06. | 15.00 | Parníkem s vodníkem 
16. 06. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Starým 

městem a Josefovem
17. 06. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
18. 06. | 11.00 | Parníkem s vodníkem 
22. 06. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stra-

nou na Hradčany
24. 06. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Novým 

Městem na Vyšehrad
25. 06. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
25. 06. | 15.00 | S hastrmanem za vodníky 
28. 06. | 19.30 | Tajuplné průchody Starého Města

162  muzea



  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. 
Karel IV. – Život otce vlasti – výstava je zaměřená na význam-
né činy českého krále a římského císaře | v přízemí; do 31. 12.

AKCE
02. 06. | 17.00 | Návraty ke kořenům vzdělanosti ve spo-
lupráci s agenturou AMOS – Vivat Carolus Quartus (Š. Rak, 
A. Strejček) – koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a české-
mu králi Karlu IV.  | vstupné dobrovolné

  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 
04. 06. | 9.00–17.00 | Letná roste – festival zaměřený na 
městské zahradničení, pěstování a kompostování. Na muzejním 
dvoře budou probíhat workshopy pro dospělé i děti, nakoupit mů-
žete rostliny, nádoby, pěstitelské vychytávky či vermikompostéry. 
11. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – volný vstup do 
expozic NZM, doprovodné hudební vystoupení kapely AppenDi-
xie, ohnivá show a gastronomické speciality na muzejním dvoře; 
nad akcí převzal záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka.
17.–18. 06. | Malá letní slavnost lesů a dřeva – prezentace 
českého lesnického a dřevařského sektoru formou malých zasta-
vení, kde se kombinuje zábava a poznání. | v pátek 9.00–22.00; 
v sobotu 10.00–20.00

STÁLÉ EXPOZICE
Laboratoř 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 Rybářství
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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, kachny, slepice, kohout, holubi) | muzejní dvůr; 
otevřeno celoročně; vchod možný i z Letohradské ul.; vstup volný
Malá zahrádka zemědělských plodin – typické zemědělské 
plodiny ve stadiu růstu | 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.
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; do 30. 10.
Světový den vody – výstava oceněných dětských kreseb ze 
soutěže pořádané MZe | v předsálí 3. patro; od 01. 06. do 31. 08.

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

  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
Tajemství knihy   Edukativní program je zaměřený na historii knihy, 
její podobu v minulosti a způsoby její výroby. | vhodné pro studenty ZŠ 
a SŠ; více info na sladka@pamatnik-np.cz; termín po dohodě

AKCE
11. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc   Letohrádek 
Hvězda rozezní dětský sbor ZUŠ Jana Hanuše. Stejně jako v Malé 
vile tam také najdete platformu Storrytelling, která Vás prostřednic-
tvím alternativních inscenací seznámí s českými literárními autory. 

  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
Havel – Prigov a česká experimentální tvorba   Výstava 
k nedožitým 80. narozeninám Václava Havla. Připravili PNP ve 
spolupráci s Knihovnou Václava Havla a The Dmitri Prigov Foun-
dation. | od 17. 06. do 30. 10.
16. 06. | 18.00 | Vernisáž výstavy 

 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. 

AKCE
Doteky světové literatury – nový pořad PNP ve spolupráci 
s projektem Praha město literatury. Každé dva měsíce předsta-
víme zahraničního rezidenta. Třetí pokračování pořadu s ukrajin-
skou překladatelkou Tetianou Okopnou proběhne v druhé 
půli června. | Literární salon Malé vily PNP 

164  muzea



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

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 nepřizpůsobivý hudební žánr 
a o bizarních následcích, které to mělo. | do 12. 06. 
Rhythm & Soul Michala Prokopa   Výstava o tvůrčí dráze muzikanta 
a občana, který oslaví 13. srpna významné jubileum. | do 01. 10.

AKCE

11. 06. | 19.00–00.01 | PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC 
20.00–20.40 | Rockfesty 1986 – 89 – audiovizuální sestřih 

k výstavě | 1. patro
21.00–21.45 | Krásné nové stroje (1/2) – koncert legendy 

české nové vlny | 1. patro
22.00–22.40 | Rockfesty 1986 – 89 – audiovizuální sestřih 

k výstavě | 1. patro
23.00–23.45 | Krásné nové stroje (2/2) – koncert legendy 

české nové vlny | 1. patro
24.00–00.40 | Rockfesty 1986 – 89 – audiovizuální sestřih 

k výstavě | 1. patro
Basement clips – kontinuální projekce videoklipů natočených 
v garážích Paláce kultury s účastníky Rockfestu 1988 | suterén 
(kavárna Únik)

15. 06. | VERNISÁŽ VÝSTAVY RHYTHM & SOUL MICHALA 
PROKOPA
18.30 | Zahájení vernisáže 
19.00 | Audiovizuální projekce a prohlídka výstavy 
20.00 | Michal Prokop – Jan Hrubý – Luboš Andršt – koncert

  HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

www.kampocesku.cz  muzea  165



VÝSTAVA
Sklepy plné hluku   Odlehčená virtuální procházka českými, 
moravskými a slezskými hudebními kluby 90. let. | 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. Knotkových.   Výstava uvede návštěvníka do světa ilu-
strované přírody skrze díla manželů Jaromíra a Libuše Knotko-
vých. Představuje jejich práce zaměřené na vědeckou ilustraci ve 
spojení se známkovou tvorbou. | do 25. 09.; k výstavě je vydána 
1 příležitostná dopisnice.
Dědičná pošta v Litomyšli – výstava ze sbírky Ing. Romana 
Zoubka   Výstava představuje historii dědičné poštovní stanice 
v  Litomyšli (1754–1892), jak ji zachytil regionální filatelista 
Roman Zoubek. Doplňují ji exponáty Poštovního muzea a part-
nerských institucí. | do 19. 06.; k výstavě je vydána 1 příležitostná 
dopisnice.

AKCE
04. 06. a 18. 06. | Dětské výtvarné dílny k výstavám budou 
probíhat v průběhu celého dne. 
11. 06. | 19.00–01.00 | V muzeu se probudí sovy, sovice, 
výři, sovičky a puštíci, které spolu z dalšími zvířaty mohou  
návštěvníci obdivovat prostřednictvím kreseb J. A L. Knotkových 
na výstavě Orbis naturalis pictus. 
11. 06. | 19.30–21.00 | Blízké setkání s nočními opeřenými 
tvory zprostředkuje návštěvníkům před budovou Poštovního 
muzea pan Kolomazník z pražské chovatelské stanice. 

  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 představuje kubismus jako směr ideově propojující 
volné i užité umění a architekturu. V domě U Černé Matky Boží 
jsou vystaveny nábytkové soubory, samostatné kusy nábytku, 
dobové obrazy a grafiky, plastiky či doplňky z keramiky, skla a kovů.

VÝSTAVA

Milerád budu fotografovati moderně moderní archi-
tekturu – stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda 
F. Podzemného a dalších na fotografiích Josefa Sudka. 

Výstava Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu 

AKCE
14. 06. | 17.00 | Český kubismus – komentovaná prohlídka 

s Lucií Vlčkovou
21. 06. | 17.00 | Artěl a kubistická keramika – přednáška 

Jiřího Fronka

  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 pře-
vratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století. 
Součástí výstavy je dekorativní umění ze slavné Světové výstavy v Pa-
říži 1900, ukázky oděvů, šperků, nábytku i typické plakátové tvorby.
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AKCE
07. 06. | 17.00 | Komentovaná prohlídka s Evou Uchalovou
28. 06. | 17.00 | Učíme secesi v secesi – přednáška Marie 

Fulkové a Heleny Kafkové

  GALERIE JOSEFA SUDKA
Byt Josefa Sudka | Úvoz 24 | Praha 1 | www.upm.cz

VÝSTAVA
Jan Kubíček: Fotografie | od 08. 06.

  UNIVERZITA KARLOVA

SIGILLUM
 UN

IVERSITATIS SCHOLARIUM
 S

TU
D

II 
PR

AG
ENSIS

 MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum | Ovocný trh 3 | Praha 1 | http://muzeum.cuni.cz/

  otevřeno 14. 05.–31. 08. denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné dobrovolné

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 zakládací 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 přelomu 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 spolupráci 
s Národní galerií, je nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem byla 
vnímána osobnost Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho 
smrti. Z dlouhodobé perspektivy tak bude zhodnocen nejen jeho odkaz 
státnický a politický, ale také historický a kulturní. Primárním cílem 
ovšem je poskytnout návštěvníkům výstavy příležitost spatřit co možná 
nejzajímavější exponáty spojené s tematikou Karla IV. Výstava bude 
doprovozena programem pro školy. | otevřeno do 31. 08. denně 
mimo pondělí 10.00–18.00; vstupné dobrovolné; více in-
formací na www.karel700.cuni.cz 

 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 stejnokrojů, 
praporů, řádů, vyznamenání a rovněž osobních památek na čs. pre-
zidenty a osoby spjaté s nedávnou historií naší vlasti.

VÝSTAVY
V ulicích Protektorátu Böhmen 
und Mähren   Nově otevřená výstava 
umístěná ve sklepním prostoru muzea 
přibližuje život v okupované zemi v le-
tech 1939–1945 a představuje i osudy 
těch, kteří bojovali za svobodu své vlasti 
a zemřeli na nacistických popravištích.
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. 

AKCE
11. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – návštěvníci se 
mohou těšit na dětskou střelnici či prohlídku palných a střelných 
zbraní ze sbírek VHÚ Praha. 

  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.

AKCE
11. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – návštěvníky 
čeká bohatý doprovodný program (např. seskok vojenských vý-
sadkářů, letní kino s leteckou tématikou, ukázky letecké techniky 
a práce se služebními psy, soutěže pro děti).

  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.

  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
Zmizelá Příbram   Výstava historických fotografií částí města, které 
se v průběhu let změnily k nepoznání, doplněná o první prezentaci 
archeologických nálezů objevených v průběhu rozsáhlé rekonstrukce 
náměstí T.G.M. v letech 2011–2012. | od 11. 06. do 30. 12.

AKCE
11. 06. | 16. evropský den horníků a hutníků a 20. se-
tkání hornických měst a obcí ČR   Akce je součástí celoroč-
ních oslav 800. výročí první písemné zmínky o městě Příbram.  
15.00 | Průvod krojovaných horníků a hutníků 
15.30 | Kulturní program v areálu dolu Anna

  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
Galerie OPE: Výstava malíře Michala Jánského   Autor se 
zabývá se především abstraktní malbou, která inspiračně vychází 
z moderny 1. poloviny 20. století. | od 02. 06. do 01. 07.

AKCE
23. 06. | Pietní mše k uctění Dne památky obětí komu-
nistického režimu

 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

AKCE
04. 06. | Muzejní noc v Muzeu zlata Nový Knín   Noční pro-
hlídky historického objektu Mincovny. Ukázka rýžování zlata, ver-
nisáž pohádkových kreseb P. I. Strnadové, křest knihy P. Kadlece 
Pohádky z knínských dolů, ukázky řemesel.

 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: úterý–pátek 9.00–17.00, sobota–neděle 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. 
Císařův kamnář… aneb kachlová kamna od středověku 
k novověku na Příbramsku   Výstava je prezentována v Cho-
tilském muzeu. | od 01. 06. 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

VÝSTAVY
Husaři jedou   Výstava prezentuje lidové umění zobrazující vojá-
ky vztahující se k prusko-rakouské válce r. 1866 a jejím dopadům 
v příbramském regionu. | 01. 06.  do 30. 10. 

AKCE
04. 06. | Hrách a kroupy – komentovaná prohlídka interiérů 
obytných stavení nabídne detailní pohled do kuchyně, spíže i na 
jídelní stůl české vesnice. 
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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.

PŘIPRAVUJEME
16. 07. | Pohodový závod lodí Bohnice – Máslovice   Vhodné 
i pro rodiny s dětmi. Lodě možno zapůjčit. Přihlášky do 01. 07.! 
Více na www.maslovice.cz. 

Pohodový závod lodí Bohnice – Máslovice 

 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
Svět rudého muže   Rozmanitá sbírka mapuje kmeny Velkých 
plání i lesů prostřednictvím velmi přesných replik, které autor sám 
vyrábí, ale i vzácných originálů. | od 09. 06. do 14. 08. 

  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
18. 06. | 10.00–17.00 | Domácnost paní mlynářky   Pre-
zentace tradičních řemesel, 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 
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AKCE
11. 06. | 20.00 | Muzejní noc – komentovaná prohlídka pro ve-
řejnost | omezený počet míst, nutná rezervace na tel. 318 522 265

Památník Karla Čapka – Muzejní noc

 

  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
Vyučování bylo přísně zakázáno! – výstava soutěžních student-
ských prací bude zahájena vyhlášením výsledků soutěže, které se 
bude konat 02. 06. od 13.00 v kinosále Muzea ghetta | předsálí kina 
Muzea ghetta; od 02. 06. do 30. 06.
Adolf Hoffmeister – Protiválečná tvorba (výběr z díla) – 
výtvarná výstava bude zahájena vernisáží 09. 06. ve 14.00 | předsálí 
kina Malé pevnosti; od 09. 06. do 30. 09. 

Památník Terezín – Malá pevnost

Stefan Hanke – Přežili koncentrační tábory – výstava fotografic-
kých portrétů | výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – cela č. 41; 
do 07. 07.
Já je někdo jiný – obrazy, kresby, koláže, objekty – tvůrčí 
obsese mezi surrealismem a art brut; skupinová výtvarná výstava;  
| výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – cela č. 42; do 31. 08.

AKCE
27. 06. | 10.00 | Pietní akt u příležitosti výročí popravy 
Milady Horákové – JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 
– 27. června 1950) byla československá politička popravená za 
údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických 
procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou po-
pravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu 
se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně. 
| Pamětní síň v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín; ve 
spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

  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

AKCE
04. 06. | 13.00–22.00 | Zámeček 2016 – festival hudebních 
žánrů | areál muzea
06. 06. | Tango se Soňou Červenou – koncert s taneční ukáz-
kou | Historický sál
19. 06. | 17.00 | Filharmonický komorní orchestr ladí – 
koncert před odletem do Japonska | nádvoří zámku

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 
Ateliéru na časové vstupenky, rezervace na tel. 233 029 060, 
nebo na pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet osob ve 
skupině je 7.
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VÝSTAVY
Papírová hračka – výsta-
va, kterou byste si měli 
střihnout – to nejlepší ze 
sbírek Muzea hraček man-
želů Pecháčkových | Galerie/
Kabinet; do 07. 08.
Hry a klamy – hrajeme si 
s interaktivními exponáty 
iQ Parku | Velká výstavní síň; 
do 10. 07.
XXIII. Letní keramická 
plastika – mezinárodní pře-
hlídka sochařské tvorby | areál 
zámku, od 25. 06. do 01. 11.

  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“   V květnu roku 1946 začaly z výrobní linky mladobo-
leslavské automobilky sjíždět první sériové vozy nové modelové 
řady Škoda 1101. Znárodněná společnost tehdy po 41 letech 
úspěšného rozvoje vstoupila do nové etapy, zahrnující rozšíření 
produkční základny o závody ve Vrchlabí a Kvasinách. Moderní 
Škoda 1101, pro svoji nejrozšířenější dvoudveřovou (two-door) 

karoserii dodnes lidově přezdívaná „Tudor“, navázala na bohaté 
tradice starších vývojových řad Škoda Popular a Rapid. | do 04. 09.
25 let společně: Škoda – Volkswagen Group   Jedna z nejú-
spěšnějších fúzí v automobilové historii slaví 25. výročí. V úterý 
16. dubna 1991 byla zahájena spolupráce „Automobilového kon-
cernu Škoda a.s.“ s koncernem Volkswagen. Následoval razantní 
vzestup z pozice regionálního lídra v dynamicky se rozvíjejícího 
globálního hráče. Nová výstava ve Škoda Muzeu provází vývojem 
uplynulého čtvrtstoletí. Zvláštní pozornost je věnována dlouho-
dobým investicím do rozvoje lidských zdrojů, vlastní vývojové 
základny, výrobních kapacit v České republice i zahraničí a péči 
o více než 120 let dlouhou tradici. | do 30. 08.
David Černý: Český betlém   Ojedinělá výstava bronzových 
plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy 
českých dějin a kultury. Svou formou detailního zpracování jed-
notlivých postav plastiky připomínají tradiční betlém. Soubor 
byl vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg, Německo) při příležitosti 
výstavy EXP0 2000. Český umělec David Černý je znám především 
jako tvůrce figurativních soch pro veřejný prostor. Vystudoval de-
sign a sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
a je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Mezi jeho díla patří 
Růžový tank, Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod. | v sále 
Hieronimus III; komentované prohlídky po předchozí rezervaci 
na tel. 326 831 135; do 31. 12.

AKCE
11. 06. | Prodloužená otvírací doba muzea   V sobotu je 
Škoda Muzeum otevřeno mimořádně do 21.00. Pro zájemce jsou 
připraveny komentované prohlídky expozice (rezervace předem 
není nutná). Vstup zdarma pro návštěvníky, kteří se prokáží vstu-
penkou z Dobového leteckého dne. Návštěvníci se mohou svézt 
historickým autobusem, který bude jezdit 15.00–17.00 v 15 mi-
nutových intervalech po trase Letecké muzeum – Škoda Muzeum. 
13.–14. 06. | 16.00–17.30 | Dětské odpoledne   Přijďte si 
vyrobit dárek pro svého tatínka ke Dni otců! Vhodné pro předškolní 
i školní děti, rodiče vítáni. | Salonek Kolowrat; vstupné 50 Kč; 
nutná rezervace na tel. 326 832 038
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/
Restaurantu Václav.
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 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. 
 01. 06. | 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.
 08. 06. | 16.00–19.00 | Scénografický workshop „(Ne)dělej 
scénu!“

  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
 19. 06. | 14.00 | Co lvíček Arje rád vaří? Lvíček Arje vás pro-
vede židovskou domácností a kuchyní. Dozvíte se, co je košer a co 
je trejfe, a co nechybí v každém nábožensky tradičním židovském 
domě. Společně si připravíme košer hostinu a napíšeme si několik 
receptů.

Pinkasova synagoga
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Štefánikova hvězdárna na Petříně



 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

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

„DĚTSKÝ VÍKEND V PLANETÁRIU“:
04. a 05. 06. | 10.30–14.00 | Doprovodný dětský program 
– přístupný návštěvníkům s platnou vstupenkou na některý z po-
řadů uváděných daný den nebo vstupenkou na výstavu
 04. 06. | 11.00 | Anička a Nebešťánek – letní příběh – 

od 4 let
 04. 06. | 14.00 | O zvědavé kometě – od 4 let
 05. 06. | 11.00 | O rozpůlené hvězdě – od 4 let
 05. 06. | 14.00 | Křišťálové sestry – od 5 let

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU
Projekční systém SkySkan Definiti 8K:

 sobota | 11.00 | Anička a Nebešťánek – letní příběh – 
od 4 let

 neděle | 11.00 | O rozpůlené hvězdě – od 4 let 
 so a po | 17.30 h | Noční obloha 8K
 út a so | 19.00 | Mapy cizích světů
 so a ne | 15.30 | Let člověka do vesmíru
 út a ne | 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 přístroji, 
počítači s informacemi z astronomie a kosmonautiky a 4D si-
mulátory
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
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

 04. – 05. 06. | 11.00–18.00 | Den dětí na hvězdárně – na 
děti čekají astronomické soutěže, pořady s astronomickou temati-
kou, prohlídka hvězdárny, pozorování dalekohledem a malý dárek

STÁLÁ VÝSTAVA
Astronomická výstava, jejíž součástí jsou interaktivní exponáty, 
optické pokusy i historické přístroje a především počítače s astro-
nomickými 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

so, ne | 14.30 | Lety ke hvězdám – od 8 let

POŘADY PRO DOSPĚLÉ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

 denně kromě po a 28. 6. | 21.00 | Pán prstenců 
 so a ne | 16.00 | Petr a Pavla v létě

  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 22.00–23.00; 
čt 13.30–15.30, 22.00–23.00; ne 14.00–16.00 

PŘEDNÁŠKY
  astronomické, přírodovědné a cestopisné

20. 06. | 18.30 | Letní obloha – Petr Adámek

POŘADY
  filmové večery s pozorováním oblohy

 06. 06. | 18.30 | Země náš kosmický domov, Počasí 
a atmosféra

 13. 06. | 18.30 | Země náš kosmický domov, Počasí 
a atmosféra

 27. 06. | 18.30 | Země náš kosmický domov, Počasí 
a atmosféra

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
  za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce

19. 06. | 10.15 | Odkud svítí Sluníčko – od 3 let

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

Měsíc: od 7. do 19. 6., nejlépe kolem první čtvrti 12. 6.
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Planety: na večerní obloze Mars, Jupiter a Saturn
Zajímavé objekty: např. dvojhvězda Albireo ze souhvězdí La-
butě, kulová hvězdokupa M13 v souhvězdí Herkula, prstencová 
mlhovina v souhvězdí Lyry
Slunce: na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance

ČAS
Dne 21. 6. v 0 hodin 34 minut středoevropského letního 
času vstupuje Slunce do znamení Raka. Nastává letní slu-
novrat – začíná astronomické léto.

  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; vinotéka sv. Kláry – červen – po–pá: 
14.00–21.00, so – ne, svátky: 11.00–21.00

  vstupné: plné vstupné (Fata Morgana + venkovní expozice) – dospělí 
150 Kč, děti (5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 75 Kč

FOTOFATA
S malým foťákem na velké fotky – fotografický kurz
18. 06. Pro všechny, kteří cítí, že mají fotografické „oko“ 
a v kreativitě je brzdí jen omezení jejich fotoaparátu a neznalost 
profesionálních tipů a triků, jsou tu atypické foto kurzy
Rezervace nutná na www.fotofata.cz.

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
 09. 06. | 16.00 | Rostliny Středomoří – P. Hanzelka
 16. 06. | 16.00 | Zimuvzdorné kaktusy a juky – E. Chvosta
 23. 06. | 16.00 | Léčivé rostliny – J. Skružná
 30. 06. | 16.00 | Denivky, kaly, lilie – I. Bulánková

HUDEBNÍ TOULKY
Vychutnejte si zdarma klasickou hudbu pod širým nebem 
| 8. 5. – 18. 9., vždy v neděli od 17.00; venkovní expozice

MALOVÁNÍ S LUCIÍ CROCRO
 12. 06. | 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

NOC KOSTELŮ
 10. 06. | 19.00–23.00 | Navštivte barokní kapli sv. Kláry 
a vychutnejte si genius loci tohoto jedinečného místa | Kaple 
sv. Kláry

STŘEDOMOŘÍ KŘÍŽEM KRÁŽEM
 01. 06.–31. 07. | 9.00–20.00 | Milujete oblast kolem Středo-
zemního moře a chcete si ji užít, aniž byste opustili svou domo-
vinu? Procestujte Středomoří křížem krážem, poznejte pestrost 
rostlin a způsoby, jak je využít | Venkovní expozice – Středomoří, 
výstavní sál
Doprovodný program ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy:
11. 06. Procházky zahradou s odborníky, přednášky
12. 06. Medový den (zábava pro celou rodinu)
Od 4. 6. se koná výstava fotografií, artefaktů a rostlin s te-
matikou Středomoří

TRVALKOVÉ DNY
 10.–12. 06. Protože bude červen v botanické zahradě protkaný 
středomořským vzduchem, poznejte během trvalkových dnů řadu 
druhů středozemních bylin. Chybět nesmí procházka s odborní-
kem | Ornamentální zahrada

SKYCROSS
 11. 06. | 10.00–16.00 | Do japonské hry Skycross se mohou za-
pojit všechny věkové kategorie i hendikepovaní. Závodníci budou 
házet kroužky na kuželu příležitosti 20. výročí partnerství mezi 
Prahou a Kjótem. Akce se koná ve spolupráci s Česko–japonskou 
společností.

MUZEJNÍ NOC
 11. 06. | 19.00–01.00 | Nechte se vtáhnout do nevšední atmo-
sféry vlahé červnové noci a přijďte na Muzejní noc do skleníku 
Fata Morgana a na vinici sv. Kláry. Ostatní části zahrady nebudou 
zpřístupněny | Fata Morgana, vinice sv. Kláry

POCHOD KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
 19. 06. Cílem každoročního pochodu, který vede přes celou Prahu, 
bude opět botanická zahrada. Návštěvníky čeká piknik, zábava 
i dobré jídlo | Stráň

KVĚTOMLUVA ANEB ROSTLINY K NÁM PROMLOUVAJÍ
 24. 06.–24. 07. | 9.00–20.00 | Výstava – co říkáte květinou, 
kterou někomu věnujete? Po výstavě květomluvy už budete vědět, 
jak obdarovanému říct beze slov, co máte na srdci. Seznámíme 
vás s rostlinami, které provází člověka od narození až do smrti | 
Piktogram – výstavní fóliový skleník
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  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 9.00–18.00 
  vstupné: dospělí 200 Kč; děti 3–15 let; studenti, senioři, držitelé ZTP 
150 Kč; rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč; senioři od 70 let 1 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 červnu každý den na více jak 20 místech v zoo

HUDEBNÍ PROCHÁZKY 
  každou neděli, od května do září v Gočárových domech

 05. 06. | 13.00 | Musica per tre (E. Schulhof, B. Martinů, 
J. Ibert)

 12. 06. | 13.00 | Musica vocale (J. Mysliveček, Ch. Gounod, 
F. Schubert)

 19. 06. | 13.00 | Grand Duetto Concertante (A. Vivaldi, 
V. Geli, P. Locatelli)

 26. 06. | 13.00 | Pražské dechové kvinteto (W. A. Mozart, 
J. Haydn)

AKCE
01. 06. Den dětí – den plný her a zábavy ve spolupráci s Městkou 
policií hl. m. Prahy
05. 06. 50 let Gulab v zoo – oslavíme významné výročí naší 
nejstarší slonice
11. 06. Křtiny slůněte – Janitin první potomek dostane v tento 
den své jméno
11. 06. Smysly zvířat – která zvířata mají nejostřejší smysly 
a jak jsme na tom ve srovnání s nimi?
14. 06. 25 let gorily Shindy – významné jubileum oslaví no-
vopečená matka Shinda
18. 06. Za hlasy zvířat – vycházky po zoo s průvodcem, se 
kterým se naučíte rozpoznávat hlasy zvířat a hlavně ptáků | na 
akci je třeba se objednat předem na pr@zoopraha.cz nebo na tel. 
čísle 296 112 230; kapacita je omezená
18. 06. Smysly zvířat – která zvířata mají nejostřejší smysly 
a jak jsme na tom ve srovnání s nimi?
21. 06. Setkání s žirafami – mezinárodní den žiraf je tu! Přijďte 
ho s námi oslavit
25. 06. Smysly zvířat – která zvířata mají nejostřejší smysly 
a jak jsme na tom ve srovnání s nimi?
30. 06. Jedničkáři za korunu – poslední školní den oslavíme 
v zoo komentovanými krmeními zvířat a vstupem pro děti s jed-
ničkou z přírodovědy za 1 Kč

VÝSTAVY
#ibisdozoo | Gočárovy domy 
5. výročí projektu Návrat divokých koní | Jurta

  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 | Merkur není jen planeta – interaktivní výstava 
– Chvalský zámek srdečně zve na parádní letní a prázdninovou 
interaktivní výstavu. Najdete u nás velké modely postavené z dílků 
stavebnice Merkur, dílničku pro volnou stavbu i ukázky robotiky. 
Výstava je určena dětem i dospělým, můžete si vyzkoušet různé 
statické i funkční modely a zkusit si některé postavit sami. Do-
zvíte se mnoho i o historii Merkuru, ale můžete si i hrát v herně 
inspirované touto stavebnicí, kde najdete jedinečnou prolézačku 
ve stylu Merkuru. Znáte lepší zábavu na léto, když je moc horko 
nebo moc chladno? | od 25. 6. do 28. 8.
Navíc jsme na prázdniny připravili doprovodné akce (komen-
tované prohlídky s princeznami, rezervace času prohlídky na tel. 
281 860 130):
 17. 07. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle na zámku se 
Šípkovou Růženkou a Merkurem
 07. 08. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle na zámku s Po-
pelkou a Merkurem
Merkur není jen planeta je dlouhodobý projekt agentury 
Ideapark s.r.o. ve spolupráci s  výrobcem stavebnice MERKUR 
společností MERKUR TOYS s.r.o. Na Chvalském zámku získává 
naprosto unikátní podobu a prostor.

AKCE PRO VŠECHNY 
 19. 06. | 15.00 | Svatojánský bál princezen, rytířů a princů 
na nádvoří zámku. Na vědomost se dává, že se již popáté ote-
vře brána zámku všem princeznám, rytířům a princům. Přijměte 
naše pozvání a zúčastněte se pátého ročníku bálu, na kterém se 
celá dvorní družina královsky baví! Budete tančit a soutěžit na 
krytém zámeckém nádvoří. Setkáte se s princeznami Popelkou, 
Zlatovláskou, Koloběžkou I., Meluzínkou, skřítkem Matýskem, 
královnou, rytíři a uvidíte mnoho zajímavého a k tanci budou 
hrát nejkrásnější písničky z českých filmových pohádek. Proběhne 
i rytířská šarvátka a volba nejkrásnější princezny a prince/rytíře 
bálu. Navíc dostanete zdarma čerstvě napečené koláčky z krá-
lovské kuchyně. Jednotné vstupné pro děti od 2 let a dospělé je 
80 Kč; rodinné vstupné (2 dospělí + max 3 děti) 290 Kč

www.kampocesku.cz  volnočasové aktivity  179



  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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–18.00 
  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, e–mail; 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 9.30–17.00 nebo do začátku představení; tel. 222 513 842; 
e–mail: pokladna@praha–vysehrad.cz

 11. a 12. 06. | 15.00–17.00 | Divadelní bojovka po stopách 
Karla IV. – zážitkový vzdělávací program pro rodiny s dětmi, 
který přirozeně propojuje hru, divadlo a vzdělávání. Bojovka má 
podobu scénograficky zpracovaných stanovišť, u kterých jsou 
děti hercem vtaženi do části příběhu. Po projití všech stanovišť 
se účastníkům složí příběh života Karla IV. a také panovníkův 
přínos pro naši historii. Účastníci se seznámí se stavbou mos-
tů, budováním Nového Města pražského, sňatkovou politikou i 
útrapami, kterými si mladý Karel IV. musel na začátku své vlády 
v Čechách projít. Cílem projektu je nejen představit Karla IV. jako 
nejvýznamnějšího českého panovníka, ale také jako urbanistu 
a velkého vizionáře – renesančního člověka, který v mnohém 
předběhl svou dobu | vstup na bojovku možný do 16.00; interak-
tivní divadelní bojovka je vhodná pro děti od 8 do 12 let; divadlo 
Damúza; vstupenky rezervujte na pokladna@praha–vysehrad.cz
 12. 06. | 14.00 | Turnaj Krále Karla – zveme vás na turnaj, 
kde se vy a vaši rytíři utkáte v různých disciplínách a tak odhalíte 
neznámou Karla IV. Jaký vlastně Karel IV. byl? Byl jako my nebo 
byl něčím jiny? Hrál si a zlobil? Chodil do školy, a co se tam vlastně 
učil? V kolika letech se poprvé oženil? Co je to relikvie a měl Karel 
IV. nějakou? Jaká plán měl s českou zemí? A co vy…, stali byste 
se také králem a císařem? Vydejte se s námi životem Karla IV., 
do doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval | pohádka vhodná 
pro děti od 6 do 9 let; divadlo Damúza; vstupenky rezervujte na 
pokladna@praha–vysehrad.cz
 17. 06. | 19.00–22.00 | Svátek lip – rituální část. Alegorický 
průvod z podolské náplavky, lukostřelba kjúdó (Česká asociace 
kjúdó), japonské bubny (Wadaiko yosa–yosa), samurajové ve 
zbroji (skupina Gorin), buddhistická liturgie a další

 18. 06. | 10.00–13.00 | Svátek lip – zábavná část. Koncert 
japonské bubenické skupiny Yuzarakuza, výtvarné dílny, hry 
a soutěže pro celou rodinu, tlučení omoči (Nihonjinkai), podá-
vání čaje matcha (Urasenke) ad.
 24. 06. Exteriérová výstava Šifra Otce vlasti – Vyšehrad. 
Karel IV. nám po sobě zanechal monumentální šifru. Nastal čas ji 
rozluštit! Venkovní výstava bude zaměřena na specifickou úlohu 
Vyšehradu v kontextu založení Nového Města pražského a jeho 
středověkou podobu, kterou mu vtiskla velkolepá přestavba za 
vlády Karla IV. Vyšehrad pro Karla IV. představoval symbol nej-
starších českých dějin a přemyslovské dynastie, ze které pocházel. 
Výstava bude umístěna v prostoru před Starým purkrabstvím. 
Bude tvořena skupinou 20 velkoformátových výstavních panelů, 
na kterých budou prezentovány grafické materiály (skici, plány, 
historické veduty), doplněné popisem v českém a anglickém ja-
zyce | vernisáž 23. 6. v 18.00; veřejně přístupná výstava; vstup 
zdarma | do 31. 7.
 26. a 29. 06. | 18.00 | Přednáška ve Starém purkrabství 
k výstavě Šifra otce vlasti – Královský hrad – veřejná před-
náška zaměřená na velkolepou přestavbu Vyšehradu za vlády 
Karla IV. Ta byla motivována nejen snahou posílit opěrný bod 
královské moci na jižním okraji pražského souměstí, ale také 
prezentovat symbol nejstarších českých dějin a přemyslovské 
dynastie, na kterou Karel IV. programově navázal | přednáška 
v českém jazyce; vstupné 90 Kč; vstupenky rezervujte na poklad-
na@praha–vysehrad.cz

LETNÍ SCÉNA
do 19. 06. Vyšehraní – multižánrový festival divadla a hudby | 
více informací o programu a vstupenkách na www.vysehrani.cz
23. 06. – 31. 08. Metropolitní léto hereckých osobností – 
13. ročník divadelní přehlídky uvede rekordních 87 představení 
| více informací o programu a vstupenkách na www.studiodva.cz

  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:
19. 06. | 14.00 | Co lvíček Arje rád vaří? Lvíček Arje vás provede 
židovskou domácností a kuchyní. Dozvíte se, co je košer a co je 
trejfe, a co nechybí v každém nábožensky tradičním židovském 
domě. Společně si připravíme košer hostinu a napíšeme si několik 
receptů
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Rotunda sv. Martina na Vyšehradě



 z Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC KVĚTEN 2016
Celkem došlo 301 odpovědí

Soutěž o 3x2 vstupenky na divadelní inscenaci „Stará dobrá kapela“ v Divadle Palace
otázka: Jak se jmenuje film o setkání abiturientů 
píseckého gymnázia, příběh o přetrvávající síle 
přátelství, lásky, čestnosti a povinnosti autora Jiřího 
Hubače a režiséra Františka Filipa? Tento film patří 
k nejkrásnějším inscenacím České televize. 

odpověď: a) Nezralé maliny 
soutěžilo: 195 čtenářů; 195 správně; 0 špatně
výherci: Ludmila Šubrtová, Praha; Milan Jasoněk, 
Otice; Vašek Ruml, Praha

Soutěžní otázka: 
Kdo je autorem Evžena Oněgina?

a) A. P. Čechov b) N. V. Gogol c) A. S. Puškin

Správnou odpověď najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.

Své odpovědi nám posílejte do 10. června 2016 z www.kampocesku.cz/souteze  
nebo na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.

SOUTĚŽ O 2 X 2 VSTUPENKY  
DO DIVADLA ABC

Evžen Oněgin
18. června od 17 hodin
Divadlo ABC uvádí premiéru slavného milostného příběhu 
nenaplněné lásky, hledání smyslu a životního cíle.
Stěžejní dílo ruského romantismu. Příběh nenaplněné lásky 
petrohradského šviháka a venkovské dívky je básnickou son-
dou do lidské duše. Absence smyslu bytí, absence jakéhokoli 
životního cíle žene mladého muže z místa na místo, nedává 
mu nikde klid, vede ho k pocitu, že svět je místo nudné 
a život je hra předem prohraná. K tomu, aby pochopil, že 
zoufalství neleží vně, ale pramení z jeho vlastní duše, musí 

zradit přátelství, zmařit lidský život, ztratit skutečnou lásku 
a dohnat sebe sama až k branám pekel.
Roli Evžena Oněgina ztvární Jiří Hána, křehkou Taťánu Petra 
Tenorová, dále hrají Henrieta Hornáčková, Aleš Bílík, Jitka 
Smutná, Hana Doulová, Jiří Schwarz, Jaroslav Vlach ad.

Křížovka
tajenka: … muzeum Antonína Dvořáka …
soutěžilo: 106 čtenářů; 96 správně; 10 špatně

výherci: Lucie, Hejduková, Pardubice; Hana Petrová, 
Praha; Jan Dvořák, Mladá Boleslav
Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. června 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 červ-
nová představení Babička se vrací (08. 06.), 
Faust a Markétka (09. 06.). Aneb klasika na 
rožni Ypsilonky! Hrají: M. Dejdar, J. Lábus, 
J. Synková, M. Plánková, A. Goldflam a další.

Studio Ypsilon
Spálená 16, Praha 1
www.ypsilonka.cz 
Platnost slevy  
do vyprodání sálu.

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.

K zakoupené vstupence za 300 Kč druhá zdar-
ma na koncert orchestru Harmonia Praga: 
Slavné serenády – Mozart, Martinů, Čajkov-
skij 30. 06. v 19.30 na Novoměstské radnici.

Novoměstská radnice,  
Karlovo náměstí 1, Praha 2,  
www.harmoniapraga.cz,  
tel.: 777 317 186,  
info@harmoniapraga.cz
Platnost slevy do vyprodání sálu.

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

Pražský hrad, nádvořími do zahrad

Stylové večery 2016 – koncert č. 4

KAM za zážitkem nejvíc největším 
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K zakoupené vstupence druhá za 1 Kč na 
víkendová představení festivalu Dítě v Dlouhé 
04. a 05. června. Ošklivé káčátko – Nekonečný 
příběh – Z tajného deníku Smolíčka Pé – Tučňáci 
na arše. 

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 39, Praha 1
www.divadlovdlouhe.cz 
Platnost slevy 
do vyprodání sálu.

Divadlo v Dlouhé 
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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

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

Kupon lze uplatnit 
vždy 30 minut před 
začátkem vybraného 
koncertu v pokladně 
chrámu sv. Mikuláše na 
Staroměstském nám., Praha 1.
Platnost slevy do 30. 06. 2016.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše
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Sleva 50 % z prodejní 
ceny 99 Kč. Publikace 
Od gotiky cesta přiná-
ší nevšední tipy na výle-
ty po České republice.

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 slevy do vyprodání zásob.

Od gotiky cesta
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Sleva 50 % z prodejní ceny 99 Kč. KAM na 
výlet s rodinou a jinou zvířenou přináší tipy 
na originální rodinné výlety.

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.

KAM na výlet s rodinou a jinou 
zvířenou
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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

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz
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PŘEDPLATNÉ ČASOPISU

�OBJEDNÁVKU ZAŠLETE NA ADRESU
SEND Předplatné spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, tel.: 225 985 225
GSM: 777 333 370, fax: 225 341 425, SMS: 605 202 115, e-mail: send@send.cz, www.send.cz

Titul . . . . . . . . . . . Jméno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PSČ  . . . . . . . . . . . Město . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objednávám předplatné časopisu od čísla vydání  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26 Kč/1 výtisk, poštovné zdarma) v počtu výtisků . . . . . . . . . .

Platbu provedu prostřednictvím (označte zvolenou formu platby):

 a) složenky

 b) faktury – IČO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 c) SIPO – spojové číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 d)  kreditní karty (VISA, EC/MC, American Express a Diners Club) – v případě použití této možnosti kontaktujte 
firmu SEND ohledně vyplnění příslušného formuláře

Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�DÁRKOVÉ PŘEDPLATNÉ
Předplaťte svým blízkým nebo známým Pražský přehled kulturních pořadů. Vyúčtování přijde k Vám a časopis bude chodit obdarova-
nému. Zájemcům můžeme poslat dárkový certifikát, který lze obdarovanému věnovat.

Mám zájem o zaslání dárkového certifikátu:  ano  ne

Příjemce dárkového předplatného:

Titul . . . . . . . . . . . Jméno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PSČ  . . . . . . . . . . . Město . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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