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Potud národ 
sv j, pokud šet í 
svých památek.

-Karel Jaromír Erben-

Babička s dětmi
Nejznámější sousoší u nás je dílem 
akademického sochaře Otto Gutfreunda, 
autorem architektonického řešení je 
akademický architekt Pavel Janák. 
Znázorňuje Babičku s dětmi, Barunkou, 
Adélkou, Jeníkem a Vilémem, hledající 
na nebi své hvězdy. Nechybí také psi 
Sultán a Tyrl. Položení základního 

kamene proběhlo za účasti Aloise Jiráska 
25. července 1920 a jeho odhalení, které 
se stalo národní slavností, 9. července 
1922. Málo se ale ví, že několik dní 
předtím, při převozu sousoší z Prahy, 
vagon u Libně vykolejil, skupina postav 
vypadla, socha Barunky byla vážně 
poškozena a narychlo musela být 
zhotovena nová. 

Poškozená socha stála v zahradě Sochorovy 
továrny ve Dvoře Králové, kde byla nacisty 
za okupace takřka zničena, a koncem 
války zmizela úplně. Pouze hlavu si odvezl 
domů zaměstnanec továrny Josef Hájek ze 
Zlíče, který ji později daroval příteli a malíři 
Bedřichu Linhartovi z Hořiček. Po jeho smrti 
Muzeum Boženy Němcové (1972) hlavu 
Barunky od vdovy Linhartové odkoupilo.
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Milí čtenáři, 

dovolené a prázdniny běží na 
plné obrátky a já jen doufám, že 
si je náležitě užíváte. Kdyby se 

vám u vody zastesklo po troše kulturního vyžití, 
stále je z čeho vybírat a nemusí jít zrovna o ná-
ročné kusy.
Pokud vám chybí v životě slovenština, máte mož-
nost doplnit deficit a na konci srpna navštívit Léto 
slovenských hvězd, které pořádá divadlo Studio 
DVA. Jména jako Milan Kňažko, Milan Lasica, Zuza-
na Mauréry jsou jistou zárukou kvalitního zážitku. 
Mezinárodní varhanní festival, který pořádá 
naše přední varhanistka Irena Chřibková, začíná 
už 4. srpna a účast vynikajících varhaníků spolu 
s objevnou dramaturgií určitě přinese velmi po-
vznášející pocity.
Jestli jste spíše sportovně založeni, tak nebude 
od věci zhlédnout zajímavou výstavu Sportu zdar! 
v Centru současného umění DOX, jejíž instalace 
souvisí s  pořádáním Letních olympijských her 
v Riu de Janeiru. Čas máte až do 10. října.
Přeji příjemný letní čas a krásné chvíle s kulturou.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

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

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na pultech vybraných 
knihkupců a na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr.indd   4 17.06.16   13:58
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  BLANÍKU, TAK JAK JE TO?

Kdo by neznal bájemi opředenou horu uprostřed Blanic-
ké pahorkatiny. První větší pozornosti se Blaníku dostalo 
v 15. století, kdy si horu zvolili husité za významné nábo-
ženské a zvláště kultovní místo. Opravdovou slávu mu ale 
přinesl až Alois Jirásek, který do nitra hory situoval pověst 
o spícím vojsku. 

Podle pověsti má zdejší armá-
da přispěchat českému lidu 
na pomoc, až bude ohrožen 
nepřáteli nejvíce. Zajímavé 
na celém příběhu ale je, že 
se v minulosti našla také celá 
řada očitých svědků, kterým se 
tu na mou duši, zjevovali obr-
nění muži. Inu, to se dá i vy-
světlit, zvláště pokud se onen 
očitý svědek nad ránem vracel 
třeba z nedaleké hospůdky. 
Ale jak si vysvětlit svědectví, 

která se zmiňují o blanickém časoprostorovém tunelu do jiných 
světů. Ne, že bychom nebyli odborníky na tunely, ty nám jdou zvlášť 
dobře, ale nikdy se zatím nejednalo o tunel do paralelního světa. 
Dobrou zprávou je, že o prázdninách budete mít dost času se sem 
vydat a přijít celé záhadě na kloub. Po zdejší naučné stezce dojdete 
k rozhledně, která vám po jejím zdolání, dopřeje potřebný nadhled. 

Josef Grof

  ÚDOLÍ DOUBRAVY

Přírodní rezervace Údolí Doubravy leží v chráněné krajinné 
oblasti Železné hory, severovýchodně od Chotěboře. Úzký, 
strmý kaňon řeky Doubravy je zmenšeným obrazem obřích 
kaňonů nacházejících se po celém světě. Údolí je však o to 
víc krásné, romantické a tak trochu tajuplné. 

V roce 1993 zde byla otevřena naučná stezka, která je dlouhá 4,5 km 
a je turisticky středně náročná. Naučná stezka sleduje tok Doubravy, 
která mezi Horním mlýnem u Chotěboře a Bílkem vytváří malebná 

i divoká zákou-
tí s četnými 
peřejemi. Na 
11 zastaveních 
s e z n a m u j e 
s romantickými 
místy, nalezišti 
c h r á n ě n ý c h 
rostlin a živo-

čichů. Nejzajímavější a také nejdivočejší částí údolí je bezesporu 
skalnatý kaňon Koryto a mohutné peřeje Velký vodopád. Zdejší 
skalní útvary jsou také oblíbeným cílem horolezců. 

-mak-

  KAM NA VÝLET  
S PhDr. ANNOU MATOUŠKOVOU

PhDr. Anna Matoušková se narodila 30. dubna 1954 v Pla-
né u Mariánských Lázní. Po studiu historie na Filosofické 
fakultě Univerzity Karlovy hned nastoupila jako historička 
do Muzea Českého krasu v Berouně. Dále působila jako mís-
tostarostka Berouna, vedoucí odboru kultury a památkové 
péče Středočeského kraje a jako ředitelka odboru památkové 
péče na Ministerstvu kultury. V současné době pracuje jako 
náměstkyně ministra kultury pro oblast kulturního dědictví.

KAM byste pozvala naše čtenáře na výlet po České republice? 
Nejraději bych čtenářům nabídla generální pozvánku na všech-
ny naše veřejně přístupné památky a do všech našich muzeí, 

galerií, památníků a skanzenů. 
Dávají nám příležitost k poznání 
kulturního dědictví země. Aby 
mé pozvání nebylo jen výzvou 
k celoživotní volnočasové aktivi-
tě, ale mělo i konkrétní dimenzi, 
budu specifikovat své pozvání 
do těch památek a muzeí, které 
letos připravily svým návštěvní-
kům speciální akce k připomínce 
700. výročí narození Karla IV. Já 

sama se moc těším na hrad Karlštejn na expozici Karlštejnský 
poklad – kultura císařského dvora Karla IV.
Mám velmi silný vztah ke svému rodnému kraji. Čtenáře proto 
také pozvu do širšího okolí své Plané, konkrétně na tři památ-
ky, které zásadním způsobem ovlivnily můj vztah k historii i mé 
profesionální zaměření. Zříceniny hradů Švamberk (Krasíkov) 
a Gutštejn uchvátí nejen svou bohatou a dramatickou minulostí, 

ale také úžasným krajinným kontextem. Státní zámek Kynžvart 
znám dodnes „nazpaměť“, a to díky svému prázdninovému prů-
vodcování v době studií. Ten ostrůvek velkých evropských dějin, 
diplomacie a kultury v nádherném podhůří Slavkovského lesa, 
notabene spojený s „krásným Klementem“, mne nepřestane fas-
cinovat a věřím, že stejně tak všechny ty, kteří ho navštíví a na-
hlédnou do bohatství příběhů, které v sobě nesou interiérové 
instalace i exponáty zámeckého muzea. 
Děkuji za zajímavou pozvánku na výlet pro naše čtenáře. Za re-
dakci KAM po Česku Vám přeji pohodové a ničím nerušené léto.

Marie Kulinkovská

4  kam na výlet, blaník, údolí doubravy
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  PO ČERTECH ZVLÁŠTNÍ SLOUP 

Od roku 1888 stojí na Vyšehradě v Karlachových sadech po-
divné uskupení tří kamenů, kterému se říká Čertův sloup. 
Jeho jednotlivé kusy mají délku od 160 do 240 cm a jejich 
původ, natož význam, není dodnes objasněn. 

Pověst praví, že sloup na Vyšehrad dopravil čert, který se vsadil se 
zdejším knězem, že dopraví na Vyšehrad sloup z chrámu svatého 
Petra v Římě dříve, než kněz doslouží mši. Kněz s pomocí svatého 
Petra sázku vyhrál a navztekaný čert sloup nad vyšehradským chrá-
mem upustil. Sloupem poškozený strop chrámu se pak po dlouhá 
léta nedařilo zaklenout. Existují ale také vědečtější teorie. Například 
ta, která tvrdí, že se jedná o dávný časoměřič, případně o jakýsi mil-
ník. Další pak nabízí vysvětlení v podobě středověkého pranýře nebo 
sloupu, který byl součástí románské baziliky sv. Petra z 11. nebo 12. 
století. Přesto tři kameny opřené o sebe řadu let vzbuzují dohady 
vědců i kolemjdoucích. Tajemné poslání objektu umocňuje fakt, že 
sloup skrývá nápis, který dodnes nikdo nerozluštil. Přestože lidu 
prostému bylo odedávna nejbližším vysvětlením přičinění čertov-
ské, vědci zjistili, že neobvyklý materiál, z něhož pochází všechny tři 
kameny, je granodiorit, velmi tvrdý nerost, který se ve středověku 
k žádným stavbám nepoužíval, ani v Římě.

Pokud však budeme chtít dát za pravdu odborníkům, potom nej-
pravděpodobnějším vysvětlením čertových kamenů je, že pochá-
zejí z jakési nám dosud neznámé, zaniklé románské stavby, která 
dosud nebyla objevena a možná ani nikdy nebude. Dost možná 
může také jít o rozlomený kamenný válec, který se kdysi dávno ty-
čil na Vyšehradě a cosi nesl či podpíral. Měl pravděpodobně okolo 
šesti metrů do výšky a vážil 2,5 tuny. Ovšem, kdo ho na Vyšehradě 
vztyčil a jak jej sem dostal, na to ani vědci odpověď nemají. 

Luděk Sládek

Čertův sloup v Karlachových sadech na Vyšehradě

www.kampocesku.cz naučná stezka, čertův sloup  5

  NAUČNÁ STEZKA BARRANDOVSKÉ 
SKÁLY – CHUCHELSKÝ HÁJ

Procházku geologickou minulostí Země období prvohor, kdy 
se v na území Prahy rozlévalo moře, můžete absolvovat po 
naučné stezce mezi Barrandovskými skalami a Chuchlí.

Čtrnáct zastávek vás provede skalními útvary, jejichž stáří se 
pohybuje mezi 390–430 miliony let a které vznikaly i díky 
činnosti podmořských sopek. Uložené horniny zkoumal fran-
couzský paleontolog Joachim Barrande v 19. století. Původní 
květenu či zvířenu tu již téměř nenajdete, ale na paleonto-
logických lokalitách můžete najít při troše štěstí i nějakou 
tu zkamenělinu, třeba do sbírky. Pro botanické i zoologické 
nadšence doporučuji zdejší vápnomilná společenstva s mnoha 

druhy živočichů i rostlin. Krajina byla v posledních stoletích 
výrazně změněna těžbou surovin, výstavbou železnice a silnice 
a výsadbou nepůvodních rostlin. Přesto má pro nás stále přínos 

jako cenná geologická a paleontologická lokalita. Stezka vede 
přes chráněných území – národní přírodní památku Barrandov-
ské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj a přírodní rezervaci 
Homolku, kolem cenných historických a architektonicky zají-
mavých staveb (hostinec a zahradní restaurace, bývalé lázně, 
vila Maria, kostel Narození Panny Marie) a několik lomů. Přeji 
příjemnou a poučnou procházku a šetrný přístup k přírodě by 
měl být již samozřejmostí. 

Alice Braborcová

Barrandovské skály s pamětní deskou
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1. 8. 1696 (320 let)
V Žamberku se narodil český katolický kněz Prokop Diviš 
(vlastním jménem Václav Divíšek). Je znám především jako 
přírodovědec, který postavil první uzemněný bleskosvod 
(hromosvod) v Čechách a autor mnoha vědeckých pojedná-
ní a spisů. Zemřel v klášteře v Louce 21. prosince 1765. 

3. 8. 1556 (460 let)
Dle dobové kroniky dne 3. srpna 1556 v Praze i okolí velké 
povětří a krupobití bylo, které mimo jiných škod také škři-
dličný krov na klášteře Slovanském v Novém Městě pražském 
roztrhalo a dolů ostatek shodilo. Krupobití také mnoho vinic 
okolo Prahy potlouklo. Toho roku pro přílišnou vlhkost na 
některých vinicích u Prahy hroznové bradatí nalezeni byli.

9. 8. 1791 (225 let)
Na žádost českých stavů nechal Leopold II. převézt sva-
továclavskou korunu z císařské pokladnice ve Vídni do 
Prahy, kde zůstala uložena v klenotnici nad svatováclav-
skou kaplí na Pražském hradě. Je chráněna sedmi zámky, 
k nimž má klíč sedm představitelů české státnosti. 

10. 8. 1361 (655 let) 
Císař Karel IV. dal stavět tzv. Hladovou zeď (nebo také 
Zubatou či Chlebovou) na petřínském vrchu v Praze z dů-
vodu zesílení městského opevnění Pražského hradu a Malé 
Strany. Na stavbě našla obživu část městské chudiny a po-
dle pověstí byla právě pomoc chudým účelem budování 
zdi. Hladomor však vypuknul až později.

12. 8. 1881 (135 let)
Vypukl rozsáhlý požár v budově již dostavěného 
Národního divadla v Praze (architektem byl J. Zítek); 
v průběhu několika hodin byla budova téměř zničena. 
Katastrofa vyvolala celonárodní sbírku (Národ sobě), která 
během krátké doby vynesla přes milion zlatých. Opravy 
a dostavby budovy se ujal architekt Josef Schulz.

 z KALENDÁRIUM

1471
(545 let)

Vladislav 
Jagellonský

22. 8. 1471
korunovace českým 

králem (jako 
Vladislav II.)

1611
(405 let)

Rudolf II.
11. 8. 1611

byl donucen 
podepsat abdikační 

listinu

1756
(260 let)

Fridrich II. Veliký
29. 8. 1756

vpád do Saska, 
počátek sedmileté 

války

  CHARISMATICKÝ HUMANISTA (470 let)

Nakladatel, spisovatel, historik, filozof, překladatel, lexiko-
graf, bohemista a vysokoškolský pedagog, to vše byl Daniel 
Adam z Veleslavína. Narodil se ve vážené měšťanské rodině 
v Praze 31. srpna 1546. Absolvoval studia na pražské uni-
verzitě s titulem bakalář v roce 1568, o rok později mu byl 
udělen titul Mistra a v letech 1569–76 zde přednášel historii. 

Po sňatku s Annou, dcerou knihtiskaře Melantricha z Aventina, 
musel univerzitu opustit, protože se v té době na profesory vzta-
hovala povinnost celibátu. Začal pracovat jako tiskař v tchánově 
tiskárně a v roce 1586 ji zdědil a dále vedl. Zasloužil se o vydání 

mnoha význam-
ných českých děl, 
mimo jiné Bible 
kralické, která 
vyšla v  šesti 
svazcích a  češ-
tina, do které 
byla přeložena, 
se stala vzorem 
pro tehdejší 
literární jazyk. 
Svojí činností tak 
ovlivnil českou 
literaturu a  tzv. 
„veleslavínská 
čeština“ se stala 

základem spisovného českého jazyka. Byl také prvním vy-
davatelem notových tisků, tiskl překlady filozofických nebo 
věroučných spisů, jako Rukověť a Samotné rozmlouvání duše 
od Aurelia Augustina nebo O řízení a opatrování božském od 
hugenota Jeana de l‘Espine. Dále vydával hlavně naučnou li-
teraturu, slovníky, jazykové učebnice. Podílel se na překladech, 
jazykových úpravách, psal předmluvy. Sám napsal relativně 
jediné původní dílo Kalendář historický z roku 1578 s údaji 
z domácí i zahraniční historie. Spolupracoval na kolektivním díle 
Kroniky dvě o založení České země, které upravil a napsal 
k němu předmluvu. 
Poté co se stal Daniel Adam roku 1576 staroměstským měš-
ťanem, získal od panovníka erb s přídomkem z Veleslavína. 
Štípený štít červeně a modře nesl stříbrného Pegasa, na přílbě 
s točenicí byla dvě orlí křídla v barvách štítu a mezi nimi stála 
zlatá šestihrotá hvězda. Tajný stoupenec Jednoty bratrské ne-
podceňoval také praktickou stránku svého povolání, byl velmi 
dobrým obchodníkem, vedle tiskárny vlastnil v Praze dva domy 
a koupil několik pozemků s vinicemi kolem Prahy. Za svého 
života se stal natolik uznávaným, že po jeho smrti 18. října 1599 
přes třicet humanistických básníku složilo elegie na jeho počest. 

Alice Braborcová

Jan Vilímek: Daniel Adam z Veleslavína
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13. – 18. 8. 1501 (515 let)
Po nepřetržitém pětidenním dešti zatopila povodeň 
Staroměstské náměstí v Praze až k Dlouhé ulici, zaplaveno bylo 
celé Podskalí a voda sahala asi 120 cm na Bradáče, podemlela 
dům pod Vyšehradem a mlýn na Malé Straně. Poškozen byl 
Karlův most, jehož oprava trvala až do 22. 6. 1503.

21. 8. – 14. 9. 1791 (225 let)
U příležitosti královské korunovace Leopolda II. se konala 
v pražském Klementinu první průmyslová výstava 
v Evropě. Expozice nazvaná Waarenkabinet měla doku-
mentovat soudobý rozvoj českých manufaktur. Moderní 
přístup organizátorů výstavy se stal předobrazen pozděj-
ších vzorkových veletrhů.

22. 8. 1471 (545 let) 
Korunovace Vladislava Jagellonského na českého 
krále Vladislava II. ve Svatovítském chrámu v Praze polský-
mi biskupy. Vládl však jen Čechám; značnou část Moravy, 
Slezsko a obě Lužice si podržel Matyáš Korvín. Nastalo 
období tzv. dvojkráloví.

23. 8. 1866 (150 let)
V salonku pražského hotelu U modré hvězdy byla pode-
psána mírová smlouva mezi Pruskem a Rakouskem 
(ratifikována byla 30. 8.). Rakousko vyslovilo souhlas s roz-
puštěním Německého spolku a zavázalo se nevměšovat do 
dalšího uspořádání Německa. Do konce září 1866 opustila 
pruská vojska habsburskou monarchii.

29. 8. 1526 (490 let) 
V bitvě u Moháče porazilo osmanské vojsko v čele se 
sultánem Sulejmanem I. vojsko Ludvíka Jagellonského, 
jenž v bitvě přišel o život. Výsledek střetnutí předznamenal 
tureckou expanzi do Uher a smrtí jagellonského krále se 
uvolnila cesta k českému a uherskému trůnu, čehož využili 
rakouští Habsburkové.

1806
(210 let)

zánik Svaté říše 
římské

6. 8. 1806
František II. se vzdal 

titulu římského císaře

1851
(165 let)

Alois Jirásek 
* 23. 8. 1851
† 12. 3. 1930
český prozaik, 

dramatik a autor 
historických románů

1921
(95 let)

Zorka Janů
* 9. 7. 1921

† 24. 3. 1946
česká divadelní 

a filmová herečka, 
sestra Lídy Baarovéfot
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  KOMU PŘEKÁŽELI PŘEMYSLOVCI? (710 let)

Přes 400 let na českém trůně. Jejich moc sahala v době nej-
větší slávy od Baltského k Jaderskému moři. Ano, to byli Pře-
myslovci. Český panovnický rod, který však vymřel po meči 
poté, co byl 4. srpna 1306 nečekaně zavražděn jediný mužský 
potomek, král Václav III. (1289–1306). Okolnosti jeho smrti 
jsou dodnes nejasné a vyšetřování bylo spíše povrchní. Za 
vraha tak byl překotně označen muž ubitý strážemi.

V osudný den odpočíval teprve šestnáctiletý král po obědě 
v komnatě bývalého děkanství v Olomouci. Zrovna se chystal 
zakročit proti polskému povstání Ladislava Lokietka, někdy také 
Lokýtek, který mu chtěl vzít polskou královskou korunu. Václav III. 

neměl ani dobrou pověst. 
Svůj život trávil pitkami 
a veselicemi s mladými 
dívkami než státnickými 
povinnostmi. To se mu 
také stalo nejspíš osud-
ným. Motiv k zavraždění 
posledního Přemyslovce 
měli mnozí. Od Lokietka 
přes Habsburky až po 
českou, stále nespokoje-
nou šlechtu. Vrah patrně 
uplatil stráže a  spícího 
krále zavraždil třemi ra-
nami dýkou, mířenými 
do srdce. V  nastalém 
zmatku se mu podařilo 
zmizet. Strážemi dopa-
dený a  na místě zabitý 
muž se zkrvavenou dýkou, 
který nestihl ani promlu-
vit, vrahem nejspíš nebyl. 
Naopak, podle mnohých 
historiků Václava nejspíš 
chránil a skutečného vra-
ha dýkou dokonce zranil. 
Šlo-li tedy o svědka krá-
lovraždy, bylo nasnadě 
jej rychle umlčet. Kdo ale 
Václavovu smrt zosnoval? 
Možná to byl právě Loki-

etek, který tím ušetřil za válku o polskou korunu. Nebo Albrecht 
I. Habsburský, který chtěl na český trůn dostat své syny. Možná 
krále zabil některý z jeho „rozverných“ kumpánů, možná někdo 
za peníze odbojné šlechty. Jisté je, že vraždou Václava III. skončila 
éra Přemyslovců a na dveře klepou Lucemburkové. 

Marcela Kohoutová

Vyobrazení Václava III. ve Zbraslavské 
kronice

www.kampocesku.cz kalendárium, václav III.  7
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 zrozhovor
  ROZHOVOR S MODERÁTOREM  
A MILOVNÍKEM CYKLISTIKY  
MICHALEM JANČAŘÍKEM

S pohledným moderátorem se můžeme setkávat prostřed-
nictvím televizní obrazovky v pořadu TV Nova Počasí. Osobně 
pak při rozličných společenských akcích, které moderuje. 
Není tomu tak dlouho, co před vyprodaným Španělským 
sálem Pražského hradu uváděl Audienci Grand Cru Classé 

Bordeaux, modero-
val zahájení ME ve 
fotbale i křest knihy 
Jana Šmída Fran-
cie – Co v  průvodci 
nenajdete. Krátce 
na to uspořádal 
křest jedné ze svých 
vlastních publikací 
o cykloturistice. Již 
deset let jej každo-
ročně mohou vídat 
návštěvníci festiva-
lu filmových a  te-
levizních komedií 
Novoměstský hrnec 

smíchu v Novém Městě nad Metují, kam se rád vrací. Šťastný 
otec dvou dcer si udržuje nadhled a pozitivní přístup k životu, 
který mu pomáhá překonávat i složitá období spojená se 
závažnými zdravotními problémy, polycystózou ledvin. Je 
poměrně známo, že je jediným synem moderátora Petra 
Jančaříka, málokdo však ví, že je také nevlastním vnukem 
herce Jaroslava Marvana.

Jaké je moderování festivalu filmových a televizních kome-
dií v porovnání s ostatními moderátorskými zkušenostmi?
Pro mě hodně specifické, protože to dělám již deset let, a když 
se tak ohlédnu, tak není jiná akce, která by pro mě měla takový 
význam, jako Novoměstský hrnec smíchu.

Za deset let jste zažil změnu pořadatele, několik patronů. 
Jak to ovlivnilo vás?
Všechno se vyvíjí, nikdo nemůže být někde věčně a já jsem rád, 
že přestože ty změny byly, tak jsem zůstal. Začínal jsem na po-
zvání Pavla Zedníčka, který byl tehdy patronem. Pořadatelem 
byl vždy Městský klub v Novém Městě nad Metují pod vedením 
Ilony Daňkové a Stáni Brendlové. Od roku 2016 je novým ředite-
lem Městského klubu Zdeněk Krákora, který dává festivalu nové 
impulsy. Kromě průběhu a vývoje festivalu jako takového můžete 
sledovat totéž u filmové tvorby. To je právě další dimenze toho, co 

je neuvěřitelně cenná zkušenost. Vidět, co se za ten rok natočilo 
a udělat si přehled, mluvit s lidmi od filmu. S odstupem let mohu 
říct, že jsem čím dál tím skromnější a vděčný za každý slušný film.

Čím se filmař divákovi nejlépe zavděčí?
Těžko soudit. Souhrnně popsat českého diváka bych si nedovolil. 
S ohlédnutím na těch deset let bych ale řekl, že filmaři jdou čes-
kému divákovi čím dál víc na ruku. A taky je to vidět na filmech. 
Tvůrci dávají divákovi to, co chce mít, nebo co si myslí, že zabere. 
Je v tom hodně kalkulu. A rozhodně filmy nekomplikují přehnaně 
sofistikovaným humorem.

Nedávno jste pořádal křest v pořadí třetího cykloprůvodce 
Na Kole jižní Moravou. Jak vznikla vaše láska k cyklistice?
To je celkem nepublikovatelný zážitek. (smích) Jako malý kluk 
jsem si půjčil tátovu skládačku – velké, těžké kolo uprostřed 
s mohutným šroubem, které mělo sjeté šlapky, takže mi z nich 
sjela noha a hrozně jsem si natloukl právě o ten šroub... Tu bolest 
jsem si pamatoval hodně dlouho. Chtělo to dost sebezapření zase 
na kolo sednout, z dnešního pohledu jsem moc rád, že jsem zase 
rychle začal jezdit, abych překonal trauma. Pak jsem postupně 
zjistil, že mě to baví. A takhle vznikla moje láska k cyklistice, 
nejoblíbenějšímu sportu u nás. 

Podle čeho jste si vybíral své kmotry?
Chtěl jsem tam mít někoho z kamarádů vinařů, o kterých jsem 
tu knihu také psal. Pozval jsem Jardu Javornického z vinařství 
Spielberg. Vzal jsem zrovna jeho, protože si myslím, že je to jeden 
z největších srdcařů, co znám. Dělá víno na Kyjovsku, v oblasti ne 
tak turisticky propálené a tedy v o to složitějších podmínkách. 
Obnovil vinařství, které bylo v troskách, a já si ho nesmírně vá-
žím za nezdolnost, s jakou se do obnovy pustil. Dále jsem pozval 
rodáka z Uherského Hradiště Juru Pavlicu, se kterým se známe už 
tak patnáct let, protože pořádám také koncerty ve Velké synagoze 
v Plzni a Hradišťan byl první, komu jsem tam koncert pořádal. 
Postupem času se z nás stali přátelé, čehož si považuju. Pak jsem 
si říkal, že by u toho měl být také někdo, kdo umí jezdit na kole, 
což já nejsem.  A kdo je větší profesionál než šestinásobný 
paralympijský vítěz Jiří Ježek?

Měl jste tam také hejtmana Jihočeského kraje. Bylo to 
v souvislosti s publikacemi, které patřily k tomu kraji?
Jirku Zimolu jsem původně neměl v plánu, ohlásil se dva dny 
před akcí, že nakonec bude moci přijít, takže jsem z něj udělal 
čtvrtého „stínového“ kmotra. Poznali jsme se při natáčení Cyklo-
toulek a následovala spolupráce na cykloprůvodci Na kole Českou 
Kanadou. Aktuální cykloprůvodce Na kole jižní Moravou se dá 
pořídit takřka ve všech knihkupectvích a doufám, že lidi při jeho 
čtení pocítí stejnou radost, jakou jsem měl já, když jsem ho psal.

Děkuji za rozhovor.
Michaela Lejsková
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 zknižní tipy
  HISTORIE FARMACIE V ČESKÝCH ZEMÍCH
Dagmar Broncová

Kniha provede čtenáře dějinami lékáren a farmaceutického prů-
myslu, ale i po lékárnických a farmaceutických muzeích a školách.

Čtenáři se dozví dějiny 
lékárenství od nejstar-
ších dob po součas-
nost, prvními krůčky 
drobných výrobců až po 
průmyslové velkozávo-
dy, Českým farmaceutic-
kým muzeem, školstvím 
a vědou, kontrolou léčiv 
a vojenskou farmacií. 
Kniha také vzpomíná 
na některé významnější 
události ve vývoji naší 
farmacie a farmaceutic-

kého průmyslu i na některé badatele.
cena: 357 Kč
www.milpo.cz 

 MRKEV PRO VĚZNĚ
Monika Petrlová 

Po prvotině Hafni! a jiné povídky přichází autorka Monika Petrlová 
s dalšími příběhy. Příběhy této mladé autorky osvěží, někdy pohla-
dí, jindy šlehnou, v každém 
případě díky vtipu a velmi 
svěžímu stylu se skvěle 
čtou. Autorka opět doka-
zu, že je výbornou pozo-
rovatelkou okolního světa 
a že ze zdánlivě obyčejných 
situací umí vykřesat neob-
vyklé závěry.
V knize budeme cestovat 
– v Alpách si zalyžujeme, 
poletíme z  Afriky, sluníč-
ko načerpáme na březích 
Jadranu, trochu budeme 
nakupovat v hypermarke-
tu, setkáme se s aktéry časosběrného dokumentu, pochopíme, že 
nejsou rozvody jako rozvody, že patnáctiletá holka bez maminky 
to nemá vůbec snadné a že nevěrný muž může být i v dospělosti 
řádně ztrestán vlastním otcem jako malý kluk, také navštívíme 
jednu regionální redakci. 
cena: 199 Kč
www.jas.cz

  PRAHA NEZNÁMÁ
Procházky po netradičních místech  
a zákoutích
Petr Ryska

Projděte se po netradičních místech a zákoutích hlavního měs-
ta. Společně s autorem objevíte zašlou slávu Barrandovských 
teras nebo zavítáte do „Zlaté uličky“ ve Střešovičkách, kde vás 

nečekají davy turistů ani 
nemusíte platit vstupné. 
Uvítá vás malebný Nový 
Svět i chudinská kolonie 
Na Slatinách. Odpočinout 
si můžete v  lázeňském 
letovisku v Klánovicích 
nebo v Bohnicích, které 
vás překvapí pestrostí 
památek a množstvím 
tajuplných míst. Krásnou 
přírodu navštívíte v Ho-
stavicích a prohlédnete 
si také luxusní Ořechovku 

nebo Starou Hostivař. Publikace plná zajímavých informací a foto-
grafií vám poskytne cenné tipy při vašich toulkách Prahou. V knize 
jsou navíc i vycházky, které zatím Praha Neznámá nerealizovala 
a unikátní fotky dobových interiérů a exteriérů, které dnes již tře-
ba ani neexistují. Samozřejmě nic není ponecháno náhodě, a tak 
jsou součástí jednotlivých kapitol i mapy, kde přesně se která 
zajímavost nachází.
cena: 399 Kč
www.grada.cz

  OVEČKA SHAUN CESTUJE KOLEM SVĚTA
Blanka Hošková 

Oblíbená filmová a seriálová hrdinka Ovečka Shaun se vrací 
ve druhém díle zábavné trilogie pro nejmenší, tentokrát pod 

názvem Ovečka Shaun 
cestuje kolem světa. Jak 
titul knihy sám napovídá, 
s  hlavní hrdinkou zažijí 
čtenáři velká cestovatelská 
dobrodružství a  věřte, že 
s touto knížkou zapomenou 
děti i rodiče na nudu a opět 
si procvičí svůj bystrý zrak 
a postřeh. I nyní je hlavním 
úkolem dětí najít na každé 
dvojstraně tu jedinou Oveč-

ku Shaun s kudrnatou chocholkou. Kniha je plná veselých ilustrací. 
cena: 179 Kč
www.presco.cz
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 změstské části
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

        

V SRPNU PROKOPOVO NÁMĚSTÍ OŽIVÍ TRHY

Umění, šperky, módní doplňky, stylové dekorace, ale třeba 
i hračky nově nabídne tržiště na Prokopově náměstí v centrální 
části dolního Žižkova. Praha 3 tak připomene už dříve oblíbenou 
tradici a zároveň podpoří drobné podnikatele.
Historické prameny potvrzují, že Prokopovo náměstí jako tržiš-
tě se těšilo oblibě a bylo hojně navštěvováno. Praha 3 se proto 
rozhodla lokalitu znovu spojit s konáním trhu. Každý tržní den 
nabídne sortiment pečlivě vybraných prodejců a bude tematicky 
vyhraněný, tak aby měl svou osobitou atmosféru. Tu podpoří nej-
různější kulturní produkce, dětské dílny a další doprovodný 
program. Součástí trhu bude i komentovaná procházka po 
okolí. Praha 3 předpokládá, že obnovená tradice trhu nejen oživí 

centrum dolního Žižkova, ale zároveň podpoří místní živnostníky, 
řemeslníky a prodejce. První trh, zaměřený na módu, oblečení 
a šperky, se konal 23. července. Jste srdečně zváni!
06. 08. | Vše pro dům, byt a zahradu, ostatní dekorace…
20. 08. | Umělecké a výtvarné předměty, módní doplňky…
Trhy se budou konat vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

16. 9.  PRAHA TIPSPORT ARENA

w w w . R O A D T O A B B E Y R O A D . c z

MARIKA GOMBITOVÁ
S P E C I Á L N Í  H O S T : 

18. 9.  OSTRAVA OSTRAVAR ARÉNA

Zbirka2016 120x50 Kam po Cesku.indd   1 16.02.2016   14:33:58
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Poznejte Jindřichův Hradec trochu jinak

Během procházky městem vás čeká celkem 45 zastavení. 
Okruh začíná v informačním středisku, kde si mohou návštěvníci 
tištěného průvodce, jehož součástí je i mapa, vyzvednout. 

Pro zatraktivnění procházky je i letos vyhlášena soutěž, která 
spočívá ve vyluštění tajenky pomocí tajenkových slov na šesti 
hlavních zastaveních, kterými jsou Výstavní dům Stará Radni-
ce, Dům Gobelínů, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, 
Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum fotografi e a moder-
ních obrazových médií a Obchodně-medicínské centrum 
sv. Florián.

Ti, kteří se rozhodnou pro využití tištěné verze průvodce, obdrží 
v  informačním středisku také tajenkový lístek ke šrafování slov, 
tužku a dle přiložené mapy mohou vyrazit na trasu. Interaktivní 
průvodce městem s tajenkou je připraven i v podobě mobilní apli-
kace pro chytré telefony. Těm, kteří chytrý telefon mají, stačí pou-
ze stáhnout aplikaci pomocí QR kódu a mohou ihned začít snímat a 
hrát. QR kód ke stažení najdete na webových stránkách infocentra, 

na všech hlavních zastaveních s  tajenkou a také v  informačním 
středisku v Panské ulici. Po vyplnění kontaktních údajů se můžete 
zúčastnit slosování o hodnotné ceny, které končí 30. září. Losování 
výherců potom proběhne do 15. prosince 2016.

Interaktivní průvodce POZNEJ HRADEC je forma poznání měs-
ta, při kterém se zabaví mladí, staří, rodiny s dětmi, prostě každý. 
Proto neváhejte a přijeďte za námi do Jindřichova Hradce, kde na 
vás čeká spousta zábavy, přírodních i kulturních zajímavostí, spor-
tovního vyžití a mnoho dalšího.  

Srpnové TOP akce:
Pátek 5. 8. – Težkej Pokondr – koncert známého českého hu-
debního dua
Sobota 6. 8. – Kašpárek v rohlíku – bejbypankové divadelně 
hudební představení pro děti a jejich rodiče 
Sobota 20. 8. – Opera na zámku – Libuše od Bedřicha Sme-
tany

Již potřetí za sebou vydalo město Jindřichův Hradec interaktivního průvodce POZNEJ HRADEC, který umožňuje návštěv-
níkům i místním obyvatelům poznat Hradec zábavnější formou. Letos je průvodce inspirován knihou Genius loci, jež 
vyšla počátkem června tohoto roku. Průvodce tak zájemce provede těmi nejhezčími a nejzajímavějšími zákoutími ne-
jen historického centra a umožní jim poznat genia loci, kterého město Jindřichův Hradec bezpochyby má. 

PP16 08 Jindrichuv Hradec.indd   6 20. 7. 2016   10:28:15



 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.
MAMMA MIA!   Jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů 
založený na písních skupiny ABBA v jedinečné české verzi. Těšit 
se můžete na největší hity jako Super Trouper, Chiquitita, Money 
Money Money, The Winner Takes It All, I Have A Dream, Our Last 
Summer, Dancing Queen nebo Mamma Mia v českém překladu 
a s texty Adama Nováka – Kongresové centrum Praha.
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 No-
vý Smíchov), Radlická 1
Firo–tour (Galerie Nové Butovice), Radlická 117; (OC Metropole 
Zličín), Řevnická 1
Praha 7: Firo–tour, Milady Horákové 526/77
Praha 8: CK Čedok, vestibul stanice metra C – Ládví
Praha 9: CK Čedok (Tesco Letňany), Veselská 663
Firo–tour (Tesco Letňany), Veselská 663
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 zdivadla
�DIVADELNÍ PREMIÉRY

  John Fiske: SKAZA TITANIKU
Studio DVA divadlo, uvádí Štúdio L+S (Bratislava), 27. 08.

Zkáza Titaniku dodnes fascinuje a inspiruje umělce napříč žánry. 
John Fiske napsal vtipnou parodii pro dva herce, kteří spekulují 
nad tím, jak by si zkázu Titaniku zahráli, kdyby tu možnost měli. 
Milan Lasica původní nápad rozvinul, text upravil a vznikla hra 
plná humoru, sebeironie a klaunských gagů. 

  Hrají: Sväťo Malachovský a Michal Kubovčík.
  Režie Karol Vosátko.

  „UŽ ZASE MILUJU!“
Divadlo Ve dvorku, 29. 08.

Show jednoho pianisty a dvou náruživých múz. „Přijdou ženy 
– budou emoce.“ Tak začíná představení plné songů, a povídání 
o tom, zda si můžeme za náš (ženský) osud sami. Herečky a zpěvačky 
Dolinová a Pogodová prozradí tajemství služebních jízd, mužských 
buněk a perspektivních vztahů. Své si řekne i zahraje hudebník 
Václav Tobrman, který staví obě „múzy“ zpět na pevnou zem. „Už 
zase miluju“, se dá říci v jakémkoli věku. Naštěstí.

  Hrají: Michaela Dolinová, Sandra Pogodová, Václav Tobrman

„Už zase miluju!“

  Viliam Klimáček: IN DA HOUSE  
(ŽÚRKA V LONDÝNE) 

Studio DVA divadlo, uvádí Divadlo GUnaGU (Bratislava), 31. 08.

Příběh tří slovenských au pair v Londýně, které na večírku v bytě 
domácích, kteří na víkend odcestovali, vzpomínají na komické 
i smutné situace ze své práce. Na povrch postupně vyplouvá 
frustrace, komplexy a neschopnost změnit svůj život k lepšímu. 

  Hrají: Darina Abrahámová, Barbara Kelíšková, Petra Polnišo-
vá, Zuzana Porubjaková.

  Režie Karol Vosátko.

�DIVADELNÍ FESTIVALY

 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
01. 08. | 19.00 | 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, 
J. Maceček/P. Rakušan, T. Roglová/L. Keprtová/M. Žáková, rež. 
J. Maceček.
02. 08. | 19.00 | Zdravý nemocný – Molière
03. 08. | 20.00 | Otevřené manželství – D. FO, F. Rame – 
zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Ital-
ská komedie je věčným střetem mužského a ženského principu 
a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při 
komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském 
životě ubíjí navzájem. Hrají: K. Roden, J. Krausová a P. Pěknic, 
režie: P. Hartl.
04. 08. | 20.00 | Otevřené manželství
05. 08. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. 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.
06. 08. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny
07. 08. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny
08. 08. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Har-
tl – situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí 
a krásní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená 
čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. 
Hrají: F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, 
M. Šoposká a R. Štabrňák, rež. P. Hartl.
09. 08. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
10. 08. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
11. 08. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
12. 08. | 20.00 | Szidi Tobias & band – v rámci koncertu za-
zní písně z nového alba Jolanka. Szidi si na desce obléká písně 
jako šaty ze šatníku. V každé dokáže být jiná a do každé si doplní 
nějakou „cetku“, drobnost, cingrlátko, něco, co najde nebo má 
po ruce. Vybírá si texty, které působí velmi osobně, ale najdeme se 
v nich všichni. Hudbu zkomponoval a produkoval Milan Vyskočáni. 
Jeden text napsal Milan Lasica a ostatní jsou z pera dvorního 
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  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. 08. – 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, 
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

Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

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.

textaře Szidi Petera Lipovského. Poprvé si jednu píseň otextovala 
i samotná zpěvačka. | koncert
14. 08. | 20.00 | Věra Špinarová & Adam Pavlík Band – Vě-
ra Špinarová je jednou z nejlepších a nejvýraznějších osobností 
českého popu a rocku. Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro 
temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří již mno-
ho let mezi nejžádanější české zpěvačky. Věra Špinarová zazpívá 
za doprovodu kapely Adama Pavlíka na Vyšehradě celou řadu 
hitů, zazní např. Meteor lásky,Bílá jawa 250, Raketou na Mars 
nebo Yesterday. Chybět nebude ani píseň Jednoho dne se vrátíš, 
jejíž melodie je z filmu Tenkrát na Západě. | koncert
15. 08. | 20.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě, 
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stry-
ková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl.
16. 08. | 20.00 | 4 sestry
17. 08. | 20.00 | 4 sestry
18. 08. | 20.00 | 4 sestry
19. 08. | 20.00 | 4 sestry
20. 08. | 20.00 | 4 sestry
21. 08. | 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.
22. 08. | 20.00 | Vše o ženách
23. 08. | 20.00 | 4 sestry
24. 08. | 20.00 | 4 sestry
25. 08. | 20.00 | 4 sestry
26. 08. | 20.00 | 4 sestry
27. 08. | 20.00 | 4 sestry
28. 08. | 20.00 | Dan Bárta & Robert Balzar Trio – Dan 
Bárta a Robert Balzar Trio zahrají písně ze společného akustic-
kého CD s názvem THEYORIES. Jedná se o vlastní úpravy skla-
deb interpretů, které Dana Bártu v jeho pěvecké kariéře nejvíce 
ovlivnily. CD obsahuje songy výrazných světových interpretů 
jako jsou: Björk, The Police, Simply Red, Jamiroquai, AC/DC či 
Finley Quaye. | koncert
29. 08. | 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.
30. 08. | 19.00 | Vše o mužích
31. 08. | 19.00 | Vše o mužích
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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
11. 08. | 20.00 | Caveman
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 
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. So-
bota, 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

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 
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 Vajdičky  
– 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–pá 13.00–18.00)

  vstupenky též v prodejních sítích Ticket–Art, TicketPro a Ticket Portal
  v případě nepříznivého počasí se představení přesouvají do Divadla 
Gong, Sokolovská 191, Praha 9

01. 08. | 20.00 | Komici s. r. o. – máte rádi humor? Hvězdy originál-
ní české „stand–up comedy“ Na stojáka! známé z televizních obrazo-
vek „naživo“ na Letní scéně Harfa. Hrají: M. Knor, L Pavlásek, Nasty.

Dobrý den, prosím o dolní podval 2 x 

foto Prachy !!!! - Filharmonie Hradec Králové 
dne 23.10.2016 od 19 hodin - předprodej na 
www.hkpoint.cz

foto Manželský poker -  Fabrika Svitavy - 
26.10.2016 od 19 hodin

Děkuji

lavně Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Adéla 
Gondíková, Petr Stah.

J. LANGMAJER
D. ŠINKOROVÁ
A. GONDÍKOVÁ
P. STACH...
FABRIKA SVITAVY / 26. 10.   2016 / 19   H.
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� STÁTNÍ DIVADLA

  NÁRODNÍ DIVADLO
Národní 2, 110 00 Praha 1 | tel. 224 901 448 |  
info@narodni–divadlo.cz (informace o repertoáru), tel. 224 901 319 
| objednavky@narodni–divadlo.cz (objednávky vstupenek) | 
www.narodni–divadlo.cz

 A bezbariérový přístup
  hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) – otevřeno 
po–pá 9.00–18.00, so–ne 10.00–18.00; v hrací dny Nové scény 
otevřeno do začátku představení; další pokladny: Státní opera (Wilso-
nova 4, Praha 1); Stavovské divadlo (Železná 24, Praha 1) – otevřeno 
po–ne 10.00–18.00; večerní pokladny v divadlech jsou otevřeny 
45 minut před začátkem představení

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

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

26. 07. | 19.00 | Aida – G. Verdi – opera – rež. P. Selem
27. 07. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera – 
rež. J. Heřman
28. 07. | 19.00 | La Bohème (Bohéma) – G. Puccini – opera 
– rež. O. Havelka

  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

19. 07. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace 
Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje puto-
vání dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy
20. 07. | 20.00 | Kouzelný cirkus
24. 07. | 20.00 | Kouzelný cirkus
25. 07. | 20.00 | Kouzelný cirkus
26. 07. | 20.00 | Kouzelný cirkus
27. 07. | 20.00 | Vertigo – balet

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 – čmeláč-
ků 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

  OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV 
2016

  pokladna Jihočeského divadla: České Budějovice, Dr. Stejskala 19, 
tel. 386 356 925 (pokladna), 386 356 643 (hromadné objednávky), 
e-mail: info@jihoceskedivadlo.cz, www.jihoceskedivadlo.cz, 
www.otacivehlediste.cz, www.revolvingtheatre.com

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

  změna programu vyhrazena

02. 08. – 06. 08. | Carmen – G. Bizet – geniální zhudebnění 
příběhu o divoké cikánce Carmen, jejíž lásku nikdy nikdo nezís-
ká natrvalo, je plné smyslných i vroucích melodií. V magickém 
prostředí Otáčivého hlediště zazní ve francouzském originále 
s mezinárodním pěveckým obsazením pod taktovkou Maria De 
Rose a v režijním ztvárnění Jany Kališové.
10. 08. – 14. 08. | Rusalka – A. Dvořák – Dvořákova nejkrásnější 
opera nezazní nikde lépe, než před Otáčivým hledištěm. Současné 
ztvárnění tohoto hudebního klenotu mělo svou premiéru v roce 
2014 v režii jednoho z nejvýraznějších českých operních tvůrců 
Jiřího Heřmana a pod taktovkou generálního hudebního ředitele 
opery JD Maria De Rose. Tato inscenace se zařadila k nejoriginál-
nějším divadelním projektům před Otáčivým hledištěm.
17. 08. – 04. 09. | Pes baskervillský – A. C. Doyle – po záhadné 
smrti pána na baskervillském panství se i kolem jeho dědice sta-
huje síť. Podaří se Sherlocku Holmesovi a jeho věrnému Watsonovi 
zastavit pekelného psa? Nejslavnější případ Sherlocka Holmese 
v režii Petra Zelenky a v hlavní roli s Karlem Rodenem nebo Jiřím 
Suchým z Tábora. Sherlock Holmes přichází! Bát se bude i váš pes!
01. 08. – 10. 09. | Baron Prášil – Z. Jecelín – vítejte ve světě 
nejslavnějšího lháře všech dob. Vítejte ve světě barona Prášila! 
Točí se poněkud rychleji, než jste zvyklí, a není o moc větší než 
zámecká zahrada. Přesto se do něj všechno vejde. Dějí se v něm 
věci zázračné, neslýchané, neobyčejné… Považte, láska a dobro 
vítězí a zlo nemá sebemenší šanci. Nevěříte? Vsaďte se!
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Sezonu „Obřad. Tradice. Oběť?“ zahajuje Divadlo D21 
v pondělí 19. září černou komedií Deset deka Dürrenma-
tta, pojednávající o manželských peripetiích, které vzniknou 
s  příchodem bývalé přítelkyně do  domu páru. Následovat 
bude inscenace Sekáč dědeček inspirovaná knihou Terryho 
Pratchetta, Orwellovo vyhlášené dílo 1984 a představí se ta-
ké nová hra Knoflíček, která vychází ze života slávistického 
reprezentanta Iva Knoflíčka.

  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

Divadlo Palace Vás srdečně zve na říjnová představení do Hradce 
Králové a Svitav.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ 
Eliščino nábřeží 777, 500 03 Hradec Králové 

23. 10. | 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 

FABRIKA SVITAVY
Multikulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18,  
568 02 Svitavy 

�DIVADLA A–Z

  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, v době divadelních prázdnin od 28. 
června do 26. srpna je pokladna uzavřena

  předprodej na září začíná v pokladně DD v sobotu 27. srpna v 9.00, 
on–line předprodej ve 

  čtvrtek 25. srpna ve 20.00, telefonické rezervace od pondělí 29. srpna 
od 14.00

  Dejvické divadlo bude hrát na Lesních slavnostech divadla v lesním 
amfiteátru v Řevnicích (www.divadlovlese.cz)

31. 08. | 20.00 | 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
01. 09. | 20.00 | 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
02. 09. | 20.00 | 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

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

  Mladé divadlo s osobitým přístupem, autorským a hereckým záze-
mím v prostoru bývalé klempířské dílny na Vinohradech.

  Inscenuje řadu titulů pro všechny generace diváků a nebojí se zapojit 
do procesu vzniku nové autory. Proto mimo klasických a původních 
titulů šitých na míru souboru připravuje pravidelně taky projekty 
Velký třesk na Malé scéně a Otevřená kniha.

Prachy!!!

ONDŘEJ VETCHÝ / RICHARD TRSŤAN 
MICHAL NOVOTNÝ / NELA BOUDOVÁ 
SABINA LAURINOVÁ / JIŘÍ ŠTRÉBL
PAVEL KIKINČUK / ZDENĚK KOŠATA

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
23. 10.   2016 / 19   HOD

PŘEDPRODEJ NA WWW.HKPOINT.CZ
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27. 08. | 15.00 | Rozmarné léto
27. 08. | 19.30 | Rozmarné léto – bonus
28. 08. | 16.30 | Mikulášovy prázdniny – R. Goscinny, J. J. Sem-
pé – tentokrát se přeneseme ke břehům Loiry, na svahy mocných 
Vosgés, kde si vybudovali naši známí chlapci stanový tábor… 
Rež. F. Nuckolls
29. 08. | 18.00 | Mikulášovy prázdniny
30. 08. | 18.00 | Mikulášovy prázdniny
31. 08. | 18.00 | Mikulášovy prázdniny

  DIVADLO VE DVORKU 
Jungmannova 19, 110 00 Praha 1, vchod do dvora | 
www.divadlovedvorku.cz

  prodej vstupenek na místě, 2 h před představením
  předprodej na pokladně Divadla Metro, Národní 25, Praha 1, denně 
10.00–20.00

  Divadlo Ve Dvorku Vás zve na srpnová představení komedie Nežárli!

22. – 26. 08. | 19.30 | Nežárli! – R. Stupková, Z. Kožinová 
– samolibý operní sborista, němá houslistka, gynekolog pod 
pantoflem, žárlivá návrhářka, vysloužilá baletka v domácnosti. 
Všichni žijí svůj život na dvorku a na pavlačích jednoho domu 
v Palermu 70 let. Do legračního kolotoče hádek a usmiřování ve-
jde nová obyvatelka, lékařka z Milána. Rozpoutá pěkný rozruch 
v pánském osazenstvu a žárlivost mezi jejich manželkami. Bude 
se prát špinavé prádlo? A kdo se ukáže jako největší zbabělec? 
Hrají a tančí M. Maděrič, M. Dolinová, R. Stupková, L. Ondřej, 
L. Kožinová, T. Turek, T. Kocinová, rež. R. Štolpa.

Nežárli!

29. 08. | 19.30 | „UŽ ZASE MILUJU!“ – show jednoho pianisty 
a dvou náruživých múz. „Přijdou ženy – budou emoce.“ Tak začíná 
představení plné songů, a povídání o tom, zda si můžeme za náš 
(ženský) osud sami. Herečky a zpěvačky Dolinová a Pogodová pro-
zradí tajemství služebních jízd, mužských buněk a perspektivních 

26. 10. | 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. Pin-
deová, A.  Kerestéšová, M.  Sejnová, P.  Stach, J.  Krafka, rež. 
P. Hruška 

  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.

BURANTEATR
02. 08. | 19.30 | Skleněný zvěřinec – slavná rodinná tragiko-
medie T. Williamse o touze odejít.
03. 08. | 19.30 | Služky – dvě ženy odsouzené k sobě navzájem 
a k lásce ke své paní. Drama, detektivka, báseň. Příběh dvou žen 
uzavřených v prostoru, do něhož nepatří.
04. 08. | 19.30 | Slabikář – autorská pohybová koláž vzpomí-
nek a představ / snů, stereotypů a ideálů generace, která by asi 
právě teď měla dospět a příliš neví jak. Pokus o návrat k počátkům 
formování sebe sama / vlastní identity.

KAŠPAR
09. 08. | 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
10. 08. | 19.30 | Rozmarné léto
11. 08. | 19.30 | Rozmarné léto
17. 08. | 19.30 | Rozmarné léto
18. 08. | 19.30 | Rozmarné léto
19. 08. | 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
23. 08. | 19.30 | Rozmarné léto – bonus
24. 08. | 19.30 | Rozmarné léto – bonus
25. 08. | 19.30 | Rozmarné léto
26. 08. | 19.30 | Rozmarné léto
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08. 08. | 19.00 | 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.
09. 08. | 19.00 | Sex pro pokročilé
10. 08. | 19.00 | Sex pro pokročilé
11. 08. | 19.00 | Sex pro pokročilé
15. 08. | 19.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné 
komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou 
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl.
16. 08. | 19.00 | Vysavač
17. 08. | 19.00 | Vysavač

LÉTO SLOVENSKÝCH HVĚZD – STUDIO DVA DIVADLO
24. 08. | 19.00 | Meno – M. Delaporte, A. de La Patellière – 
komedie, která se naštěstí nestala vám. Mimořádný situační hu-
mor ve hře, která pod rouškou zdánlivě uspořádaného pařížského 
života odhaluje nečekaná pikantní tajemství. Hrají: Z. Mauréry, 

vztahů. Své si řekne i zahraje hudebník Václav Tobrman, který 
staví obě „múzy“ zpět na pevnou zem. „Už zase miluju“, se dá 
říci v jakémkoli věku. Naštěstí. Hrají: M. Dolinová, S. Pogodová, 
V. Tobrman | během představení se smí konzumovat nápoje a kdo 
zůstane déle, nebude vyhozen | premiéra
30. 08. | 19.30 | „Už zase miluju!“
01. 09. | 19.30 | „Už zase miluju!“

  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)

  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.

WWW.STUDIODVA.CZ

LÉTO SLOVENSKÝCH 
HVĚZD 24. – 31. SRPNA 2016
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03. 08. | 20.00 | Otevřené manželství – D. Fo, F. Rame – 
zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Italská 
komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a gro-
teskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky 
neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí 
navzájem. Hrají: K. Roden, J. Krausová a P. Pěknic, režie: P. Hartl.
04. 08. | 20.00 | Otevřené manželství
05. 08. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. 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.
06. 08. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny
07. 08. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny
08. 08. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl  
– situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krás-
ní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená 
čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. 
Hrají: F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, 
M. Šoposká a R. Štabrňák, rež. P. Hartl.
09. 08. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
10. 08. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
11. 08. | 20.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
12. 08. | 20.00 | Szidi Tobias & band – v rámci koncertu za-
zní písně z nového alba Jolanka. Szidi si na desce obléká písně 
jako šaty ze šatníku. V každé dokáže být jiná a do každé si doplní 
nějakou „cetku“, drobnost, cingrlátko, něco, co najde nebo má 
po ruce. Vybírá si texty, které působí velmi osobně, ale najdeme se 
v nich všichni. Hudbu zkomponoval a produkoval Milan Vyskočáni. 
Jeden text napsal Milan Lasica a ostatní jsou z pera dvorního 
textaře Szidi Petera Lipovského. Poprvé si jednu píseň otextovala 
i samotná zpěvačka. | koncert
14. 08. | 20.00 | Věra Špinarová & Adam Pavlík Band – Vě-
ra Špinarová je jednou z nejlepších a nejvýraznějších osobností 
českého popu a rocku. Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro 
temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří již mno-
ho let mezi nejžádanější české zpěvačky. Věra Špinarová zazpívá 
za doprovodu kapely Adama Pavlíka na Vyšehradě celou řadu 
hitů, zazní např. Meteor lásky,Bílá jawa 250, Raketou na Mars 
nebo Yesterday. Chybět nebude ani píseň Jednoho dne se vrátíš, 
jejíž melodie je z filmu Tenkrát na Západě. | koncert
15. 08. | 20.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě, 
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stry-
ková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl.
16. 08. | 20.00 | 4 sestry
17. 08. | 20.00 | 4 sestry
18. 08. | 20.00 | 4 sestry

V. Hajdu, R. Stanke, L. Hurajová, K. Mikulčík, rež. J. Nvota, Fluent 
Production (Bratislava) | česká premiéra
27. 08. | 19.00 | Skaza Titaniku – J. Fiske – zkáza Titaniku 
dodnes fascinuje a inspiruje umělce napříč žánry. John Fiske na-
psal vtipnou parodii pro dva herce, kteří spekulují nad tím, jak 
by si zkázu Titaniku zahráli, kdyby tu možnost měli. Milan Lasica 
původní nápad rozvinul, text upravil a vznikla hra plná humoru, 
sebeironie a klaunských gagů. Hrají: S. Malachovský a M. Ku-
bovčík, rež. K. Vosátko, Štúdio L+S (Bratislava) | česká premiéra
28. 08. | 19.00 | Malé manželské zločiny – E.-E. Schmitt – 
Krásný a fascinující obraz manželství s jeho démony, žárlivostí, 
pokrytectvím a egoismem, které jsou na druhé straně vyváženy 
nezapomenutelnými vzpomínkami, humorem a něhou… Hrají: 
M. Sládečková a M. Lasica, rež. V.Strnisko, Štúdio L+S (Bratislava)
29. 08. | 19.00 | Listy Emilovi – M. Lasica – v domově důchodců 
zakládá Emil voiceband, který svým repertoárem dokumentuje 
jeho groteskní životní vzpomínky. Milan Lasica s  jedinečným 
humorem glosuje dění kolem sebe a představuje rozmanitou 
galerii zábavných postaviček seniorů. Hrají: M. Lasica, D. Kava-
schová, K. Mikulčík, L. Schrameková, Z.Šebová, B. Švidraňová, 
rež. J. Nvota, Štúdio L+S (Bratislava)
30. 08. | 19.00 | Mutanti – V. Klimáček – (posledný valčík 
v hoteli Kriváň) Černá komedie o prvních i posledních věcech 
4% člověka. Příběh dvou gayů, z nichž jeden má smrtelnou ne-
moc a přemýšlí, co po něm zůstane. Tisíc plyšových hraček, co 
po něm házeli v taneční televizní soutěži? Nebo přítel, který rád 
vaří a uklízí a raději než Bergamana sleduje Jamieho Olivera? 
Hraji: V. Horján, C. Kassai, Z. Šebová, rež. V. Klimáček. Divadlo 
GUnaGU (Bratislava). 
31. 08. | 19.00 | In Da House (Žúrka v Londýne) – V. Klimáček 
– příběh tří slovenských au pair v Londýně, které na večírku v bytě 
domácích, kteří na víkend odcestovali, vzpomínají na komické 
i smutné situace ze své práce. Na povrch postupně vyplouvá 
frustrace, komplexy a neschopnost změnit svůj život k lepšímu. 
Hrají: D. Abrahámová, B. Kelíšková, P. Polnišová, Z. Porubjaková, 
rež. K. Vosátko, Divadlo GUnaGU (Bratislava) | pražská premiéra

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
01. 08. | 19.00 | 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, 
J. Maceček/P. Rakušan, T. Roglová/L. Keprtová/M. Žáková, rež. 
J. Maceček.
02. 08. | 19.00 | Zdravý nemocný – Molière
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� ČERNÁ DIVADLA

  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. 08. | 20.00 | Black Box – moderní tanec je podpořen do-
konalejší černodivadelní technikou, která umožňuje tanečníkům 
a předmětům levitovat, rotovat a pohybovat se v prostoru způ-
sobem odporujícím gravitačním zákonům. Jednotlivá čísla jsou 
inspirována současným prostředím, dobou i sny, přetvořenými 
fantazií v pohyblivé obrazy. Nonverbální scénky, které střídají čísla 
„v černém“, reflektují detektivní, krimi a akční příběhy
02. 08. | 20.00 | Cabinet – nonverbální představení z prostředí 
unikátního Musea kuriosit a zázraků. Budete svědky demon-
strace neuvěřitelných a  geniálních vynálezů, které bezmála 
změnily svět
03. 08. | 20.00 | Cabinet
04. 08. | 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
05. 08. | 20.00 | Afrikania
06. 08. | 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
07. 08. | 20.00 | The Best of Image
08. 08. | 20.00 | Black Box
09. 08. | 20.00 | Cabinet
10. 08. | 20.00 | Cabinet
11. 08. | 20.00 | Afrikania
12. 08. | 20.00 | Afrikania
13. 08. | 20.00 | The Best of Image
14. 08. | 20.00 | The Best of Image

19. 08. | 20.00 | 4 sestry
20. 08. | 20.00 | 4 sestry
21. 08. | 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.
22. 08. | 20.00 | Vše o ženách
23. 08. | 20.00 | 4 sestry
24. 08. | 20.00 | 4 sestry
25. 08. | 20.00 | 4 sestry
26. 08. | 20.00 | 4 sestry
27. 08. | 20.00 | 4 sestry
28. 08. | 20.00 | Dan Bárta & Robert Balzar Trio – Dan Bárta 
a Robert Balzar Trio zahrají písně ze společného akustického CD 
s názvem THEYORIES. Jedná se o vlastní úpravy skladeb interpretů, 
které Dana Bártu v jeho pěvecké kariéře nejvíce ovlivnily. CD ob-
sahuje songy výrazných světových interpretů jako jsou: Björk, The 
Police, Simply Red, Jamiroquai, AC/DC či Finley Quaye.| koncert
29. 08. | 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.
30. 08. | 19.00 | Vše o mužích
31. 08. | 19.00 | Vše o mužích

  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

  Divadelní prázdniny: 25. 06. – 08. 09. 2016
  Po prázdninách bude pokladna otevřena od 29. srpna,  
po–čt 16.30–19.30.

  Online rezervace na září 1. 8. zveřejnění programu s možností za-
koupení vstupenek za á 1000 Kč, 26. 8. od 17.00 rezervace za běžnou 
cenu (I. deadline: 1. 9. v 19.30), 7. 9. doprodej (telefonické rezervace 
od 10.00)

ŽIŽKOVSKÉ PŘEDPLATNÉ
  Rezervovat abonentní vstupenky i vstupenky na naše hostující soubo-
ry můžete na www. zdjc.cz během celých prázdnin.

  Žižkovské divadlo Járy Cimrmana přeje Vám všem krásné léto a klidné 
prožití prázdnin a dovolených.

  Těšíme se s Vámi na shledanou v nové sezóně 2016/2017.
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i lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a prav-
divě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla, 
tance, pantomimy a hudby
15. – 21. 08. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
22. – 28. 08. | 20.00 | DEJA VU
29. – 30. 08. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
31. 08. | 18.00 a 20.00 | Life is Life (Život je fajn)

  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 10.00–21.30 
(tel. 222 221 366–7, hromadné objednávky: tel. 222 221 364, 
222 221 369, e–mail: predprodej@tafantastika.cz). Předprodej 
vstupenek též v síti Ticketpro a BTI.

01. – 31. 08. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice – poetické čer-
nodivadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou 
Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci 
jsou použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky, 
filmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 6 000 repríz u nás 
i ve třiceti zemích světa! 

15. 08. | 20.00 | Black Box
16. 08. | 20.00 | Cabinet
17. 08. | 20.00 | Cabinet
18. 08. | 20.00 | Afrikania
19. 08. | 20.00 | Afrikania
20. 08. | 20.00 | The Best of Image
21. 08. | 20.00 | The Best of Image
22. 08. | 20.00 | Black Box
23. 08. | 20.00 | Cabinet
24. 08. | 20.00 | Cabinet
25. 08. | 20.00 | Afrikania
26. 08. | 20.00 | Afrikania
27. 08. | 20.00 | The Best of Image
28. 08. | 20.00 | The Best of Image
29. 08. | 20.00 | Black Box
30. 08. | 20.00 | Cabinet
31. 08. | 20.00 | Cabinet

  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. – 07. 08. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné 
a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných 
prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby. V tomto 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
08. – 14. 08. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je ci-
tát Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie 
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci 
idiotů.“ Představení se vážně i nevážně zabývá současným život-
ním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí 
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  NABITÝ SRPEN V CENTRU ČERNÝ MOST: 
KINO NA STŘEŠE ZDARMA I INTERAKTIVNÍ 
WORKSHOPY MINI CITY, V NICHŽ SI DĚTI 
VYZKOUŠÍ POVOLÁNÍ DOSPĚLÝCH

Centrum Černý Most připravilo na léto nabitý program pro celou 
rodinu! Fanoušci českých filmů se mohou těšit na letní kino, které 
vyrostlo na střeše centra a až do 25. srpna svým návštěvníkům 
každý čtvrtek zcela zdarma představí vybrané české snímky. Sa-
motní diváci z nich pak svým hlasováním určí vítěze MAX Ceny 
2015. Projekce v UPC MAX kině začínají vždy po 21. hodině. Vedle 
skvělých filmových zážitků přinese Centrum Černý Most také uni-
kátní edukativně-zábavní projekt Mini City určený nejmenším. 
Děti si díky němu budou moci od 20. srpna do 4. září v 8 stylově 
vybavených dílničkách zkusit vysněnou práci například v květi-
nářství, ordinaci lékaře, kadeřnictví nebo v televizním studiu.

VYRAZTE ZADARMO DO LETNÍHO KINA 
Návštěvníci Centra Černý Most mají až do 25. srpna jedinečnou příle-
žitost zažít nevšední kulturní zážitek na jeho střeše díky letnímu UPC 
MAX kinu. Během bezplatných čtvrtečních promítání představuje nej-
zajímavější české filmy natočené v roce 2015, jejichž výběru se ujala 
porota složená z předních odborníků na českou kinematografii. Projekce 
startují vždy od 21. hodiny. Letní kino v Centru Černý Most nejen zdarma 
promítne skvělé české filmy, ale přinese svým návštěvníkům také zcela 
jedinečnou možnost rozhodnout o historicky prvním držiteli MAX Ceny 
2015. Po celou dobu trvání programu letního UPC MAX kina může veřej-
nost hlasovat, který z předvedených snímků toto ocenění získá. Vítězná 
trofej pochází z dílny uznávaného mladého návrháře Vladimíra Staňka, 
jenž stojí v čele vlastní značky pánského oblečení a doplňků STINAK 
a působí rovněž jako designér pánské linie značky Pietro Filipi.  Letní 
kino se nachází na střeše Centra Černý Most u vstupu do kina CineStar.

PROGRAM UPC MAX KINA NA STŘEŠE CENTRA ČERNÝ MOST
28. 07. | Vynález zkázy
04. 08. | Schmitke
11. 08. | Gangster Ka: Afričan
18. 08. | Mallory
25. 08. | Kobry a užovky

DÍKY MINI CITY DĚTI ZBLÍZKA POZNAJÍ 8 „DOSPĚLÁCKÝCH“ 
PROFESÍ
V letním programu myslelo Centrum Černý Most i na nejmenší. 
Počínaje 20. srpnem v rámci vzdělávacího zábavného projektu 
Mini City představí 8 stylově vybavených interaktivních dílniček, 
v nichž si děti mohou pod dohledem až do neděle 4. září zcela 
zdarma vyzkoušet, jakému povolání by se v dospělosti chtěly 
věnovat.

Dopravní okruh budoucím řidičům a řidičkám přináší prostor 
s autentickým dopravním značením, který si mohou projet na 
připravených kolech či koloběžkách.
Kadeřnictví obsahuje 2 stolky se zrcadly a židličkami, fény, vy-
brané kadeřnické potřeby či paruky, na nichž si děti mají možnost 
vyzkoušet tvorbu účesů, nebo gauč sloužící k pohodlnému čekání 
zákazníků.
Supermarket zahrnuje regály se zbožím, nákupní vozíky, po-
kladnu s pohyblivým pásem nebo speciální peníze a platební 
karty pro zákazníky.
V dílně zařízené jako televizní studio nechybí kamera, monitory 
či přenosové plátno, před kterým si budoucí hlasatelé a hlasatelky 
mohou vyzkoušet moderování zpravodajství.
Pizzerie nabízí kuchyň vybavenou pecí a nádobím, kuchařské 
oblečení i stolky se židličkami pro hosty.
Květinářství dětem k dispozici dává umělé i živé květiny, zahrad-
nické náčiní či papír pro zabalení naaranžovaných kytic.
Ordinace lékaře potěší budoucí lékaře, lékařky či zdravotní 
sestřičky vybavením v podobě lůžka pro pacienta, lékařskými 
nástroji či plášti. 
Na stavbě děti naleznou umělé zdi, cihly, kolečko, kladkostroj 
i stavební nářadí, s jejichž pomocí mohou libovolně tvořit.

Více informací naleznete na www.centrumcernymost.cz 
nebo na www.facebook.com/centrumcernymost. 



 zfilm
� VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 11. 08.

  PRACH 
ČR 2014, drama, 95 min

Dva bratři, starší s manželkou, mladší s milenkou a malým dí-
tětem, se potkávají na venkovské usedlosti poté, co jejich otce 
stihne mrtvice. V následujících několika dnech pak čelí starostem 
spojeným s nastalou situací. Setkání navíc hrdinům dává možnost 
reflektovat dávná traumata.  

  Režie: Vít Zapletal
  Hrají: Radek Valenta, Hana Jagošová, Vojtěch Poláček, 
Eliška Stejskalová, Filip Truksa, Hilda Novotná, Rudolf Fuchs, 
Miroslav Babuský, Karel Vlček

 MĚLČINY
USA 2016, thriller, přístupný od 12 let, 87 min

 

V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy vydává osamoceně sur-
fovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je napadena velkým 
bílým žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedaleko od 
břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich překo-
nání se ukáže být otázkou souboje dvou vůlí. 

  Režie: Jaume Collet-Serra 
  Hrají: Blake Lively, Óscar Jaenada, Brett Cullen, Sedona Legge

  KOMORNÁ
Jižní Korea 2016, přístupný od 15 let, 145 min

 

Šlechtična Hideko žije v ústraní na venkovském panství se svým 
strýcem a poručníkem. Chlípný strýc vychovává Hideko přísnou 
rukou a čeká, až dospěje, aby si ji mohl vzít a zmocnit se jejího 
bohatství. V domě se však objevuje podvodník, který zosnuje 
příchod mladé komorné Sookee, ve skutečnosti chudé kapsářky, 
která mu má pomoci nebohou Hideko svést. Dobře promyšlený 
plán ale začíná hatit vášeň, která mezi dvěma dívkami zahoří. 

  Režie: Park Chan-Wook 
  Hrají: Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo, Cho Jin-Woong

  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 
USA 2016, animovaná komedie, 90 min 

Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na 
světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie 
každý den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe sa-
motného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem. 
Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku 
chlupaté psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té 
chvíle budou žít ve třech. 

  Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney
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OD 18. 08.

  STAR TREK: DO NEZNÁMA
USA 2016, sci-fi

Pokračování slavné sci-fi série. Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enter-
prise zkoumá nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. 
A zde se setkávají s novým, záhadným nepřítelem, který je i celou 
Federaci vystaví těžké zkoušce.

  Režie: Justin Lin
  Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon 
Pegg, Karl Urban, Anton Yelchin, John Cho, Idris Elba, Sofia 
Boutella, Joe Taslim

OD 18. 08.

  BRATŘÍČEK KAREL 
ČR / Polsko 2016, dokument, 79 min

Celovečerní dokumentární film o významné postavě českého 
barda na pozadí evropských dějin 20. století vznikl v česko-
-polské koprodukci. Kromě českých známých a příbuzných (Jan 
Kryl, Miroslav Kovařík, Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Jiří Černý, 
Karel Jadrný, Friedrich Taussig a další) vyprávějí o svých setkáních 
s Krylem také Poláci: Agnieszka Holland, Andrzej Zajączkowski,, 
Alfred Znamierowski, písničkářka Antonina Krzysztoń a zpěváci 
Jacek Kleyff a Michał Tarkowski.

  Režie: Krystyna Krauze

 MŮJ KAMARÁD DRAK
USA 2016, rodinný / dobrodružný

Dlouhá léta udivoval starý řezbář děti ze sousedství pohádkami 
o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích severozápadního 
pobřeží Spojených států. Pro jeho dceru Grace, správkyni v míst-
ním národním parku, jsou jeho příběhy jen divokými historka-
mi… dokud nepotká malého Peta. Pete je záhadný, desetiletý 
chlapec, který nemá ani rodinu ani domov, a který tvrdí, že žije 
v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot. 

  Režie: David Lowery
  Hrají: Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl 
Urban, Oona Laurence a Robert Redford

OD 25. 08.

  BOŽSKÁ FLORENCE
VB 2016, komedie, nevhodný do 12 let, 110 min

Hříšně bohatá Florence Foster Jenkins oblažuje městskou smetánku 
svými operními vystoupeními. Jediným nedostatkem je skuteč-
nost, že její hudební nadání a hlas jsou naprosto příšerné. Manžel 
ji ale udržuje v přesvědčení, že její zpěv je přímo nadpozemsky 
krásný a publikum je vždy pečlivě vybrané a dobře zaplacené. 
Když se ale Florence rozhodne splnit si celoživotní sen a vystupovat 
v Carnegie Hall, čelí Bayfield nejtěžší výzvě svého života.

  Režie: Stephen Frears
  Hrají: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Nina Arian-
da, Rebecca Ferguson, John Kavanagh, Josh O‘Connor
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� FILMOVÉ FESTIVALY

  PRAŽSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Ty nejúspěšnější filmy Aera a Oka za 40 Kč
červenec–srpen

Kino Aero | Biskupcova 31 | Praha 3 | www.kinoaero.cz 
Bio Oko | Františka Křížka 15 | Praha 7 | www.biooko.net

  Kompletní program Pražského filmového léta najdete na webech 
jednotlivých kin www.kinoaero.cz, www.biooko.net.

      

I pro letošní prázdninové měsíce připravila spřátelená pražská 
kina Aero a Bio Oko filmovou přehlídku Pražské filmové léto. 
Již 7. ročník divácky oblíbené akce přinese během prázdninových 
měsíců každý den první podvečerní projekci za vstřícných 40 Kč. 
Diváci budou mít za toto symbolické vstupné možnost zhlédnout 
všechny zásadní filmové novinky uplynulé sezony, které jim bě-
hem roku utekly, nebo kterým propadli a rádi by je viděli znovu. 
Přehlídka začne v červenci v Biu Oko na Letné a v srpnu bude 
pokračovat v žižkovském Aeru.
Letos na diváky čekají třeba černá komedie Zbrusu Nový zákon, 
podzimní hit Mládí Paola Sorrentina, překrásný dokument o pří-
rodě pro celou rodinu Příběh lesa, poslední díl série Star Wars, 
držitel Oscara za nejlepší film, novinářské drama Spotlight a další 
filmové hity minulé sezony. Český film na přehlídce zastoupí třeba 
Trabantem do posledního dechu, Já, Olga Hepnarová nebo 
dokument o Lídě Baarové Zkáza krásou. Kompletní program Praž-
ského filmového léta najdete na webech jednotlivých kin.

� LETNÍ KINA

  LETNÍ KINO V KOLEJIŠTI
Nákladové nádraží Žižkov | Jana Želivského 2 | Praha 3 
http://nadrazi.nfa.cz

  vstupné 80 Kč / snížené 60 Kč (není-li uvedeno jinak)

01. 08. | 21.30 | Das Sommerkino Praha: Victoria / Sebastian 
Schipper / Německo 2015 – vstup volný
03. 08. | 21.30 | Trhák / Zdeněk Podskalský / ČSSR 1980

 05. 08. | 21.30 | Clerks / Kevin Smith / USA 1994
 08. 08. | 21.30 | Das Sommerkino Praha: Láska šílená / 
Jessica Hausner / Rakousko, Lucembursko, Německo 2014 – vstup 
volný
 10. 08. | 21.30 | Intimní osvětlení / Ivan Passer / ČSSR 1965
 15. 08. | 21.30 | Das Sommerkino Praha: Schmitke / Štěpán 
Altrichter / ČR, Německo 2014 – vstup volný
 17. 08. | 21.30 | Road-movie / Martin Jelínek / ČR 2015
 20. 08. | 21.30 | Gremlins / Joe Dante / 1984
 22. 08. | 21.30 | Das Sommerkino Praha: B-Movie: zvuk 
a rozkoše západního Berlína 1979-1989 / Jörg A. Hoppe, 
Klaus Maeck, Heiko Lange / Německo 2015 – vstup volný
 24. 08. | 21.30 | Starci na chmelu / Ladislav Rychman / 
ČSSR 1964
 26. 08. | 21.30 | Na vodě / Martin Ryšavý / ČR 2015
 29. 08. | 21.30 | Das Sommerkino Praha: Druhý domov – 
kronika touhy / Edgar Reitz / Německo 2013 – vstup volný
 31. 08. | 21.30 | Menandros & Thaïs / Antonín Šilar, Ondřej 
Cikán / ČR, Rakousko 2016

  LETNÍ KINO V RIEGROVÝCH SADECH
Zahrádky Park Café | Riegrovy sady | Praha 2 | 
www.restauraceriegrovysady.cz/letni-kino/

  vstupné zdarma

SRPEN
01. 08. | 21.00 | Uprchlík
07. 08. | 21.00 | Argo
08. 08. | 21.00 | John Wick
14. 08. | 20.15 | Millerovi na tripu
15. 08. | 20.15 | Krvavý diamant
21. 08. | 20.15 | Poslední samuraj
22. 08. | 20.15 | Interstellar 
28. 08. | 20.15 | Šílený Max: Zběsilá cesta
29. 08. | 20.15 | Já, legenda

ZÁŘÍ
04. 09. | 20.15 | Podivuhodný případ Benjamina Buttona
05. 09. | 20.15 | Zpátky do ringu
11. 09. | 20.15 | Americký sniper
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 MEETFACTORY – LETNÍ KINO
be kind rewind

Ke Sklárně 3213/15 | Praha 5 | www.meetfactory.cz 
  vstupné 80 Kč, pro diváky s trvalým pobytem na Praze 5 sleva 50 %.
  předprodej vstupenek na www.meetfactory.cz

Každou středu v MeetFactory od 20.30 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 SRPEN / TÉMA – SUMMER TRIP
03. / 10. / 17. / 24. / 31. 08. 
Vybírejte z následujících trháků:
Lost Highway / David Lynch, 1997 
Bezstarostná jízda / Dennis Hopper, 1969 
Duel / Steven Spielberg, 1971 
Paříž, Texas / Wim Wenders, 1984 

Pátý element / Luc Besson, 1997 
Nůž ve vodě / Roman Polanski, 1962 
Strach a hnus v Las Vegas / Terry Gilliam, 1998 
Život pod vodou / Wes Anderson, 2004 
Dobrodružství Priscilly, královny pouště / Stephan Elliott, 1994 
Podivnější než ráj / Jim Jarmusch, 1984  

PROMÍTÁNÍ ZÁŘÍ / TÉMA – SUMMER CLASSICS
07. / 14. / 21. / 28. 09.
Vybírejte z následujících trháků:
Zabriskie Point / Michelangelo Antonioni, 1970 
Tahle země není pro starý / Ethan & Joel Coen, 2007 
Čelisti / Steven Spielberg, 1975 
Memento / Christopher Nolan, 2000 
Fargo / Ethan & Joel Coen, 1996 
Donnie Darko / Richard Kelly, 2001 
Nenávist / Mathieu Kassovitz, 1995
Sexy bestie / Jonathan Glazer, 2000 
Hra / David Fincher, 1997 
Život v oblouznění / Tom DiCillo, 1995

  U BUKANÝRA
nábřeží Ludvíka Svobody – pod Štefánikovým mostem | Praha 1 |  
www.bukanyr.cz

  filmy budou uvedeny v originálním znění s českými titulky
  vstupné zdarma

SRPEN
 03. 08. | 21.00 | Mad Max: Fury Road / Šílený Max: Zběsilá 
cesta – George Miller / Tom Hardy, Charlize Theron (2015 / sci-fi 
/ akční)
 10. 08. | 21.00 | The Shining / Osvícení – Stanley Kubrick / 
Jack Nicholson, Shelley Duvall (1980 / horor)
 17. 08. | 21.00 | A Clockwork Orange / Mechanický Pome-
ranč – Stanley Kubrick / Malcolm McDowell, Patrick Magee (1971 
/ krimi / sci-fi)
 24. 08. | 21.00 | No Country for Old Men / Tahle země není 
pro starý – Ethan & Joel Coen / Tomy Lee Jones, Javier Bardem 
(2007 / krimi / thriller)
 31. 08. | 21.00 | Straight Outta Compton – F. Gary Gray / 
Jason Mitchell, Corey Hawkins (2015 / životopisný / hudební)
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� PROGRAM KIN A–Z
  Uzávěrka tohoto vydání byla 10. července, uvádíme programy 
aktuální k tomuto datu, změna programů je vyhrazena.

  Uvádíme pouze programy , které nám provozovatelé dodají ke zveřejnění.

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

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

Cyklus pravidelných zlevněných projekcí nejen pro seniory v kinech 
Aero (Praha 3), Bio Oko (Praha 7) a Světozor (Praha 1) v dopoled-
ních 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. 08. | 10.00 | Můj Král
04. 08. | 13.30 | My tři, nebo nikdo
09. 08. | 10.00 | Starci na chmelu
11. 08. | 13.30 | Líná zátoka
16. 08. | 10.00 | Tohle je náš svět
18. 08. | 13.30 | Julieta
23. 08. | 10.00 | Naše malá sestra
25. 08. | 13.00 | Mia madre
30. 08. | 10.00 | Učitelka

  KINO SVĚTOZOR
03. 08. | 13.00 | Než jsem tě poznala
05. 08. | 13.00 | Starci na chmelu
10. 08. | 13.00 | Tohle je náš svět
12. 08. | 13.00 | Mustang
17. 08. | 13.00 | Eva Nová
19. 08. | 13.00 | Učitelka
24. 08. | 13.00 | Julieta
26. 08. | 13.00 | Líná zátoka
31. 08. | 13.00 | Dánská dívka

  BIO OKO
01. 08. | 13.00 | Eva Nová 
04. 08. | 10.00 | Líná zátoka
08. 08. | 13.00 | Vzkaz v láhvi
11. 08. | 10.00 | Tohle je náš svět
15. 08. | 13.00 | Mia madre
18. 08. | 10.00 | Julieta
22. 08. | 13.00 | Tohle je náš svět
25. 08. | 10.00 | Učitelka
29. 08. | 13.00 | Teorie tygra

  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

01. 08. | 16.00 | Michael Kohlhaas – Francie / Německo 
01. 08. | 18.30 | Nikdo mě nemá rád – Francie
02. 08. | 16.00 | Vzpomínky – Francie 
02. 08. | 18.30 | Tristesse Club – Francie
03. 08. | 16.00 | Pauline detektivem – Francie
03. 08. | 18.30 | Gazely – Francie 
04. 08. | 16.00 | Jako lev – Francie
04. 08. | 18.30 | Holčičí parta – Francie
05. 08. | 16.00 | Kirikou a čarodějnice – Belgie / Francie / Luc.
05. 08. | 18.30 | Úplně poprvé – Francie
08. 08. | 18.30 | Holčičí parta – Francie
09. 08. | 18.30 | Nikdo mě nemá rád – Francie
11. 08. | 18.30 | Summertime – Francie
12. 08. | 18.30 | Tristesse Club – Francie
15. 08. | 16.00 | Tristesse Club – Francie
15. 08. | 18.30 | Summertime – Francie
16. 08. | 16.00 | Jako lev – Francie
16. 08. | 18.30 | Kirikou a čarodějnice – Belgie / Francie / Luc.
17. 08. | 16.00 | Vzpomínky – Francie
17. 08. | 18.30 | Il Turco in Italia – Gioacchino Rossini | 

vstup zdarma
18. 08. | 16.00 | Michael Kohlhaas – Francie / Německo
18. 08. | 18.30 | Nikdo mě nemá rád – Francie
19. 08. | 16.00 | Pauline detektivem – Francie
19. 08. | 18.30 | Holčičí parta – Francie
22. 08. | 16.00 | Jako lev – Francie
22. 08. | 18.30 | Úplně poprvé – Francie
23. 08. | 16.00 | Michael Kohlhaas – Francie / Německo
23. 08. | 18.30 | Holčičí parta – Francie
24. 08. | 16.00 | Gazely – Francie
24. 08. | 18.30 | David et Jonathas – Marc–Antoine 

Charpentier | vstup zdarma
25. 08. | 16.00 | Vzpomínky – Francie
25. 08. | 18.30 | Tristesse Club – Francie
26. 08. | 16.00 | Nikdo mě nemá rád – Francie
26. 08. | 18.30 | Summertime – Francie
29. 08. | 16.00 | Úplně poprvé – Francie
29. 08. | 18.30 | Michael Kohlhaas – Francie / Německo
30. 08. | 16.00 | Jako lev – Francie
30. 08. | 18.30 | Summertime – Francie
31. 08. | 16.00 | Kirikou a čarodějnice – Belgie / Francie / Luc.
31. 08. | 18.30 | Holčičí parta – Francie
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  LUCERNA
Vodičkova 36 | Praha 1 | tel. 224 216 972 | mob. 736 431 503 |  
kino@lucerna.cz | www.kinolucerna.cz

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

01. 08. | 13.30 | Učitelka – SR / ČR
01. 08. | 16.30 | Julieta – Špa.
01. 08. | 18.45 | Dívka s perlou – záznam prohlídky výstavy
01. 08. | 20.30 | Tohle je náš svět – USA
02. 08. | 16.00 | Tohle je náš svět – USA
02. 08. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
02. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
02. 08. | 18.30 | Za láskou vzhůru – FR 
02. 08. | 20.15 | Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne – VB
02. 08. | 20.45 | Julieta – Špa.
03. 08. | 16.00 | Montenegro – ČR
03. 08. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
03. 08. | 18.00 | Učitelka – SR / ČR
03. 08. | 18.30 | Julieta – Špa.
03. 08. | 20.15 | Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne – VB
03. 08. | 20.30 | Tohle je náš svět – USA
04. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
04. 08. | 16.15 | V paprscích slunce – Rusko / ČR / SRN
04. 08. | 18.15 | Nejkrásnější den – SRN – česká verze
04. 08. | 18.30 | Montenegro – ČR
04. 08. | 20.15 | Za láskou vzhůru – FR
04. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
05. 08. | 13.30 | Za láskou vzhůru – FR
05. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
05. 08. | 16.15 | V paprscích slunce – RUS / ČR / SRN
05. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
05. 08. | 18.30 | Montenegro – ČR
05. 08. | 20.15 | Za láskou vzhůru – FR
05. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
06. 08. | 13.45 | Než jsem tě poznala – USA
06. 08. | 14.00 | Heidi, devčátko z hor – SRN / Švýc. – čes. verze
06. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
06. 08. | 16.15 | V paprscích slunce – RUS / ČR / SRN
06. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
06. 08. | 18.30 | Montenegro – ČR
06. 08. | 20.15 | Za láskou vzhůru – FR
06. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
07. 08. | 13.45 | Než jsem tě poznala – USA
07. 08. | 14.00 | Heidi, devčátko z hor – SRN / Švýc. – čes. verze
07. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
07. 08. | 16.15 | V paprscích slunce – RUS / ČR / SRN

07. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
07. 08. | 18.30 | Julieta – Špa.
07. 08. | 20.15 | Za láskou vzhůru – FR
08. 08. | 13.30 | Heidi, devčátko z hor – SRN / Švýc. – čes. verze
08. 08. | 16.30 | Učitelka – SR / ČR
08. 08. | 16.45 | Teorie tygra – ČR
08. 08. | 18.30 | Julieta – Špa.
08. 08. | 19.00 | Bolšoj balet – Don Quijote
08. 08. | 20.15 | Za láskou vzhůru – FR
09. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
09. 08. | 16.15 | Učitelka – SR / ČR
09. 08. | 18.15 | Jak se zbavit nevěsty – ČR
09. 08. | 18.30 | Než jsem tě poznala – USA
09. 08. | 20.15 | Julieta – Špa.
09. 08. | 20.30 | V paprscích slunce – RUS / ČR / SRN
10. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
10. 08. | 16.15 | Julieta – Špa.
10. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
10. 08. | 18.30 | Než jsem tě poznala – USA
10. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
10. 08. | 20.45 | V paprscích slunce – RUS / ČR / SRN
11. 08. | 16.00 | Nejkrásnější den – SRN – čes. verze
11. 08. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
11. 08. | 18.15 | Než jsem tě poznala – USA
11. 08. | 18.30 | Učitelka – SR / ČR
11. 08. | 20.45 | Julieta – Špa.
12. 08. | 13.30 | Julieta – Špa.
12. 08. | 15.00 | Nejkrásnější den – SRN – čes. verze
12. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
12. 08. | 17.15 | Než jsem tě poznala – USA
12. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
12. 08. | 19.30 | Komorná – Jižní Korea
12. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
13. 08. | 13.00 | Tajný život mazlíčků 3D – USA – čes. verze
13. 08. | 13.45 | Nejkrásnější den – SRN – čes. verze
13. 08. | 15.15 | Prach – ČR
13. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
13. 08. | 17.15 | Než jsem tě poznala – USA
13. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
13. 08. | 19.30 | Komorná – Jižní Korea
13. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
14. 08. | 13.00 | Tajný život mazlíčků 3D – USA – čes. verze
14. 08. | 13.45 | Nejkrásnější den – SRN – čes. verze
14. 08. | 15.15 | Prach – ČR
14. 08. | 16.00 | Učitelka – SR / ČR
14. 08. | 17.15 | Než jsem tě poznala – USA
14. 08. | 18.15 | Julieta – Špa.
14. 08. | 19.30 | Komorná – Jižní Korea
15. 08. | 13.30 | Nejkrásnější den – SRN – čes. verze
15. 08. | 15.00 | Nejkrásnější den – SRN – čes. verze
15. 08. | 16.30 | Učitelka – SR / ČR
15. 08. | 17.15 | Než jsem tě poznala – USA
15. 08. | 18.45 | Van Gogh – záznam prohlídky výstavy
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15. 08. | 19.30 | Komorná – Jižní Korea
15. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
16. 08. | 15.00 | Nejkrásnější den – SRN – čes. verze
16. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
16. 08. | 17.15 | Než jsem tě poznala – USA
16. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
16. 08. | 19.30 | Komorná – Jižní Korea
16. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
17. 08. | 15.00 | Nejkrásnější den – SRN – čes. verze
17. 08. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
17. 08. | 17.15 | Než jsem tě poznala – USA
17. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
17. 08. | 19.30 | Komorná – Jižní Korea
17. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
18. 08. | 15.45 | Tohle je náš svět – USA
18. 08. | 16.00 | Za láskou vzhůru – FR
18. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
18. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
18. 08. | 20.45 | Star Trek: Do neznáma – USA
19. 08. | 13.00 | Komorná – Jižní Korea
19. 08. | 15.45 | Tohle je náš svět – USA
19. 08. | 16.00 | Za láskou vzhůru – FR
19. 08. | 18.00 | Komorná – Jižní Korea
19. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
19. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
19. 08. | 20.45 | Star Trek: Do neznáma – USA
20. 08. | 13.00 | Tajný život mazlíčků 3D – USA – čes. verze
20. 08. | 13.30 | Teorie tygra – ČR
20. 08. | 15.45 | Tohle je náš svět – USA
20. 08. | 16.00 | Za láskou vzhůru – FR
20. 08. | 18.00 | Komorná – Jižní Korea
20. 08. | 18.15 | Učitelka – SR / ČR
20. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
20. 08. | 20.45 | Star Trek: Do neznáma – USA
21. 08. | 13.00 | Tajný život mazlíčků 3D – USA – čes. verze
21. 08. | 13.30 | Teorie tygra – ČR
21. 08. | 15.00 | Tohle je náš svět – USA
21. 08. | 16.00 | Učitelka – SR / ČR
21. 08. | 17.15 | Komorná – Jižní Korea
21. 08. | 18.15 | Julieta – Špa.
21. 08. | 20.00 | Star Trek: Do neznáma – USA
22. 08. | 13.30 | Teorie tygra – ČR
22. 08. | 15.45 | Tohle je náš svět – USA
22. 08. | 16.00 | Učitelka – SR / ČR
22. 08. | 18.00 | Komorná – Jižní Korea
22. 08. | 18.15 | Maggie má plán – USA
22. 08. | 20.15 | Julieta – Špa.
22. 08. | 20.45 | Star Trek: Do neznáma – USA
23. 08. | 15.45 | Tohle je náš svět – USA
23. 08. | 16.00 | Julieta – Špa.
23. 08. | 18.00 | Učitelka – SR / ČR
23. 08. | 18.45 | Ladies Movie Night: Božská Florence – USA / VB
23. 08. | 20.15 | Julieta – Špa.

24. 08. | 15.45 | Tohle je náš svět – USA
24. 08. | 16.00 | Za láskou vzhůru – FR
24. 08. | 18.00 | Komorná – Jižní Korea
24. 08. | 20.45 | Julieta – Špa.
25. 08. | 16.00 | Učitelka – SR / ČR
25. 08. | 18.00 | Božská Florence – USA / VB
25. 08. | 20.15 | Božská Florence – USA / VB
25. 08. | 20.30 | Julieta – Špa.
26. 08. | 13.30 | Božská Florence – USA / VB
26. 08. | 15.30 | Teorie tygra – ČR
26. 08. | 15.45 | Učitelka – SR/ČR
26. 08. | 17.30 | Julieta – Špa.
26. 08. | 17.45 | Božská Florence – USA / VB
26. 08. | 19.45 | Komorná – Jižní Korea
26. 08. | 20.15 | Božská Florence – USA / GB
27. 08. | 13.15 | Božská Florence – USA / GB
27. 08. | 13.30 | Tajný život mazlíčků 3D – USA – čes. verze
27. 08. | 15.30 | Teorie tygra – ČR
27. 08. | 15.45 | Učitelka – SR / ČR
27. 08. | 17.30 | Julieta – Špa.
27. 08. | 17.45 | Božská Florence – USA / GB
27. 08. | 19.45 | Komorná – Jižní Korea
27. 08. | 20.15 | Božská Florence – USA / GB
28. 08. | 13.15 | Božská Florence – USA / GB
28. 08. | 13.30 | Tajný život mazlíčků 3D – USA – čes. verze
28. 08. | 15.30 | Teorie tygra – ČR
28. 08. | 15.45 | Učitelka – SR/ČR
28. 08. | 17.30 | Julieta – Špa.
28. 08. | 17.45 | Božská Florence – USA / GB
28. 08. | 19.45 | Komorná – Jižní Korea
29. 08. | 13.30 | Božská Florence – USA / GB
29. 08. | 15.30 | Teorie tygra – ČR
29. 08. | 16.30 | Božská Florence – USA / GB
29. 08. | 17.30 | Julieta – Špa.
29. 08. | 18.45 | Impresionisté – záznam prohlídky výstavy
29. 08. | 19.45 | Komorná – Jižní Korea
29. 08. | 20.30 | Božská Florence – USA / GB
30. 08. | 13.00 | Hledá se Dory 3D – USA – čes. verze
30. 08. | 15.15 | Teorie tygra – ČR
30. 08. | 15.30 | Učitelka – SR / ČR
30. 08. | 17.15 | Julieta – Španělsko
30. 08. | 17.30 | Božská Florence – USA / GB
30. 08. | 20.30 | Božská Florence – USA / GB
31. 08. | 13.00 | Hledá se Dory 3D – USA – čes. verze
31. 08. | 15.30 | Teorie tygra – ČR
31. 08. | 15.45 | Učitelka – SR / ČR
31. 08. | 17.30 | Julieta – Špa.
31. 08. | 17.45 | Božská Florence – USA / GB
31. 08. | 19.45 | Komorná – Jižní Korea
31. 08. | 20.15 | Božská Florence – USA / GB
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Bazilika sv. Jakuba
               St. James’ Basilica

videoprojekce 

4. 8. –22. 9. 2016 v 19 hodin  /  at 7 p.m.

Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6

uvádí / presentsuvádí / presents

partner festivalu

 
 

NADAČNÍ  FOND A. DVOŘÁKA   
pro mladé interprety 

ANTONÍN DVOŘÁK FOUNDATION   
for young musicians 

 

NADAČNÍ FOND A. DVOŘÁKA  
pro mladé interprety

varh_fest_16_inz_145x210   1 18.06.16   9:02



 zkoncerty
�HUDEBNÍ FESTIVALY A CYKLY

  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 Divertisse-
ment 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 

  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: pondělí 
a středa, 10.00–18.30

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 Campry 
z roku 1699 komponovaná pro Versailles (koncertní prove-
dení). Judith van Wanroij – Isabelle / Eurydice, Mathias Vidal 
– Orphée, Marie Lenormand – Léonore / Une ombre, Thomas 
Dolié – Léandre, Lisandro Abadie – Rodolphe / Pluton, Collegium 
Marianum – barokní orchestr, Jana Semerádová – umělecká ve-
doucí, Lenka Torgersen – koncertní mistr | Pražský hrad, Španělský 
sál, Praha 1

  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

  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%

VELKÝ SÁL NOVOMĚSTSKÉ RADNICE
Praha 2, Karlovo nám. 1/23

 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. Ro-
drigo ad.
 24. 10. | 19.30 | Závěrečný koncert. Koncert ve spolupráci 
s Akademií komorní hudby a nadací Villa Musica.
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  PRAHA, KLASIKA…
Mezinárodní hudební festival
17. července – 20. srpna 2016

www.prague–classics.cz; www.hornclass.cz; www.ameropa.org; 
www.filarmoniettapraga.cz
25. mezinárodní kurzy hry na lesní roh HORNCLASS 
23. mezinárodní interpretační kurzy AMEROPA 2016
11. mistrovské kurzy sólové hudby
3. dětský hudební tábor
2. výtvarné kurzy pod vedením Sin–pen Chuanga a Zdeňky Krejčové
4. letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA

24. 07. – 08. 08. | 23. Mezinárodní kurzy komorní hudba 
AMEROPA – 4. letní orchestrální akademie FILARMONIETTA 
PRAGA Praha. Účinkující: Ayal Adler (Izrael) – kompozice, Petr 
Bernášek (ČR) – housle, Věra Binarová (ČR) – viola, Nancy 
Buck (USA) – viola, Debashish Chaudhuri (Indie/ČR) – kla-
vír, Jana Chaudhuri (ČR) – klavír, Qian Chen (Čína) – housle, 
Nikola Djurica (Srbsko) – klarinet, David Ehrlich (USA) – 
housle, Teresa Ehrlich (USA) – klavír, Kateřina Englichová 
(ČR) – harfa, Jonathan D. Green (USA) – kompozice, host, 
Jiří Havlík (ČR) – dirigent, XingBen Huang (Čína) – kresba, 
Kristín M. Jakobsdóttir (Island) – fagot, Li Kaixiang (Čína) 
– housle, Zdenka Krejčová (ČR) – kresba, Ondřej Kukal (ČR) 
– kompozice, Franck Leblois (Francie) – hoboj, Tsutomu Ma-
suko (Japonsko) – zpěv, Vadim Mazo (USA) – housle, Hideo 
Miyajima (Japonsko) – dirigent, Libor Nováček (ČR) – klavír, 
Hallfrídur Ólafsdóttir (Island) – flétna, Jiří Poslední (ČR) 
– viola, Eduardo del Río Robles (Španělsko) – violoncello, 
Alberto Rodríguez Acuña (Španělsko) – klarinet, Ada Slivan-
ská (ČR) – housle, Václav Slivanský (ČR) – flétna, Pavel Tylšar 
(ČR) – hoboj, Miloslava Vítková (ČR) – hlas, Debbra Wood 
Schwartz (USA) – housle, Qing Yanyan (Čína) – housle, Jue 
Yao (Čína) – housle, Lily Zhang (Čína/USA) – zpěv, Mingwei 
Zhao (Čína) – violoncello, M. Nostitz Quartet (ČR) – hostující 
soubor | Základní umělecká škola Jana Hanuše & koncertní sály, 
paláce a kostely, Sedlec, Kutná Hora
 02. 08. | 19.30 | Koncert komorních souborů Ameropa – 
Hudba přímo od srdce | Tereziánský sál Břevnovského kláštera, 
Markétská 1, Praha 6 – Břevnov 1 
 04. 08. | 19.30 | Koncert komorních souborů účastníků | 
Koncertní sál Základní umělecké školy | Meziškolská 1, Praha 6 
– Břevnov
 05. 08. | 15.00 | Koncert komorních souborů profesorů 
a  účastníků Ameropa – Setkání Západu s Východem | 
Martinický palác, Pražský hrad, Hradčanské nám. 8, Praha 1 
05. 08. | 19.30 | Koncert komorních souborů profesorů 
a účastníků Ameropa – Slavné skladby pro smyčce a dechy 
| Martinický palác, Pražský hrad, Hradčanské nám. 8, Praha 1 

06. 08. | 15.00 | Komorní hudba Ameropa – Závěrečný 
koncert AMEROPA 2016 | Akademie múzických umění, Sál 
Martinů, Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1 
06. 08. | 19.30 | Orchestra Academia filarmonica Bohe-
mia, dir. Hideo Miyajima (Japonsko). Program: A. Dvořák / 
I. Farrington: Rusalka, koncertní provedení komorní úpravy opery 
Rusalka – česká premiéra | Kutná Hora – Sedlec, Konvent, bývalý 
cisterciácký klášter, sídlo společnosti Phillip Morris ČR
07. 08 | 19.30 | Orchestr Academia filarmonica Bohemia – 
Závěrečný orchestrální koncert SOAFP 2016, dir. Jiří Havlík. 
Program: B. Smetana: Má vlast | Chrám sv. Barbory, Kutná Hora 
13. – 21. 08. Jubilejní 25. interpretační kursy – lesní roh 
HORNCLASS 2016 | Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 
6; Břevnovský klášter, Tloskov
14. 08. | 19.30 | Zahajovací koncert HORNCLASS 2016 – 
„Thomas Hauschild a Horn Ensemble Leipzig“ | Martinický 
palác, Pražský hrad, Hradčanské nám. 8, Praha 1
15. 08. | 19.30 | Koncert hostů – Arkady Shilkloper „Hor-
nology“ | Tereziánský sál Břevnovského kláštera, Markétská 1, 
Praha 6 – Břevnov
16. 08. | 19.30 | „Mladí sólisté“ – vítěz soutěže Markneu-
kirchen 2016 – lesní roh, Jana Goliášová – klavír | Koncertní 
sál hudební školy ZUŠ Praha 6 – Břevnov, Meziškolská 1
17. – 19. 08. | 19.30 | Koncerty účastníků Hornclass. Klavírní 
spolupráce Jarmila Panochová a Jana Goliášová | Koncertní sál 
hudební školy ZUŠ Praha 6 – Břevnov, Meziškolská 1
20. 08. | 17.00 | Cornissimo Chateau Tloskov – slavnostní závěr 
festivalu Praha, klasika.. a Hornclass 2016. Program: zámecké a za-
hradní promenády, sólová vystoupení a závěrečné Halali – všichni 
účastníci mezinárodních interpretačních kurzů Hornclass 2016. 
Scénář a realizace Hornclass 2016 – Zdeněk Divoký, Jindřich 
Petráš a Jiří Havlík | Zámecký park Zámek Tloskov

  21. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
4. 8. – 22. 9. 2016

Bazilika sv. Jakuba | Praha 1 – Staré Město | Malá Štupartská 6
www.auditeorganum.cz, www.facebook.com/aomvf

  Festival se koná za finančního přispění Ministerstva kultury a Hlav-
ního města Prahy, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana 
a radního hl. m. Prahy Jana Wolfa. 

  informace na tel. 604 208 490 nebo e–mailem: info@auditeorganum.cz
  předprodej vstupenek:
Via Musica, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440,  
www.pragueticketoffice.com
Ticketportal, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  
www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání

  Při každém koncertě VIDEOPROJEKCE!
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 04. 08. | 19.00 | Venite adoremus. Julian Gembalski (Pol-
sko). Program: J. S. Bach, F. Nowowiejski, C. Franck, improvizace.
 11. 08. | 19.00 | Variace od baroka po současnost. Pavel 
Svoboda (Česká republika). Program: J. Pachelbel, J. S. Bach, 
M. Reger, P. Eben, F. Liszt.
 18. 08. | 19.00 | Ozvěny z Litvy. Renata Marcinkute Lesieur 
(Litva). Program: J. S. Bach, M. K. Čiurlionis, F. Latenas, A. Guil-
mant.
 25. 08. | 19.00 | V duchu chorálu. Ikuyo Mikami (Japonsko). 
Program: D. Buxtehude, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
J. Brahms, G. Bovet, Ch. Tournemire.
 01. 09. | 19.00 | Neznámý svět. Irena Chřibková (Česká 
republika). Program: M. Lanquetuit, J. M. Plum, J. S. Bach, J. G. 
Walther, J. Gemrot, M. Reger, J. Grison.
 08. 09. | 19.00 | Hudba katedrály králů. Pierre Pincemaille 
(Francie). Program: L. Vierne, E. Gigout, M. Duruflé, improvizace.
 15. 09. | 19.00 | Před a po Regerovi. Kristel Aer (Estonsko). 
Program: J. S. Bach, A. Karindi, M. Reger, E. Mägi, L. Vierne.
 22. 09. | 19.00 | Dar improvizovat. Laszlo Fassang (Maďar-
sko). Program: J. S. Bach, T. Lacote, O. Messiaen, improvizace.

� CHRÁMY, KOSTELY

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

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

 01. 08. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš 
Bárta – varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: 
J. S. Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert 
F dur op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, 
W. A. Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový or-
chestr.
 02. 08. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek – 
trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze Sáby, 
J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Telemann: 
Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: Fantasie 
f moll KV 594.
 03. 08. | 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.
 03. 08. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek 
Zvolánek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll 
„Z Nového světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.

 04. 08. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (art. le-
ader) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Němeček 
– fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery 
Národního divadla). Program. W. A. Mozart: Divertimento č. 3, 
KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi: Gloria in D, 
L. van Beethoven: Trio C dur.
 05. 08. | 17.00 | Canto corno e organo, Věra Trojanová 
– varhany, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral 
– lesní roh. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga a moll, W. A. 
Mozart: Dominican Mass „Gloria“, C. Franck: Panis Angelicus, 
G. Caccini: Ave Maria.
 05. 08. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2 F Dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonata e moll.
 06. 08. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopu-
chovský – flétna. Program: J. S. Bach: Předehra a fuga c moll, 
G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasie G dur, M. Ma-
rais: Les Folies d´ Espagne.
 06. 08. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráč-
ková – housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: 
Malá noční hudba. Program: J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, 
hoboj a orchestr, A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, 
A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“.
 07. 08. | 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.
 07. 08. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2 F Dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonata e moll.
 08. 08. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš 
Bárta – varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: 
J. S. Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert 
F dur op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, 
W. A. Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 09. 08. | 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.
 10. 08. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
 10. 08. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek 
Zvolánek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll 
„Z Nového světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
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 11. 08. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
 12. 08. | 17.00 | František Šťastný – varhany, cembalo, 
Vratislav Vlna – hoboj. Program: G. Ph. Telemann: Fantasie 
D dur pro sólový hoboj, J. S. Bach: Fantasie a fuga g moll, W. A. 
Mozart: Introdukce a fuga C dur, G. F. Händel: Fuga F dur.
 12. 08. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2 F Dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonata e moll.
 13. 08. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Ilona Slavíková 
– mezzosoprán. Program: J. S. Bach: Dva chorály, C. Franck: 
Panis Angelicus, G. Bizet: Agnus Dei, A. Dvořák: Ave Maria.
 13. 08. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráč-
ková – housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj 
a orchestr, A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: 
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“.
 14. 08. | 17.00 | Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, ang-
lický 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
14. 08. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
15. 08. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 16. 08. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek – 
trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze Sáby, 
J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Telemann: 
Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: Fantasie 
f moll KV 594.
 17. 08. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Ilona Slavíková 
– mezzosoprán. Program: J. S. Bach: Dva chorály, C. Franck: 
Panis Angelicus, G. Bizet: Agnus Dei, A. Dvořák: Ave Maria.
 17. 08. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek 
Zvolánek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll 
„Z Nového světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
 18. 08. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.

 19. 08. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
 19. 08. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
 20. 08. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopu-
chovský – flétna. Program: J. S. Bach: Předehra a fuga c moll, 
G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasie G dur, M. Ma-
rais: Les Folies d´ Espagne.
 20. 08. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Ště-
pánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
21. 08. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
 21. 08. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
 22. 08. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 23. 08. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
 24. 08. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank 
– housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
 24. 08. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
 25. 08. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
 26. 08. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
 26. 08. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur 
KV 504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
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 27. 08. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
 27. 08. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
 28. 08. | 17.00 | Marie Šestáková – varhany, Anna Vršín-
ská – mezzosoprán. Program: A. Dvořák: Stabat Mater, J. S. 
Bach: Chorálové předehry, A. Vivaldi: Domine Deus, D. Buxtehude: 
Ciaccona e moll.
 28. 08. | 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“.
 29. 08. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoresky, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
30. 08. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
31. 08. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank – 
housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
31. 08. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.

  JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Jeruzalémská 7

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze – 
4. ročník:
31. 08. | 18.00 | Aleš Nosek – varhany. Program: J. S. Bach 
(1685–1750): Preludium a fuga e moll, BWV 548; F. Mendel-
ssohn Bartholdy (1809–1847): Téma a variace D dur; S. Karg-Elert 
(1877–1933): Trois Impresions – výběr; L. Vierne (1870–1937): 
I.  věta Allegro z  II. symfonie pro varhany e moll; L. Vierne 
(1870–1937): Meditation z cyklu Trois Improvisations; A. Guil-
mant (1837–1911): Parafráze na skladbu Juda Makabejský; A. Guil-
mant (1837–1911): Elegie f moll; A. Guilmant (1837–1911): Final 
z I. symfonie pro varhany d moll.

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

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

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

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

 01., 03., 21., 23. 08. | 20.00 | Ave Maria, Alleluja a česká hudba. 
Barbora Martínková Polášková – mezzosoprán, Žofie Vokálková – 
flétna, Drahomíra Matznerová – varhany. Program: J. D. Zelenka, 
G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, L. Janáček, F. X. Brixi, J. F. N. Seger, 
A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, G. Caccini.
 02., 04., 09., 11., 18., 20. 08. | 20.00 | Ave Maria a další 
árie pro soprán a trubku. Hana Jonášová nebo Olga Vít Krum-
pholzová – soprán, Miroslav Kejmar – trubka, Michelle Hradecká 
– varhany. Program: G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. 
Bach, F. Schubert, A. Dvořák.
 05., 07., 10., 12., 17., 19., 25., 27. 08. | 20.00 | Slavné Ave 
Maria a česká barokní hudba. Martina Bauerová – soprán, 
Ondřej Socha – tenor, Markéta Šmejkalová – varhany. Program: 
F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, 
A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger.
06., 08., 26., 28. 08. | 20.00 | Slavné Ave Maria. Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka, Zuzana Ně-
mečková – 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.
13., 15., 29., 31. 08. | 20.00 | Ave Maria; Bach – Air; Mozart 
– Ave verum. Terezie Švarcová – soprán nebo Veronika Fučíková 
Mráčková – mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, Otomar Kvěch 
– varhany. Program: J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, 
W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. 
Kuchař, C. Franck, T. Albinoni.
14., 16., 22., 24., 30. 08. | 20.00 | Skvělé árie pro soprán 
a trubku. Ludmila Vernerová – soprán, Vladimír Rejlek – trub-
ka, Josef Popelka – varhany. Program: J. S. Bach, G. F. Händel, 
A. Dvořák, F. Schubert, W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský.

  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

 01.08. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 02. 08. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
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Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 03. 08. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 04. 08. | 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.
07. 08. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
08. 08. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
09. 08. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 10. 08. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
14. 08. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 15. 08. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
16. 08. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
17. 08. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.

18. 08. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
21. 08. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
22. 08. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
23. 08. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
24. 08. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
25. 08. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
28. 08. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
29. 08. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
30. 08. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
31. 08. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
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Tunel v Jelením příkopu na Pražském hradě od Josefa Pleskota



Staré zámecké schody



 zkluby
  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. 08. | 21.00 | Taimane Gardner (H) – ukulele music | 
150 Kč

02. 08. | 21.00 | Stormin‘ – blues–rock | 100 Kč
03. 08. | 21.00 | Zuzana Mimrová & Kryštof Tomeček – 

folk | 100 Kč
04. 08. | 21.00 | Tom Bowling Blues Band – blues | 100 Kč
05. 08. | 21.00 | The Kingsize Boogiemen – blues | 150 Kč
06. 08. | 21.00 | Plum Jam – blues | 150 Kč
07. 08. | 21.00 | Gadrew Way – smyčcový kvartet | 100 Kč
08. 08. | 21.00 | Karolína Jägerová & Martin Fiala – 

acoustic pop–rock | 100 Kč
09. 08. | 21.00 | Atomic Blues Band – blues | 100 Kč
10. 08. | 21.00 | Doggy Bag – blues–rock | 100 Kč
11. 08. | 21.00 | The Brownies – blues | 150 Kč
12. 08. | 21.00 | Tonny Blues Band – blues | 150 Kč
13. 08. | 21.00 | Atomic Gigolo – acid jazz | 150 Kč
14. 08. | 21.00 | Four Horses – Karo | 100 Kč
15. 08. | 21.00 | Trioband – fun k–pop, bossa nova | 100 Kč
16. 08. | 21.00 | BlueWay – blues | 100 Kč
17. 08. | 21.00 | One Hit Wonders – acoustick rock | 100 Kč
18. 08. | 21.00 | Quarter 21 – east end rhythm, blues & soul 

| 100 Kč
19. 08. | 21.00 | Whisky Moon Face (UK) – mix of blues, 

swing, jazz | 150 Kč
20. 08. | 21.00 | Jam Day – blues–rock | 150 Kč
21. 08. | 21.00 | Tony Rose (Skotsko) – mix of blues, 

country and folk | 100 Kč
22. 08. | 21.00 | Skinny Joe Line – acoustic–acoustic | 

100 Kč
23. 08. | 21.00 | Smutný Slymák – folk–blues | 100 Kč
24. 08. | 21.00 | Bluesberry – folk–blues | 150 Kč
25. 08. | 21.00 | Johnnt Cash & Tennessee Rollers – 

rockabilly, rock´n´roll | 100 Kč
26. 08. | 21.00 | Tonny Blues Band – blues | 150 Kč
27. 08. | 21.00 | The Band of Jakeys – blues | 150 Kč
28. 08. | 21.00 | Notime – pop–rock | 100 Kč
29. 08. | 21.00 | FoXo – elektro–šanson | 100 Kč
30. 08. | 21.00 | Johnny’s Blues – blues, jazz, swing | 100 Kč
31. 08. | 21.00 | Bezefšeho – multifolk | 100 Kč

  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

01. 08. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues man and his men

02. 08. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n 
blues

03. 08. | 21.00 | Jamie Marshall’s „The Amplified Acoustic 
Band“ (UK/CZ) – „A real music giant. One of the 
music gems of this country“ BBC

04. 08. | 21.00 | Jiří Válek Q. – legendární flétnista, dlouho-
letý člen České Filharmonie – jazz standards

05. 08. | 21.00 | UMG Session Band feat. Czech Jazz 
Workshop all stars – world jazz

06. 08. | 21.00 | MK Collective – funk, jazz & bleus & skvělá 
Petra Brabencová (voc)

07. 08. | 21.00 | UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

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

09. 08. | 21.00 | Eric Stanglin and The Juke Joint Heroes 
– Guitarist/vocalist from Oklahoma (USA) & band 
playing authentic classic & original blues

10. 08. | 21.00 | Jamie Marshall’s „The Amplified Acoustic 
Band“ – (UK/CZ) „A real music giant. One of the music 
gems of this country“ BBC

11. 08. | 21.00 | Rosťa Fraš Q – top straight–ahead 
& modern jazz

12. 08. | 21.00 | Adam Tvrdý Tough 3 – dynamická směs 
jazzu a blues

13. 08. | 21.00 | Ďuso Baroš Q – legendární česko–slovenský 
trumpetista – hard–bop

14. 08. | 21.00 | UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

15. 08. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues man and his men

16. 08. | 21.00 | Tomas Jochman Trio – piano jazz – strai-
ght–ahead, latin, ballads

17. 08. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz/blues 
pianista – Zlatý Anděl Music Award

18. 08. | 21.00 | UMG Session Band feat. Laura Jane 
(USA, extraordinary vocalist, dříve s Joe Cocke-
rem, nyní s Enrique Iglesiasem, Aerostmith…) 
– DO NOT MISS – blues, funk, originals
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19. 08. | 21.00 | Filip Gondolán Session – výjimečný 
multi–instrumentalista a vokalista – funk jazz...

20. 08. | 21.00 | Ludo Kotlár Trio – straight–ahead jazz ze 
Slovenska

21. 08. | 21.00 | UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

22. 08. | 21. 00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues man and his men

23. 08. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„…rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n 
blues

24. 08. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz/blues 
pianista – Zlatý Anděl‘ Music Award

25. 08. | 21.00 | Andrea Šulcová band – straight–ahead 
jazz – NEW

26. 08. | 21.00 | Charlie Slavik Revue – blues & shuffles 
v nejlepší formě

27. 08. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – nekompromisní 
jazzový nářez – straight–ahead jazz

28. 08. | 21.00 | UMG Blues Jam Session – uvádí Rene 
Trossman (USA) – COME TO JAM!

29. 08. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues man and his men

30. 08. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„…rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n 
blues

31. 08. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
pianista – Zlatý Anděl‘ Music

 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 

01. 08. | 21.00 | Big City Beat DJ Alegs + LukesD – hip 
hop, funk, house | 100 Kč

02. 08. | 21.00 | Norbi Kovács & hosté – 150 Kč
03. 08. | 21.00 | Blues Session – rock | 150 Kč
04. 08. | 21.00 | Vobezdud – pun k–folk | 100 Kč
05. 08. | 21.00 | Krausberry – rock | 190 Kč
06. 08. zavřeno
07. 08. zavřeno
08. 08. | 21.00 | Big City Beat DJ Alegs + Filip Kottek + 

Libor Kettner hip hop, funk, house | 100 Kč
09. 08. | 21.00 | Koncert pro Pražskou zvířecí záchranku 

– charitativní koncert | 250 Kč
10. 08. | 21.00 | Jiří Schmitzer – folk | 200 Kč

11. 08. | 21.00 | Shargoo – rock | 150 Kč
12. 08. | 21.00 | Souther Night: The Cell + FullHouse – 

southern–fried bohemian blues–rock | 150 Kč
13. 08. zavřeno
14. 08. zavřeno
15. 08. | 21.00 | Loď /speciální host: Martin Pisařík – 

pop–rock | 100 Kč
16. 08. | 20.00 | Esence + Rituály – pop–rock | 150 Kč
17. 08. | 21.00 | Ivan Hlas trio – folk–rock | 220 Kč
18. 08. | 21.00 | Fleret – folk–rock | 200 Kč
19. 08. | 21.00 | Roman Dragoun & His Angels – funk–

rock | 150 Kč
20. 08. zavřeno
21. 08. zavřeno
22. 08. | 21.00 | B.lues – blues–rock | 100 Kč
23. 08. | 21.00 | Střídmí klusáci v kulisách višní – indie–

folk | 100 Kč
24. 08. | 20.00 | Velký prázdninový Potlach: Avízo 

Jablonec + Nové struny + Choroši + Hon za Jícha 
+ Archa – uvádí Tony Linhart | 150 Kč

25. 08. | 21.00 | Komorus – pop dealer | 150 Kč
26. 08. | 21.00 | Bílá nemoc + Panika – folk–roc
27. 08. zavřeno
28. 08. zavřeno
29. 08. | 21.00 | Jull Dajen – křest alba „Salamander“ – 

world music | 150 Kč
30. 08. | 21.00 | Vladimír Mišík & Etc… – rock | 350 Kč
31. 08. | 21.00 | The Odd Gifts + Legendary Buccaneers 

– alternative–pop | 150 Kč

  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. 08. | 18.00 | Guy Bennett (UK) – scéna ponton
02. 08. | 18.00 | Notime – scéna ponton
03. 08. | 18.00 | Headliner Ponton– scéna ponton
04. 08. | 19.00 | Zrní / support. AGU (PL) – velká scéna
05. 08. | 18.00 | Unique Deep: Brady & Few – scéna 

ponton
06. 08. | 09.00 | MotoSurf WorldCup
07. 08. | 09.00 | MotoSurf WorldCup
08. 08. | 18.00 | Prague Pride – velká scéna
09. 08. | 15.00 | Prague Pride – velká scéna
10. 08. | 15.00 | Prague Pride – velká scéna
11. 08. | 15.00 | Prague Pride – velká scéna
12. 08. | 15.00 | Prague Pride – velká scéna
13. 08. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – scéna 

ponton
14. 08. | 11.00 | Prague Pride – velká scéna
15. 08. | 18.00 | MC Praguematic – scéna ponton
16. 08. | 18.00 | Atarés – scéna ponton
17. 08. | 18.00 | Djs Rich, Sayuz, Mcquack – scéna ponton
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18. 08. | 15.00 | Letní tlení s Vypsanou fixou: Krásný 
dětský den – velká scéna

18. 08. | 17.00 | Letní tlení s Vypsanou fixou: Mixle 
v Piksle – koncert | velká scéna

18. 08. | 19.30 | Letní tlení s Vypsanou fixou: Koncert 
Vypsaná fixa – velká scéna

19. 08. | 16.00 | PNTN Beat PCNC – scéna ponton
20. 08. | 09.00 | Wakesurf Open 2016 – finále 
21. 08. | 17.00 | Veřejné bohoslužby Křesťanského 

společenství Praha – velká scéna
21. 08. | 19.00 | Electroswing Sunday – scéna ponton
22. 08. | 18.00 | Soundproof – scéna ponton
23. 08. | 18.00 | Headliner Ponton – scéna ponton
24. 08. | 18.00 | Vasilův Rubáš – scéna ponton
25. 08. | 15.00 | Sto zvířat pro děti – velká scéna
25. 08. | 19.30 | Sto zvířat pro velký děti – velká scéna
26. 08. | 13.00 | PNTN Beat PCNC – scéna ponton
27. 08. | 14.00 | Food festival – velká scéna
27. 08. | 18.30 | Hity Divadelní pouti: Pražský pouťový 

orchestr & Franta Albrecht, Johnny’s Blues 
a další – velká scéna

28. 08. | 17.00 | Veřejné bohoslužby Křesťanského 
společenství Praha – velká scéna

28. 08. | 19.00 | Electroswing Sunday – scéna ponton
29. 08. | 18.00 | Soundproof – scéna ponton
30. 08. | 18.00 | Honza Wolf & Bluesrock – scéna ponton
31. 08. | 19.30 | Václav Neckář & Bacily / host: Patriacie, 

Jindřich Vobořil a další – koncert k 45. výročí 
skupiny Bacily & 50. výročí k vydání prvního alba VN 
– velká scéna

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

01. 08. | 21.00 | Save The Emotion
02. 08. | 21.00 | Keltské úterý: Five Leaf Clover
03. 08. | 21.00 | Led Zeppelin Covered & CO. (NITRO)
03. 08. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
04. 08. | 21.00 | Už jsme doma
04. 08. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
05. 08. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
05. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
06. 08. | The Kredenc hrají Creedence Clearwater 

Revival (CCR)
06. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
07. 08. www.vagon.cz
08. 08. | 21.00 | Iron Maiden Tribute (Italy) + Táňa Máňa 

Poláčková + Metallica Tribute (Italy) 
09. 08. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine
10. 08. www.vagon.cz

10. 08. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
11. 08. | 21.00 | Dani Robinson Concept (USA)
11. 08. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
12. 08. | 21.00 | Black Sabbath and Ozzy Osbourne 

revival + AC/DC revival New Bells
12. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
13. 08. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep Pur-

ple, Queen, AC/DC, etc…) – nekuřácký koncert
13. 08. | 24.00–06.00 | Rockotéka – vstup volný
14. 08. | 21.00 | Crossroads Band (music of 60´s & 80´s – 

Iggy Pop, CREAM, Black Sabbath, RHCP, etc...) + Jet 
Lag

15. 08. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
16. 08. | 21.00 | Tony Ducháček & Garage
17. 08. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Afterglow (Honza 

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

17. 08. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
18. 08. | 21.00 | Jimi Hendrix StoneFree Czech Experience
18. 08. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
19. 08. | Guns ´n’ Roses tribute Slovakia
19. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
20. 08. | 21.00 | Red Hot Chili Peppers Paprikacze
20. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
21. 08. | 20.00 | The Primitives Group + Aktual + Speiches 

Monokel (Blues Band Berlin)
22. 08. | 21.00 | Talenti a Mistři: Jan Spálený a ASPM 

+ Los Quemados – večerem provází Petr Korál 
a koncert se koná s podporou Hl. m. Prahy

23. 08. | 21.00 | Rolling Stones revival Prague
24. 08. | 21.00 | Znouzectnost – nekuřácký koncert
24. 08. | 24.00–05.00| Rockotéka – vstup volný
25. 08. | 21.00 | Queenie – Queen tribute – nekuřácký 

koncert
25. 08. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný 
26. 08. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep Pur-

ple, Queen, AC/DC, etc…) – nekuřácký koncert
26. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
27. 08. | 21.00 | The Plastic People of the Universe
27. 08. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
28. 08. zavřeno
29. 08. zavřeno
30. 08. | 21.00 | The Plastic People of The Universe
31. 08. | 21.00 | Cheers! + The Pirates of The Pubs
31. 08. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
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 zkulturní domy
  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

07. 08. | 10.30 | Metanoia dnešní doby – K. Sofia Pavala. Zvrat 
hodnot jako výzva a šance současnému světu.
14. 08. | 10.30 | Kruh života? – Jaroslaw R. Kubacki. Odvíjí se 
lidský život v kruzích? Někdo říká, že starší lidé dětinští. Ale kdo 
ví, třeba jsou pak jako děti v době přechodu do další fáze, která 
je nám neznámá. Jaroslaw je původem z Polska, dnes slouží jako 
duchovní a kaplan v Holandsku.
21. 08. | 10.30 | Nad čím přemýšlíš? – Jarmila Plotěná. Aneb 
zamyšlení nad myšlením. To čím se v myšlenkách zabýváme, 
utváří náš život, čili myšlenka má sílu.
28. 08. | 10.30 | Za hranice Já, tebe, i nebe – Petr Samojský. 
Jsou mnohé cesty jak pracovat na sobě, jak zkrášlovat svůj život 
a vnášet mu hlubší smysl. Co když je ale příliš silná mlha, která 
nám brání vidět světlo na konci tunelu?

  OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 
1912

Praha 1, nám. Republiky 5, tel. 222 002 101, e–mail:  
info@obecnidum.cz, www.obecnidum.cz

  pokladna otevřena: denně 10.00– 20.00 

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU
termíny na www.obecnidum.cz

Vstupné: plné 290 Kč, rodinné 500 Kč (1–2 dospělé osoby 
a 1–3 děti do 18 let), snížené 240 Kč (senioři, držitelé průkazu 
ZTP, ZTP/P, mládež 10–18 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let), 15% 
sleva z plného vstupného: 247 Kč (pro držitele Prague Card), děti 
do 10 let zdarma
Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního domu, 
nebo online v našem e–shopu na www.obecnidum.cz. Pro or-
ganizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné prohlídky 
v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, popř. i v dalších jazy-
cích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 2 500 Kč (do 10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního 
domu…Pro velký zájem přidáváme čtyřikrát měsíčně výklad 
pouze v českém jazyce. Více informací o časech prohlídky na 
www.obecnidum.cz, na pokladně Obecního domu nebo na 
Facebooku.
Další program viz rubrika Galerie, výstavy.

Moravská bašta v zahradě Na Valech na Pražském hradě
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Prašná věž Mihulka, pohled z Jeleního příkopu na Pražském hradě



 zzahraniční 
kulturní centra

  AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze

Tržiště 13 | Praha 1 | tel. 257 530 640 | acprague@state.gov |  
www.americkecentrum.cz

  aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz
  na jednotlivé programy se můžete přihlásit předem, pokud potvrdíte 
účast na webové stránce týkající se konkrétního programu; stačí 
kliknout na „Přihlásit se“ a zadat svůj e–mail; vstup na programy 
je volný.

  změna programu vyhrazena

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

Knihovna nabízí více než 1 000 publikací o americké zahraniční 
politice, bezpečnosti, kultuře a dalších tématech, americké odborné 
a populární časopisy. Zpřístupňuje elektronické databáze americ-
kých 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

Americké národní parky – výstava fotografií Zdeňka Nikela 

PROGRAMY
 01. 08. | 18.00 | „Skákající blecha“: Ukulele Fest v Ame-
rickém centru – při příležitosti Ukulele Festivalu 2016, který 
proběhne v Úněticích od 29. do 31. července, vám Americké 
centrum přináší malou ochutnávku hry na tento nástroj, který 
je typický pro Havajské souostroví. Kimo Hussey je uznávaný 
učitel, hudebník a nadšenec známý po celém světě svojí stálou 
podporou a prosazováním hry na ukulele. V angličtině.

DISKUSE
 09. 08. | 16.30 | The Gay American Experience: Love  
& Marriage – diskuse s dvěma LGBTI aktivisty Johnem Cataniou 
a Charlesem Ignaciem, kteří tvoří manželský pár, o problema-
tice LGBT hnutí v USA a o překážkách v prosazování práv LGBT 
| v angličtině

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

 02., 09., 16., 23., 30. 08. | 18.00 | Filmový klub věnovaný 
tématice LGBT a muzikálům – v angličtině, s anglickými ti-
tulky (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

VÝSTAVA
Nuvolari. Výstava věnovaná fenomenálnímu italskému auto-
mobilovému závodníkovi Taziu Nuvolarimu (1892–1953) | Po-
řádá 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, Ital-
sko–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 | výstava trvá do 23. 9. 2016

HUDBA
do 04. 08. | 17. Letní slavnosti staré hudby – Venezia. Na 
programu mezinárodního festivalu je hudba benátských mistrů 
inspirovaná Benátkami v podání vynikajících domácích a zahra-
ničních interpretů. Mezinárodní hudební festival pořádá Colle-
gium Marianum – Týnská škola | Partnerem festivalu je Italský 
kulturní institut v Praze
 01. 08. | 19.30 | San Marco – Slavnostní nešpory pro benátskou 
baziliku | Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1
 04. 08. | 19.30 | André Campra: Karneval v Benátkách 
(koncertní provedení) – Opera z roku 1699 komponovaná pro 
Versailles | Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1 
Více na: www.letnislavnosti.cz; www.kulturanahrade.cz; 
www.festivalprague.com
Prodej vstupenek: www.colosseumticket.cz; e–mail: vstu-
penky@letnislavnosti.cz
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  RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE 
Jungmannovo nám. 18 | Praha 1 | tel. 257 090 589 | info@rkfpraha.cz | 
www.rkfpraha.cz 

  Knihovna RKF: po–pá 10.00–13.00 a 14.00–16.00; vstup volný

HUDBA
01. 08. | 19.30 | Letní slavnosti staré hudby (11. 7. – 4. 8.), 
San Marco – Slavnostní nešpory pro benátskou baziliku | kostel 
sv. Šimona a Judy, Dušní ulice, Praha 1 
13. 08. | 20.00 | Evropská hudební akademie Teplice – Oper-
ní gala | Obecní dům, Smetanova síň, nám. Republiky 5, Praha 1

FILM
08. 08. | 21.30 | DAS SOMMERKINO 2016 (Praha 6. 6. – 
29. 8.), Láska šílená / Amour Fou (AT / LUX / DE 2014, 96 min) 

– německy; české titulky | vstup volný | 1435 mm, Nákladové 
nádraží Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3

VÝSTAVA 
Favoriten – výstava fotografií Jana Krčmáře | RKF, Jungmannovo 
nám. 18, Praha 1 | po–pá 10.00–17.00 | vstup volný | od 8. 8. 
do 29. 9.

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

Případné programy naleznete na webových stránkách.

Bronzová jezdecká socha sv. Jiří bojujícího s drakem,  
III. nádvoří Pražského hradu (1373) 
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 zgalerie, výstavy
� VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA 
KANCELÁŘE VÁCLAVA HAVLA

www.vaclavhavel.com 
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

     
Prohlédněte si prostory kanceláře ve Voršilské ulici, kde 
pracoval Václav Havel po skončení své prezidentské funkce. 
Jedná se o prostor, na jehož vytváření se podílel sám pan prezident 
spolu s architektem Bořkem Šípkem. Prostřednictvím internetových 
stránek www.vaclavhavel.com či speciálně vytvořené aplikace 
pro iOS si můžete prohlédnout 5 místností s více než 70 detailně 
popsanými předměty, jako jsou různá ocenění, dary či fotografie. 
Prohlídka první místnosti je bezplatná.
Sledujte pravidelné záznamy debat se zajímavými hosty, 
nyní nově diskusi amerického historika Timothy Snydera 
a Šimona Pánka na téma Rusko a Evropa.

�NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Staroměstské nám. 12, Praha 1, tel. 224 301 122 | info@ngprague.cz 
| www.ngprague.cz 

NOVINKA 
  vstupné 300/150 Kč s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro 
jednorázový vstup do všech stálých expozic NG

OTEVÍRACÍ DOBA
  denně mimo pondělí 10.00–18.00 (vyjma Valdštejnské jízdárny)

  KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
Sbírka starého umění

U Milosrdných 17, Praha 1 | tel. 224 810 628
  vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

  PALÁC KINSKÝCH
Sbírka umění Asie a Afriky

Staroměstské nám. 12, Praha 1 | tel. 224 810 758
 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 Kč

EXPOZICE
Umění Asie

VÝSTAVA
Pod povrchem prázdnota: Intervence v expozici Umění 
Asie | do 4. 9.

  SALMOVSKÝ PALÁC
Sbírka umění 19. století

Hradčanské nám. 1, Praha 1 | tel. 233 081 713
 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 Kč

EXPOZICE
Umění 19. století od klasicismu k romantismu

  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Sbírka starého umění

Hradčanské nám. 2, Praha 1 | tel. 233 081 713
 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 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
Josef Karel Hoser   Výstava grafik | do 12. 9.

  ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Sbírka starého umění

Hradčanské nám. 15, Praha 1 | tel. 233 090 570
  vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 Kč

EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka
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VÝSTAVY
Rembrandt: Učenec v pracovně | do 31. 12.
Cranach ze všech stran | do 22. 1. 2017 

  VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA
Výstavní prostor NG

Valdštejnská 3, Praha 1 – Malá Strana
  otevřeno: denně 10.00–19.00
 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 280 Kč, snížené 190 Kč, rodinné 500 Kč

VÝSTAVA
Císař Karel IV. 1316–2016   Česko–bavorská 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: stálé expozice – základní 300 Kč, snížené 150 Kč; Slovanská 
epopej – základní 180 Kč, snížené 144/90 Kč; stálé expozice + 
Slovanská epopej – základní 400 Kč, snížené 240 Kč; prohlídku 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
Vanity Fair. Diplomanti AVU 2016 | do 7. 8.
Zdenek Rykr a továrna na čokoládu | do 28. 8.
Girlanda Františka Kupky | do 28. 8.
220. výročí Národní galerie v Praze / Aj Wej–wej: Zvěro-
kruh | do 31. 8.
Moving Image Department – V. kapitola: Rozvrácená 
ekonomika času | do 18. 9.
Poetry Passage#3: Tichá věčnost | do 18. 9.
Introducing Nicole Morris & Miroslava Večeřová | do 18. 9.
Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní ga-
lerie v Praze | do 25. 9.
Ateliér Sekal | do 31. 12.

�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
14. 08. | 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
07. a 28. 08. | 16.00 | 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.

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
30. 08. | 17.00 | Komentovaná prohlídka – s kurátorkami 
Jitkou Hlaváčkovou a Marií Rakušanovou a vystavujícím umělcem 
Vladivojem Kotyzou

  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. | do 18. 9.

 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 
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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.

  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
06. a 27. 08. | 15.00 | Lektorská prohlídka

DOPROVODNÉ AKCE – VEŘEJNÁ PLASTIKA

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
20. 08. | 08.00 | Procházka po Karlově mostě   Vycházka 
v rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší spoje-
ná s prohlídkou soch se zaměřením na ikonografické zobrazení 
světců. | rezervace nutná na e–mail: tereza.zbor@gmail.com; 
sraz před Staroměstskou mosteckou věží

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
25. 08. | 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 vý-
klad o historii a významu díla | vstup zdarma; sraz u pomníku 
na Alšově nábřeží

�GALERIE A–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
  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

  ARTINBOX GALLERY
Perlová 370/3 (Dům v Kisně), Praha 1 | mob. 777 748 433 | 
nadiarovderova@seznam.cz | www.artinbox.cz

  otevřeno: od 18. 8. úterý a čtvrtek 14.00–16.00, nebo po dohodě na 
tel. 777 748 433

  aktuálně sledujte naše stránky na Facebooku: Artinbox – galerie 
fotografie

  přijímáme do komisního prodeje díla klasiků české fotografie

VÝSTAVA
Alchymie akce – Fotografie Václava Zykmunda   Vzácná 
možnost zhlédnout čistě fotografickou tvorbu Václava Zykmun-
da, průkopníka české surrealistické fotografie, člena skupiny Ra. 
Jeho experimentální fotografická tvorba byla v České republice 
samostatně představena jen jednou, v r. 1993 v Pražském domě 
fotografie. Teď, po téměř čtvrt století bude jeho experimentální 
fotografická tvorba opět představena českému publiku. Kurátorka: 
Suzanne Pastor | od 18. 8. do 30. 10.

DÁLE NABÍZÍME DÍLA TĚCHTO AUTORŮ
Fr. Drtikol, E. Fuka, A. Hammid, M. Havránková, J. Lauschmann, 
J. Lukas, P. Nikl, S. Pastor, J. Rössler, D. J. Růžička, J. Sudek, 
J. Svoboda, J. Švankmajer, P. Župník a další.

  ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30, Praha 1, | tel. 251 510 760 | www.atelierjosefasudka.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00
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VÝSTAVY
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. | do 30. 8.

  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
Richard Kočí: Víření prachu   Výstava představuje tvorbu so-
chaře Richarda Kočího, kterou v posledních letech charakterizuje 

odklon od monumentálních dřevěných plastik, v nichž převažova-
la architektonická racionalita, směrem k současné podobě tvarů 
vyznačujících se hravostí barev a organickou mnohotvárností. 
| do 31. 8.
Sportu zdar!   Výstava představuje díla a projekty více než čtyř 
desítek současných českých umělců, která odrážejí vztah umění 
a sportu od roku 1945 do současnosti. Vedle maleb, kreseb, gra-
fik a fotografií výstava představuje 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 spolu-
práci s Českým olympijským výborem. | do 10. 10.
Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu   Ve spolupráci 
s rodinou uznávaného sochaře Karla Nepraše představuje DOX 
rekonstrukci jeho známého monumentálního sousoší s názvem 
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.

  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

VÝSTAVY
Alena Šlapáková: Rozjímání   Obrazy a grafika | do 4. 8.
Martin Patřičný: Jak se dělá kniha | od 9. 8. do 1. 9.

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. 
10. 08. | 17.00–19.00 | Korálkový šperk – našívání na filc
17. 08. | 17.00–19.00 | Korálky a drátky – brož
24. 08. | 17.00–19.00 | Korálkový náhrdelník
31. 08. | 17.00–19.00 | Potisk textilu

DÁMSKÝ KLUB
17. 08. | 19.00-21.00 | Relaxační kreslení
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  GALERIE ABF
Václavské náměstí 31, Praha 1 | tel. 222 231 594 | ccf@ccfprague.cz | 
www.aktaerotika.eu; www.ccfprague.cz

  otevřeno: denně 10.00-20.00
  vstupné: základní 190 Kč, snížené 100 Kč; s katalogem výstavy – zá-
kladní 390 Kč, snížené 350 Kč; s doprovodným programem – základní 
290 Kč, snížené 190 Kč; katalog výstavy 290 Kč

VÝSTAVA
AKTA EROTIKA   Pro letní sezónu připravilo České centrum foto-
grafie rozsáhlou výstavu AKTA EROTIKA, která obsahuje téměř 400 
jednotlivých exponátů. Projekt představuje reprezentativní výběr 
z české a slovenské fotografie od téměř 180 autorů. Výstava je 
koncipována z několika úhlů pohledů, ukazuje proměny a vnímání 
tohoto fotografického žánru v průběhu času, od vzniku tohoto 
média až po současnost. Dalším okruhem je odborný pohled, kde 
je zpracováno užití fotografie v tisku, reklamě a průniky s ostat-
ními disciplínami výtvarného umění. Samostatnou kapitolou 
jsou tzv. „kabinety“.  V oddělených prostorách Kabinetu erotiky, 
mládeži nepřístupných, jsou prezentovány snímky na hranici 
vnímání tohoto žánru. | od 1. 7. do 4. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Součástí výstavy je téměř 50 doprovodných programů; 
workshopy, přednášky, setkání s fotografy a akce s mírně ero-
tickým obsahem.
K výstavě je vydán katalog a proběhne několik křtů publikací, 
včetně Mužského aktu ve fotografii.

  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 EMILIE PALIČKOVÉ
U Půjčovny 9, Praha 1 | 224 218 850 | http://textilniskola.cz 

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Umění na dvoře Karla IV. ve fotografiích Karla Neuberta   
Výstava autorských fotografií (velikost 50 x 60 cm, materiál 
Cibachrome) týkajících 
se osobnosti Karla IV., 
významných míst s ním 
spojených a uměleckých 
děl vzniklých za jeho 
života. Fotografie zachy-
cují katedrálu sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě, hrad 
Karlštejn, katedrálu No-
tre Dame a Sainte–Cha-
pelle v Paříži, papežský 
palác v Avignonu, Dóm 
v Cáchách, busty z tri-
foria, Vyšebrodský oltář, 
Liber viaticus Jana ze Středy, svatováclavskou korunu ad. Karel 
Neubert (1926–2003), umělecký fotograf a grafik. Autor více než 
dvou desítek fotografických publikací např. Československo, Pražský 
hrad, Katedrála sv. Víta, Umění na dvoře Karla IV. | od 23. 8. do 23. 9. 

Taras Kuščynskyj, Chci, 1972
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  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.).

  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
Nová tvorba 2016   Výstava nespojuje pouze díla členů Sdružení 
českých umělců grafiků Hollar, která vytvořili během posledních 
dvou let, má také za úkol představit práce současně vznikajícího 
grafického obrazu umělců, aktuálně sledovaných a oceňovaných 
v České republice a zahraničí. Vystavující: Karel Beneš, Daniela 
Benešová, Šimon Brejcha, Irena Bujárková, Martin Dyrynk, Lenka 
Falušiová, Patrik Hábl, Eduard Halberštát, František Hodonský, Ja-
kub Honetschläger, Pavel Hora, Jana Hubatková, Jarmila Janůjová, 
Lenka Kahuda Klokočková, Robin Kaloč, Jan Kocman, Markéta 
Kotková, Tereza Kučerová, Ivo Křen, Martin Manojlín, Ondřej 
Michálek, Martin Mulač, Lubomír Netušil, Berenika Ovčáčková, 
Pavel Piekar, Dana Puchnarová, Emanuel Ranný, Martin Rauden-
ský, Zuzana Růžičková, Jiří Samek, Jaroslava Severová, Jiří Slíva, 
Pavel Sukdolák, Naděžda Synecká, Petr Štěpán, Jan Švankmajer 
a Petr Korbelář, Eva Vápenková, Martin Velíšek, Lenka Vojtová, 
Magdalena Vovsová | do 14. 8.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 26. 07. | 16.00 | Patrik Hábl: Obraz a prostor – prezentace 
tvorby, projekce
 03. 08. | 16.00 | Šimon Brejcha: Struktura jako nositel 
příběhu – prezentace tvorby, projekce

 09. 08. | 16.00 | Martin Raudenský: Pozdravy z nábřeží – 
workshop tisku originálních autorských pohlednic
 10. 08. | 16.00 | Lenka Kahuda Klokočková: Působení 
abstraktního obrazu – kurátorská komentovaná prohlídka 
doplněná o výklad vztahující se k problematice vnímání abs-
traktního obrazu, diskuse, projekce

VÝSTAVA
Karel IV.   Vernisáž 17. 8. v 17.00 | od 18. 8. do 11. 9.

  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
Prostory touhy: Je architektura sexy?   Architektura, prostor 
i proces architektonické tvorby významně ovlivňují dobové kon-
strukce sexualit a genderových identit. Architektura zároveň tyto 
společenské vztahy i spoluutváří. Otisky genderové role a sexu-
álních vztahů a stereotypů do historické i současné architektury. 
| od 5. 8. do 25. 9.

AKCE
Open Air Arena Betlémské náměstí   Letní multižánrový fes-
tival / hudba, divadlo a umění, program na www.gjf.cz 

  GALERIE KODL
Národní 7, Praha 1 | tel. 251 512 728; mob. 602 327 669 |  
galerie@galeriekodl.cz | www.galeriekodl.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

STÁLÁ PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy českých malířů 19. a 20. století

  GALERIE LA FEMME
Bílkova ul. 2, Praha 1 (naproti hotelu Intercontinental) |  
tel. 224 812 656; mob. 775 726 067 | info@glf.cz | www.glf.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
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VÝSTAVA
Art mix léto 2016   Letní výstava Galerie La Femme – B. Jirků, 
J. Anderle, A. Born, M. Chabera, R. Kočí, E. Mansfeldová, M. Jirá-
nek, J. Mocek, F. Hodonský, M. Rittstein, K. Souček, J. Velčovský, 
V. Erlebach, Tylek, J. Načeradský, J. Šerých, V. Suchánek, R. Bran-
čovský, K. Černá, B. Eliáš, O. Kulhánek, Z. Janda | do 31. 8.

  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; ve dnech 1. 7. – 31. 8. v sobotu zavřeno

  nákup a prodej obrazů, kreseb a grafiky autorů 20. století

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

224 912 414, 257 044 411
mobil: 603 284 668

110 00 Praha 1, Lazarská 7L A Z A R S K Á

Mgr. Petr Luke‰

257 044 411, 224 912 414
mobil: 603 284 651
GalerieLazarska@seznam.cz

L U K E ·

VÝSTAVA
Česká tvorba XX. století a současná česká tvorba    F. Tichý, 
O. Janeček, K. Lhoták, J. Šlitr, K. Souček, O. Mizera, J. Anderle, 
A. Born, K. Demel, L. Kuklík, M. Květ, J. Slíva, L. Stukbauer, J. Su-
chý, V. Suchánek, P. Sukdolák a další | do 31. 8.

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

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVY
Letní výstava autorů z okruhu galerie Millennium | do 7. 8.
Jiří Kalousek: Malá revize – Lehká reminiscence 1945–
1985   Výběr více, či méně opomenutých ilustrací, koláží, a kreseb 
Jiřího Kalouska z doby „minulé“. | od 9. 8. do 11. 9.

  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
Richard Stipl & Josef Zlamal: Plastika & kresba | do 28. 8.

  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
Kamil Lhoták: Čas zázraků a vynálezů   Výstava výtvar-
níka Kamila Lhotáka (1912–1990), jednoho z nejvýznam-
nějších osobností „Skupiny 42“ i celé generace nastupující 
koncem 30.  let a  počátkem 40. let, ukazuje průřez dílem 
tohoto svébytného malíře mezi roky 1938–1988, jak v ob-
razech, kresbách, tak i v grafických listech, a zhodnocuje 
všechna tvůrčí období v novém, poněkud odlišném světle, 
než bylo dosud zvykem. Obrazy, kresby a grafické 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. | do 7. 8.
1960–1970  Záměrem galerie bylo pro výstavu soustředit 
maximum kvalitních, a pro toto období příznačných umělec-
kých děl, a otevřít přístup napříč uměleckými směry, napříč 
názorovými proudy, ale pouze pro díla, která vznikla mezi 
lety 1960–1970, tedy v relativně krátkém časovém okamžiku.   
Najdeme zde díla například J. Balcara, V. Boudníka, V. Boštíka, 
F. Grosse, F. Hudečka, J. Istlera, J. Johna, J. Koláře, J. Kotíka, 
K. Nepraše, R. Piesena, S. Podhrázského, A. Šimotové, J. Šímy, 
V. Tikala, A. Veselého, J. Zrzavého, ale i mnohých dalších auto-
rů. Dnes můžeme vše vnímat s nadhledem a časovým odstu-
pem, a  tuto živelnou a intenzivní dobu šedesátých let chápat 
jako období stojící u zrodu nové kapitoly českého moderního 
umění. | od 11. 8. do 11. 9.

Jiř
í K

alo
us

ek
 –

 Pa
ní 

Šk
oln

íko
vá

 m
á t

ak
y j

en
 je

dn
y n

er
vy

, a
le 

sm
et

ák
ů m

á h
od

ně
, k

olá
ž a

 kr
es

ba
 tu

ší,
 19

51

60  galerie, výstavy



  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 
můžete vidět autorské tapiserie tkané klasickou technikou út-
kového 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. Předtkal-
covské techniky na výstavě zastupuje technika zvaná krosenka, 
která patří k nejstarším textilním technikám známým z vykopávek 
na všech kontinentech světa. Krosenka dala vznik jak tkaninám, 
tak i krajkám. Textilní tisk je na výstavě v podobě šátků a kravat 
na hedvábí. Aplikace je technika, která spojuje veškeré textilie, 
krajky i výšivky. | do 31. 8.

  GALERIE S.V.U. MÁNES DIAMANT
Spálená 4, Praha 1, vchod: roh Lazarské a M. Rettigové |  
tel. 224 930 324

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVA
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. | do 24. 8.

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

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVA
Karel Cudlín: Fotografie   Výstava fotografií z volné tvorby 
autora. | do 28. 8.

  GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10, Praha 6 | tel. 224 326 180 | info@villapelle.cz |  
www.villapelle.cz

  spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
  otevřeno: út–pá 13.00–18.00, so–ne 11.00–18.00
  vstupné: výstava – základní 90 Kč, snížené 60 Kč

Villa Pellé je multifunkční prostor, ve kterém se pořádají výstavy 
moderního a současného umění, koncerty, divadelní představe-
ní; nabízíme jazykové a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství 
apod., včetně příjemného posezení ve zdejší kavárně.

VÝSTAVA
Kamila Ženatá: Neviditelnost   Po deseti letech multimediál-
ních projektů Kamila Ženatá představuje ve Villa Pellé opět svoji 
malířskou tvorbu. Série velkoformátových abstraktních obrazů 
je inspirována filosofií taoismu, přírodními procesy a kvantovou 
fyzikou. Malby odhalují svět neviditelných vztahů propojujících 
celý svět a vybízejí k pohledu pod povrch jevů. | otevřeno: út–ne 
13.00–18.00; od 5. 8. do 29. 9. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
 25. 08. | 18.00 | Komentovaná prohlídka
 22. 09. | 18.00 | Komentovaná prohlídka

Karel Cudlín, Tel Aviv, 1997
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LETNÍ VÝTVARNÝ KURZ
 22. – 26. 08. | 10.00–16.00 | Malba v plenéru Pelléovy vily   
Výtvarné studium přírody a prostředí v příjemné části města, kde 
se architektura mísí se zelení. Plenérové kreslení doprovází každé 
výtvarné studium, slouží i jako příjemná a obohacující zábava na 
zdravém vzduchu a jednou také jako hezká vzpomínka. | přihlášky 
do 15. 8.; rezervace nutná na e–mail: info@porteos.cz, nebo osobně 
ve Ville Pellé

  GALERIE VLTAVÍN
Masarykovo nábř. 36, Praha 1 | mob. 604 215 296 |  
nabrezi@galerie–vltavin.cz | www.galerie–vltavin.cz

  otevřeno: po–čt 13.00–19.00, pá 11.00–15.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
Punťova chaloupka v lužním lese   Autoři: Hendrych, Hodon-
ský, Chaloupek | od 28. 7. do 31. 8.

  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. 

62  galerie, výstavy



VÝSTAVA
Perla vzešlá z asanace. 110 let Jeruzalémské synagogy   Vý-
stava prezentuje v archivních dokumentech a fotografiích historii 
Jeruzalémské synagogy od dob pražské asanace po současnost. 
Výstava vznikla za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy, 
Ministerstva kultury České republiky a Nadačního fondu obětem 
holocaustu.

  LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, Praha 1 | tel. 222 211 567 | lgp@lgp.cz | www.lgp.cz; 
Facebook: Leica Gallery

  otevřeno: do 30. 6. po–pá 10.00–21.00, so+ne 14.00–20.00; ve 
dnech 2. – 17. 7. zavřeno; červenec – srpen: po–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 desetiletou 
historií. Sídlí v centru Prahy, výstavní prostory doplňuje kavárna 
a knihkupectví. Galerie také pořádá večerní besedy s významnými 
osobnostmi fotografie, fotografické workshopy, lektorské programy 
pro studenty a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.

VÝSTAVY
Dana Kyndrová: S nimi a bez nich...   Výstava fotografií Dany 
Kyndrové zahrnuje fotografie z jejího nejznámějšího projektu 
z let 1990–1991, kdy se autorka několik měsíců věnovala za-
chycení přelomové etapy novodobých českých a slovenských 
dějin – ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na 
území Československa. Jejím cílem nebylo vytvořit podrobnou 
a přesnou kroniku samotného odchodu, ale zaměřila se na po-
stihnutí atmosféry v sovětských kasárnách, kde se pro ni vizuálně 
koncentrovala předzvěst rozpadu sovětského impéria. Ubohost 
a apatie řadových vojáků uprostřed omšelých agitačních komu-
nistických kulis tak nejen symbolizuje začínající agónii totalitního 
systému, ale zároveň budí soucit s prostým člověkem, který často 
bývá jen loutkou velkých politických her. Po 25 letech se autorka 
vypravila na některá místa zdokumentovaná na jejích fotografiích 
z let 90. a soubor obohatila o záběry, které i dnes připomínají 
sovětskou misi na našem území. | do 4. 9.
Rishabh Kaul: Mokrý ráj   Komorní výstava v kavárně Leica 
Gallery představuje cyklus fotografií z prostředí pražského pla-
veckého bazénu v Podolí indického fotografa žijícího v Praze, 
oceněného v rámci Czech Press Photo. Výstava ukazuje plavecký 
bazén v Podolí jako sociální ekosystém, kde se odehrávají denně 
příběhy nejrůznějších aktérů: atleti, opalující se, milenci, samo-
táři, rodiny – všichni společně na veřejném místě, plavání je ale 
nakonec to vedlejší, o co zde jde. Výsledkem je obraz typicky české 
lehkosti bytí. | Leica Gallery Café; do 4. 9.
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.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: po–pá 9.00–17.00
  vstup volný 
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VÝSTAVA
Mapy obležení jako záchrana paměti   Výstava předsta-
vuje čtyři verze unikátní renesanční mapy velkého obležení 
Malty v roce 1565 od Giovanni Francesca Camocia, známého 
nakladatele map a knih. Ten také reprodukoval Tiziana, s nímž 
se přátelil. Mapy rychle a účinně informovaly Evropu nejen 
o průběhu obležení, ale jako první z dobových médií i o poráž-
ce velké přesily 40 000 Turků. Informační panely vysvětlují, jak 
vznikaly mapy, kdo je vytvořil, kde jsou rozdíly mezi jednotli-
vými verzemi a detailně popisují geografické a bitevní situace. 
Výstava byla připravena na podporu česko–maltské přihlášky do 
registru světového dědictví UNESCO. Tři verze mapy se nacházejí 
v National Museum of Fine Arts na Maltě. Druhá verze, jediná 
dochovaná na světě, byla nedávno objevena v Mapové sbírce PřF 
UK. Tak mohl být společně vytvořen celý zpravodajský cyklus. 
Výstavu doprovázejí digitální prezentace s ukázkami rozdílů čtyř 
verzí, animací celé bitvy a ukázkou tradiční výroby mědirytiny. 
Expozice, která byla již úspěšně realizována ve Valettě na Maltě, 
přichází konečně i do Prahy. | výstava je přístupná na chodbě 
ve 2. patře; od 1. 7. do 31. 8. 
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  NIKON PHOTO GALLERY
Praha 1, Újezd 19 | tel. 257 317 277 | info@nikonphotogallery.cz | 
www.nikonphotogallery.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–19.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Tomáš Morkes: Světlo v krajině   Výstava představí fotogra-
fie zajímavých koutů Evropy od Toskánska po pobřeží Baltského 
moře. Autor nejraději fotografuje krajinu v době, když se den 
probouzí a první ranní paprsky ji osvětlují, či když poslední slu-
neční paprsky dopadají na krajinu a den končí. Jeho oblíbeným 
tématem však je černobílá minimalistická fotografie, kde klade 
důraz na jednoduchost, kompozici a linie. | do 4. 9.

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

  otevřeno: od 17. 8. út–ne 11.00–18.00

VÝSTAVA
Karel Prášek: 50 let malby K. Práška   Karel Prášek se narodil 
v roce 1950. Ve svých obrazech dokáže nabudit plejádu pocitů 

štěstí, ale i hrůzy, 
jemnosti, tajemna, 
krásy a nakonec i oš-
klivosti. Nabízí nejen 
pokoru, ale i raketo-
vý rozlet kybernetic-
kého stroje. Tak jako 
zahradník nabízí pa-
letu rozkvetlých růží, 
dočkáme se u Karla 
Práška kvetoucích 
obrazů i  odkvetlé-
ho smutku. Dřina, 

tápání a neklid jsou ukryty v tvořivé práci a odříkání. Střídavě 
žije a maluje v Praze a Božejově. Vystavuje jak samostatně, a to 
doma i v zahraničí, tak také společně s Novým sdružením praž-
ských umělců. | od 17. 8. do 4. 9.

  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)

PŘIPRAVUJEME
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.
20. 12. | Spirituál kvintet – Vánoční koncert   Vstupenky již 
nyní v prodeji v historické pokladně Obecního domu nalevo nebo 
online na www.obecnidum.cz; cena: 490 Kč.

  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 100 Kč, snížené 60 Kč

VÝSTAVA
Josef Hník: Fotografie 1968–2016   Cílem výstavy je přiblížit 
veřejnosti dílo předního českého fotografa Josefa Hníka od roku 
1968 po dnešek. Autorský projekt zahrnuje černobílé fotogra-
fie krajiny, aktu, zátiší a portrétů i barevná experimentální díla 
z poslední doby. Výstava je uspořádána u příležitosti autorova 
životního jubilea. | od 26. 7. do 11. 8.
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  ŠKOLSKÁ 28 – KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
Školská 28, Praha 1 | tel. 296 325 066; mob. 731 150 179 | 
skolska28@skolska28.cz | www.skolska28.cz

  otevřeno: út 13.00–19.00, st–pá 13.00–18.00

VÝSTAVY A DOPROVODNÉ POŘADY
Program nebyl v době uzávěrky potvrzen, sledujte aktuálně na 
www.skolska28.cz

  TOSKÁNSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 5, Praha 1

  otevřeno: denně 9.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
České umění skla – Concerto Glassico 2016   Výstava je 
nejrozsáhlejší prezentací českého sklářského a bižuterního prů-
myslu. Účastní se jí přední sklářské a bižuterní firmy, sklářské 
školy a výtvarníci. Výstava ukazuje, v čem spočívá jedinečnost 
českého skla, jaké jsou techniky jeho zpracování, jaký význam 
má pro budoucnost tohoto odvětví sklářské školství. Součástí 
výstavy je předvádění živé sklářské práce. | do 28. 8.

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1 a 3, Praha 1 | tel. 222 749 211; fax 222 749 300 | 
office@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

        
  GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

U Staré školy 3 (zadní trakt Španělské synagogy), Praha 1
  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.

�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

Josef Hník
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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

VÝSTAVY
Vesnice je svět   Veronika Bromová / Periférne Centrá / Jindřich 
Štreit. Umělce zastoupené na výstavě spojuje dlouhodobý zá-
jem o venkov, coby téma i místo tvorby a života. 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 ob-
lastí jako je sociologie, architektura, ale i zemědělství. | do 28. 8.
Zdeněk Kirchner – užitá grafika   Komorní výstava z cyklu 
Osobnosti českého grafického designu představuje užitou tvorbu 
význačného českého malíře a grafika Zdeňka Kirchnera. Zahrnuje 
období 60. let  20. století, kdy se zabýval návrhy plakátů, obalů 
gramodesek, grafickou úpravou knih, dva roky navrhoval přebal 
časopisu Tvar. | do 28. 8.

 MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ
Malé nám. 5, Benešov

  otevřeno: po–pá 8.00–18.00

Místa architektonického vz(d)oru   Novinář a spisovatel 
architektury Petr Volf v rámci projektu Ex-centric Architektura 
mimo centra zmapoval kvalitní současnou architekturu v České 
republice, která se mnohdy nachází v místech, kde by ji nikdo neo-
čekával. Výsledkem projektu je výstava, jež dokumentuje vybrané 
stavby z let 1990–2013 v sídlech s počtem obyvatel do 20 tisíc. 
Jsou v ní zahrnuté i tři stavby z Benešova – radnice, hotel Karlov 
a dům seniorů ve Villaniho ulici. Díky velkému rozsahu exponátů 
a malé kapacitě výstavního prostoru, se bude výstava v průběhu 
jejího konání průběžně obměňovat. | do 28. 8.

  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

Zahrada Na Baště, Pražský hrad, zábradlí od Josipa Plečnika
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Pyramidální trpaslík od Kurta Gebauera v Jelením příkopu Pražského hradu



  NEZNÁMÉ OSUDY KORUNOVAČNÍCH 
KLENOTŮ PO ROCE 1918

Originál klíče prezidenta republiky od českých korunovač-
ních klenotů, unikátní a na míru zhotovená bedna sloužící 
pro jejich utajený transport na Slovensko v září 1938 nebo 
mapa s vůbec poprvé přesně zakreslenou a popsanou trasou 
této dramatické noční cesty před očekávaným německým 
útokem. To jsou jen některé z nejzajímavějších exponátů 
a dokumentů, které nabízí výstava Koruna bez krále: Příběh 
českých korunovačních klenotů po roce 1918.

Cílem výstavy je svého druhu historicky první pokus o interpretaci 
vztahu československého a českého státu a jeho společnosti ke 
korunovačním klenotům po zániku monarchie, kdy klenoty se 
vznikem republiky ztratily svou praktickou funkci, ale nepřestaly 
být historicky a umělecky nejvýznamnějším symbolem české 
samostatnosti a státnosti. Tento vztah se nejlépe projevuje 

v měnícím se symbolickém rozdělení sedmi klíčů od Korunní 
komory, které se neobešlo bez smutných až mrazivých peripetií, 
ale i úsměvných momentů. Pro mnohé návštěvníky může být 
velkým překvapením skutečnost, že prezident republiky i zástupce 
parlamentu se stali klíčníky až v roce 1945.
Autorům výstavy se podařilo shromáždit z  archivních a ji-
ných zdrojů jedinečné fotografie a jiné dosud nepublikované 

dokumenty týkající se dalších, ne zcela známých událostí. Výstava 
mimo jiné vypráví o sedmidenní epizodě z listopadu 1941, kdy 
získal neomezený přístup ke svatováclavské koruně Reinhard Hey-
drich, nebo o vystavení kopií klenotů na světové výstavě v New 
Yorku v roce 1939, kde se i díky nim stal pavilon v té době již 
„neexistujícího“ Československa hlavním symbolem rodícího se 
druhého zahraničního odboje.

Výstava je prezentována v mimořádně zpřístupněném románském 
sklepení Starého královského paláce – v jedinečných historických 
prostorách, kde byly klenoty ukryty v posledních letech německé 
okupace. Součástí expozice je i jinak nepřístupné místo, kde se na-
cházela speciálně zbudovaná tajná komora pro uložení klenotů, 
kterou se podařilo rekonstruovat podle plánů a dalších dokumentů 
dochovaných v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Část této 
po roce 1945 zničené komory mohou návštěvníci spatřit v nově 
zpracovaném filmu, promítaném přímo v expozici, který mimo jiné 
nabízí neméně unikátní záběry vnitřku Korunní komory z roku 1929.

INFO:
Koruna bez krále. Příběh českých korunovačních klenotů 
po roce 1918.

  Románské podlaží Starého královského paláce (přístupné jen 
u příležitosti konání této výstavy)

  Otevřeno denně 10.00–18.00
  Komentované prohlídky: 10. 8., 24. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9. Bližší 
informace na www.hrad.cz.

  Běžné vstupné: základní – 100 Kč, snížené – 50 Kč, rodinné – 200 Kč, 
školní – 20 Kč (společné s výstavou Koruna Matky měst).

ZÍSKEJTE VSTUP NA JEDNU VÝSTAVU ZDARMA!
Nově je možné zakoupit zvýhodněnou společnou vstupenku 
na všechny výstavy pořádané na Pražském hradě u příle-
žitosti oslav Karla IV., kdy za cenu tří výstav získáte vstup do 
čtvrté zdarma. Zvýhodněná společná vstupenka přijde na 390 Kč 
(resp. 190 Kč u sníženého a 780 Kč u rodinného vstupného) 
a platí od okamžiku pořízení až do využití vstupů, a to až do 28. 9. 
2016, kdy všechny výstavy skončí.

Pohled do prostoru výstavy ve výjimečně zpřístupněném románském podlaží 
Starého královského paláce. 

Klíč prezidenta republiky do Korunní komory. SPH, foto Jan Gloc

V září 1938 byly klenoty převezeny do Žiliny prezidentskou Tatrou 80 
– posledním vozem T. G. Masaryka. SPH, foto Jan Gloc. 



 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). 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 
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 je ozřejmění poza-
pomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii je poukázáno 
na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV., 
zachycené na vystaveném portrétu Matyáše Habsburského jako 
českého krále z Kunsthistorického muzea ve Vídni. Na výstavě 
jsou představeny předměty používané při korunovacích českých 
králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až 
do 19. století. Mezi nejvýznamnějšími exponáty uveďme Zlatý 
relikviářový kříž, zvaný korunovační, dále tzv. Korunovační kříž 
Přemysla Otakara II. zapůjčený pro výstavu z Řezna nebo Korunu 
českých královen z pokladu ve Slezské Středě | do 28. 9. 2016

  JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
  otevřeno denně 10.00–18.00

Koruna království. Katedrála sv. Víta a Karel IV.   Další vý-
znamnou expozicí je symbolické zpřístupnění vnitřního a vněj-
šího triforia katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené 
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prostorové rekonstrukce v  Jízdárně Pražského hradu. Vnitřní 
a vnější triforium jsou veřejnosti běžně nepřístupné sochařsky 
bohatě zdobené ochozy v horních „sférách“ hlavní lodi katedrály 
sv. Víta.  Druhou část výpravné expozice přestavené zde v symbo-
lické Kryptě jsou pak vzácné pohřební textilie z královské hrobky 
| do 28. 9. 2016

  TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

  otevřeno denně 10.00–18.00

Koruna Matky měst. Dostavba chrámu sv. Víta ve fotografii   
V další expozici, související s katedrálou jako první stavbou v zemi 
souvisí i výstava vTereziánském křídle, kde jsou uvedeny neznámé 
fotografie z Archivu Pražského 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. Příběh českých korunovačních klenotů 
po roce 1918   Expozice, která návštěvníky zavede do novodo-
bé historie. V prostorách, kde byly zazděny korunovační klenoty 
během 2. světové války, je představen příběh této nejcennější 
národní relikvie v dramatickém 20. století | do 28. 9. 2016
Komentované prohlídky s autory výstavy:
10. 08., 24. 08., 07. 09., 14. 09., 21. 09. | vždy od 17.00 do 
18.00 | vstup je možný pouze s platnou vstupenkou na výstavu 

  ROŽMBERSKÝ PALÁC
  otevřeno denně 10.00–18.00

Koruna na dlani. Věčná mince království   Nejenom do doby 
vlády Karla IV. návštěvníky zavede výstava v Rožmberském paláci, 
přibližující pražský groš jako věčnou minci Českého království. 
Ve výstavě budou zastoupeny i dva nedávno objevené poklady 
mincí | do 28. 9. 2016

DOPROVODNÉ AKCE
Po stopách Karla IV. na Pražském hradě   Po stopách Karla IV. 
se mohou návštěvníci vydat v rámci tzv. Karlova okruhu: prohlídka 
26 míst v areálu Pražského hradu, během které se návštěvníci 
dozvědí o stavebních a uměleckých počinech, kterými Karel IV. 
významně zasáhl do jeho podoby. Trasa prohlídky vede ke kated-
rále sv. Víta, ke Starému královskému paláci, kostelu Všech svatých 
nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na stavby, které 
vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže si je dnes už 
nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána doprovodná 
publikace | od 15. 5. 2016
Pro dětské návštěvníky je určena i další akce připravovaná na 
víkend 17. a 18. září – tradiční dětský víkend, pořádaný jako 
doprovodná akce ke stálé expozici Příběh Pražského hradu, bude 
mít tentokrát stěžejní téma „Karel IV. – zakladatel“.

OSTATNÍ VÝSTAVY

  EMPÍROVÝ SKLENÍK V KRÁLOVSKÉ 
ZAHRADĚ

Sklo a světlo   V roce 2016 oslaví Střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská své významné jubileum. Je to již 160 let, kdy byla 
v roce 1856 založena v Kamenickém Šenově škola kreslení, mal-
by a modelování. Na počest tohoto výročí jsou prezentovány na 
výstavě v Empírovém skleníku v Královských zahradách Pražského 
hradu ty nejlepší sklářské práce, které kdy na škole vznikly | do 
28. 08. 2016 

STÁLÉ EXPOZICE

  KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno denně 10.00–18.00

Svatovítský poklad   Výběr toho nejlepšího z chrámového pokladu 
shromažďovaného při kostele a katedrále sv. Víta od 11. století. 
Stálá výstava Svatovítského pokladu představuje 139 předmětů 
vysoké historické a umělecké ceny, mj. náročně zdobené relikviáře, 
monstrance a jiné liturgické náčiní včetně bohatě vyšívaných rouch. 
Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je více než půlmetrový zlatý 
relikviářový kříž, který nechal ve druhé polovině 14. století zhotovit 
císař Karel IV. pro relikvie Kristova umučení. Pod křišťálovými víčky 
se tak v kříži skrývají dřevo z kříže, na němž byl Kristus ukřižován, 
trn z koruny, jíž byl korunován nebo část houby, kterou byl na kříži 
napájen. 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 Pražský groš, soukromá sbírka, foto Jan Gloc

70  pražský hrad



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 tra-
sa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, 
zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna 
v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. 
Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená 
s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a ka-
tedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací 
i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově 
zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky 
| Info: www.hrad.cz nebo tel. 224 373 109.

  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno denně 9.00–17.00

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně exis-
tující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prosto-
rách původních renesančních koníren prohlédnou vybraná díla 
dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské 
renesance, italské renesance a manýrismu i umělců stře-
doevropského a holandského baroka.
Více informací na www.hrad.cz

  PRAŠNÁ VĚŽ
  otevřeno denně 9.00–17.00

Stálá expozice Hradní stráže   Výstava, která nese podtitul 
„Od  knížecí družiny k  Hradní stráži prezidenta“ mapuje 
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 
otevřela v prosinci 2008 u příležitosti 90. výročí vzniku Hradní stráže.

  ZLATÁ ULIČKA
  expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů

  od 17.00 do 21.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice jsou uzavřeny

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě 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
04. 08. | 19.30 | Karneval v Benátkách. Collegium Maria-
num – barokní orchestr. Program: opera André Campry z roku 
1699 komponovaná pro Versailles (koncertní provedení) | Koncert 
se koná v rámci mezinárodního hudebního festivalu Letní slav-
nosti staré hudby | Španělský sál
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 usku-
teční již 173. koncertní sezóna, v níž se představí všechny naše 
uniformované velké dechové orchestry, které nesou tuto naši – ve 
světě obdivovanou – tradici. Celkem sedm dopoledních matiné se 
bude konat v Jižních zahradách Pražského hradu 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“. 
06. 08. | 10.15 | Harmonie Štětí
20. 08. | 10.15 | Ústřední hudba Armády ČR
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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www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial

Památník Terezín
si připomíná...
Pro zřízení ghetta v Terezíně bylo záhodno, aby nacisté přesvědčili Židovskou 
náboženskou obec v Praze, že ghetto bude samosprávným územím, kde 
budou moci v klidu žít a pracovat. Cílem bylo udržet klid v řadách budoucích 
obětí genocidy a získat čas pro jejich systematickou likvidaci.

Zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava Heydrich, jeden z hlavních organizátorů holo-
caustu, 10. října 1941 rozhodl, že několik tisíc Židů bude deportováno z protektorátu do ghett v Lodži, Rize 
a Minsku. Další budou soustředěni v ghettu Terezín, o čemž bylo rozhodnuto 17. října 1941. Do Sudetských 
kasáren v Terezíně 24. listopadu 1941 dorazilo 342 mladých židovských mužů, jejichž úkolem bylo připravit 
další objekty ve městě pro přijetí transportů, které sem začaly proudit 30. listopadu 1941.

Akce Památníku Terezín pořádané k 75. výročí vzniku terezínského ghetta 
a zahájení deportací Židů z českých zemí.

14. 7. – 31. 10. | Svědectví o proměnách města 
Terezín ve stavebních plánech a dokumentech 
židovské samosprávy 1941–1945. 
(předsálí kina Muzea ghetta)

17. 10. | Zpřístupnění dalších prostor bývalé-
ho Kolumbária
Jedná se o další část prostor, které v době terezín-
ského ghetta sloužily k ukládání papírových uren 
s popelem obětí.
Začátek v 11 hodin.

17. 10. | 
Komorní koncert
Koncert se koná 
u příležitosti 
setkání bývalých 
vězňů terezínského 
ghetta od 12 hodin 
v půdním divadle 
bývalých Magdebur-
ských kasáren nebo 

v kulturním domě (dle počtu přihlášených). 
Akce je pořádána ve spolupráci s Terezínskou 
iniciativou, sdružením bývalých vězňů terezín-
ského ghetta.
účinkují: Revesz trio (Holandsko); 
Jaroslav Svěcený

14. 11. 2016 – 31. 3. 2017 | „Nezapomeň své 
jméno – Osvětimské děti“
Dokumentární výstava bude zahájena 
vernisáží v předsálí kina Muzea ghetta 14. 11. 
ve 14 hod., poté bude uvedena dětská opera 
Brundibár v podání Dismanova rozhlasového 
dětského souboru. 

Stálé expozice Památníku Terezín
(letní otvírací doba platí do 29. 10.)

  Malá pevnost
do 29. 10. | denně 8–18 hod.

  Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna
do 29. 10. | denně 9–18 hod.

  Kolumbárium, obřadní místnosti 
a ústřední márnice
do 29. 10. | denně 9–18 hod.

  Bývalé krematorium na židovském 
hřbitově
do 29. 10. (soboty zavřeno) | 10–18 hod. 

  Modlitebna z doby terezínského ghetta 
a replika mansardy
do 29. 10. | denně 9–18 hod. 

 

Mrtvým
Hrob mezi hroby, kdo jej pozná,
čas setřel mrtvým podobu.
Svá svědectví, tak zlá a hrozná,
vzali jsme s sebou do hrobu.

Jen tma a někdy větru ševel
usednou k hrobu s pokraje,
jen hrstka trávy, hořký plevel
tu rozkvétají do máje…

Jaroslav Seifert

PP16 08 Terezin.indd   6 19. 7. 2016   15:40:24
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� VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

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

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 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. 
Výstava vznikla za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy, 
Ministerstva kultury České republiky a Nadačního fondu obětem 
holocaustu.

  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

VÝSTAVY
Věra Šteflová: Obrazy | do 31. 7.
Malování srdcem. Ne noha, to srdce maluje…   Výstava 
představuje obrazy Martina Dostála malované pravou nohou. 
| od 2. 8. do 31. 8.
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  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

VÝSTAVA
Dalibor David: Dnes zůstanu doma | do 4. 9.

  LETNÍ SCÉNA
23. 06. – 31. 8. | Metropolitní léto hereckých osobností   
13. ročník divadelní přehlídky uvede rekordních 87 představení 
| více na www.studiodva.cz

  STARÉ PURKRABSTVÍ

VENKOVNÍ VÝSTAVA
Šifra Otce vlasti – Vyšehrad   Karel IV. nám po sobě zanechal 
monumentální šifru. Nastal čas ji rozluštit! Venkovní výstava je 
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 
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; do 31. 7.

AKCE
21. 08. | Čajomírfest   8. ročník mezinárodního festivalu 
čajového umění a kultury. Degustační páska v předprodeji na 
www.cajomir.cz.
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  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 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč
  vstup z Vodičkovy ulice 1/3, není–li uvedeno jinak
  Café Neustadt: otevřeno po–pá 8.00–24.00, so+ne od 10.00–24.00, 
vstup z nádvoří NR

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
Historie Nového Města a Praha panoramatická   Stálou 
expozici tvoří kopie historických rytin z archivu MHMP | vstupné 
v ceně vstupenky na věž; Byt věžníka.
Neviditelná výstava   Nezapomenutelná hodina v naprosté 
tmě s nevidomým průvodcem. | info na tel. 777 787 064; 2. patro; 
otevřeno: po–pá 12.00–20.00, so+ne a svátky 10.00–20.00

VÝSTAVY
David Bartoň: Krajiny   Výstava obrazů. | Galerie v přízemí; 
vstupné: základní 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč; do 10. 8.
Radek Brož: Nahoře   Retrospektivní ukázka z rozmanitého 
díla (obrazy, grafiky a objekty) umělce, který se vztahoval k du-
chovním tématům a tradici naší země. Výstava je pořádána též 
jako připomínka výročí úmrtí autora v roce 1996. | Galerie ve věži; 
vstupné v souvislosti se vstupem na věž; do 17. 8.
Sculpture Line na Novoměstské radnici   Druhý ročník so-
chařského festivalu Sculpture Line představuje sochy a výtvarné 
objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým 
nebem“. Na nádvoří Novoměstské radnice jsou vystaveny sochy 
Andělé moří (ocel) Michala Trpáka. | vstup zdarma; otevřeno 
8.00–24.00; do 30. 9.
Jiří Bašta – dílo   Výstava kreseb, grafik, objektů i obrazů. | 
Galerie v přízemí; vstupné: základní 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 
100 Kč; od 12. 8. do 11. 9.
Vzdorovali zlu – tři příběhy českého 20. století   Příběhy 
nevšedních mužů, kteří se nepoddali lži, otevřeně vystupovali 
proti veřejné manipulaci a odmítli se přizpůsobit totalitním prak-
tikám: P. Josefa Toufara, JUDr. Františka Valeny a Jana Zahrad-
níčka. Multimediální výstava – fotografie, filmové dokumenty, 
osobní předměty, vzpomínky přátel a příbuzných. | Galerie ve 
věži; vstupné viz věž, od 23. 8. do 30. 9.

AKCE
08. 08. | 10.30 a 15.30 | Komentovaná prohlídka Novo-
městské 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“. | 
vstupné 100 Kč/osobu (+ jedno dítě do 15 let zdarma); doba 
trvání: 60 minut; sraz na nádvoří; závazné přihlášky předem 
s dostatečným předstihem – info na www.nrpraha.cz
17. 08. | 19.30 | Irský večer na Novoměstské radnici   Setkání 
s irskou tradiční hudbou a tancem je doprovodnou akcí Bernard´s 
Summer School 2016.  O hudební zážitek se postará opět trojice 
irských muzikantů z různých oblastí Irska (Dónal McCague, Caoi-
mhín Ó Fearghail, Sean McElwain), kteří jsou zároveň lektory letní 
školy. | Velký sál; vstupné 250 Kč, rezervace vstupenek na e–mail: 
vaclavbernard@seznam.cz
The Chamber – Poklad a tajemství Karla IV.   Nová dobro-
družná úniková hra, která hráče přenese do 14. století. V auten-
tické atmosféře podzemí radnice budou hráči muset použít svůj 
selský rozum, logiku, důvtip a týmového ducha, aby odhalili vše, 
co prostory ukrývají a poznali zajímavou minulost našeho nej-
významnějšího panovníka. Ale pozor, hodina neúprosně ubývá 
a není vše, jak se zdá! | suterénní prostory Vinárny radnice; rezer-
vace předem a informace o otevírací době na www.thechamber.cz; 
vstupné: 1200–1600 Kč za skupinu až 8 osob

  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) – 
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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 udě-
leného staroměstským 
měšťanům českým 
králem Janem Lucem-
burským. Nevznikla 
novostavbou, určenou 
ke správním účelům, 
ale postupným vyku-
pováním měšťanských 
domů, které byly záhy 
pro účely radnice mno-
hokrát přestavovány. 
Dodnes se zachovalo 
křídlo jižní, tvořené 
souborem pěti středo-
věkých domů. Východ-

ní křídlo bylo zcela zničeno 8. května 1945, poslední den druhé 
světové války.
Prohlídkový okruh Staroměstské radnice   Prohlídka za-
hrnuje návštěvu historických interiérů čtyř domů jižního křídla 
a jejich podzemí. Během komentované prohlídky mají návštěvníci 
možnost zhlédnout bohatě zdobené radní síně vybavené cenným 
dobovým nábytkem, podívají se do reprezentačních sálů, kde dnes 
pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, zavítají do místností bývalého středověkého vězení a pro-
hlédnou si i figury dvanácti apoštolů zpoza staropražského orloje. 
Celková doba prohlídky je 60 minut.
Nejvýraznější dominantou Staroměstské radnice je její 
mohutná hranolová věž   Již v době svého vzniku byla nejvyšší 
věží v celé Praze. Představovala nejen symbol zámožnosti praž-
ských měšťanů, ale měla i význam praktický – na jejím vrcholu 
sloužili hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat okolí a v případě ne-
bezpečí dát městu varovný signál. Z ochozu věže se návštěvníkům 
naskytne vůbec jeden z nejkrásnějších pohledů na pražské pano-
rama. Z ptačí perspektivy je odtud možné spatřit Týnský chrám 
nebo kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo 
se nechat unášet výhledem na malebná zákoutí Starého Města 
pražského. Na ochoz se mohou turisté nechat vyvézt moderním 
výtahem. Jedná se o architektonicky velmi hodnotný počin, za 
jehož realizaci získali autoři ocenění Interiér roku 2000.

MOBILNÍ VSTUPENKY NA VĚŽ
Pražská informační služba – Prague City Tourism připravila pro 
návštěvníky Staroměstské radnice novou službu. 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! Zajímavos-
ti, 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
30. 07. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
06. 08. | 20.00 | Prohlídka v češtině
12. 08. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
13. 08. | 20.00 | Prohlídka v němčině
20. 08. | 20.00 | Prohlídka v češtině
27. 08. | 20.00 | Prohlídka v angličtině

STÁLÁ VÝSTAVA
Staletími Staroměstské radnice   Pražská informační služba 

– Prague City Tourism 
připravila expozici vě-
novanou Staroměst-
ské radnici v Praze. 
Výstava přibližuje 
návštěvníkům sta-
vební vývoj i rozličné 
osudy nejstarší praž-
ské radnice, připomí-
ná nejvýznamnější 
památky radničního 
komplexu i zásadní 
osobnosti a  události 
jeho dějin. Textové 
informace ilustruje 
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bezmála 100 historických fotografií a vyobrazení. Výstava je in-
stalována 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 vy-
budovaná v letech 1715–1720 dle návrhu architekta Fran-
tiška Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastickou 
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
Obrazy z cest   Na společné výstavě si můžete prohlédnout 
díla paní Ivy Staňkové-Fryčové, Líby Staňkové a Jana Marčíka 
| od 1. 8. do 31. 8.

� 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. sto-
letí Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, na výzdobě interiérů 
se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: P. Brandl, M. V. Jäckel, 
R. Prachner a řada dalších.

BAROKNÍ KOMPLEX TVOŘÍ
Ambity s rozsáhlou freskovou a obrazovou výzdobou.
Loretánská kaple (Santa Casa) – ústřední objekt každé „lorety“.
Kostel Narození Páně s bohatou barokní výzdobou, cenné 
barokní varhany. 

KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů P. 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.

STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami 
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malířů. 
Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského řádu. Vý-
znamná 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!
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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. 

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.

  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ 
HEYDRICHIÁDY – MÍSTO SMÍŘENÍ
při českém pravoslavném katedrálním 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Resslova 9, Praha 2 – Nové Město | tel. 224 916 100 |  
info@pamatnik–heydrichiady.cz | www.pamatnik–heydrichiady.cz

  spojení: metro B – Karlovo náměstí, nebo tram 3, 4, 6, 10, 18, 22, 24, 
st. Karlovo náměstí, tram 14, 17, st. Jiráskovo náměstí, vstup z ulice 
Na Zderaze

  vstupné: základní 75 Kč, studenti 35 Kč, školní skupiny s průvodcem 
50 Kč/os., rodinné (max. 5 osob) 150 Kč

  otevřeno: listopad – únor: út–so 9.00–17.00; březen – říjen: denně 
mimo po 9.00–17.00

  skupiny nutno objednat předem na výše uvedených kontaktech
  chrám otevřen v době bohoslužeb – viz www.pravoslavnacirkev.cz

EXPOZICE
Místo úkrytu a boje parašutistů československé armády, 
kteří plnili vojenský úkol – „Operaci Anthropoid“ – exilové 
vlády v Londýně ve dnech 27. 5. – 18. 6. 1942.
Pomník 294 hrdinům heydrichiády, kteří byli popraveni 
v Mauthausenu v letech 1942–1944, byl na nádvoří Národní-
ho památníku hrdinů heydrichiády odhalen 26. 1. 2011.

  STRAHOVSKÝ KLÁŠTER – STRAHOVSKÁ 
OBRAZÁRNA
Královská kanonie premonstrátů na 
Strahově

Praha 1 – Hradčany, Strahovské nádv. 1/132 | tel. 233 107 730 | 
www.strahovskyklaster.cz

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

  prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu

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

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ
Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské 
sály
Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakla-
dateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi

VÝSTAVA

  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

  pravidelné 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 v 17.00

  objednávky prohlídek mimo pravidelné časy (pouze pro 6 a více osob) 
telefonicky u průvodce: Marcel Ramdan – 776 651 596

  možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných 
suvenýrů

PŘÍBĚH LORETÁNSKÉHO PRŮČELÍ

Loreta
 Dientzenhoferů

výstava od 15. června 2016
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� TECHNICKÉ PAMÁTKY

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Kotevní bod Evropských cest průmyslového 
dědictví

Papírenská 6, Praha 6 – Bubeneč | prohlidky.info@gmail.com | 
www.staracistirna.cz

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

  prohlídky: pracovní dny 11.00 a 14.00; soboty, neděle a svátky 10.00, 
11.30, 13.00, 15.00 a 16.30

  kavárna: Café Továrna otevřena: denně 10.30–17.30
  vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, stu-
denti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč; 
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní 
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů 
30 Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři 
140 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové 
vstupné: dospělí 200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 
18 žáků) à 95 Kč

  dále nabízíme: jištěné výstupy na komín, plavbu na raftu  
v usazovací nádrži, narozeninové prohlídky, atd.; více na  
www.staracistirna.cz, dotazy na e–mail: prohlidky.info@gmail.com

PROHLÍDKA OBJEKTU
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památ-
ka) je unikátním dokladem historie architektury, tech-
niky a čištění odpadních vod. V areálu, který byl postaven 
v letech 1901–1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást 
systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní 
prostory s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční 
kotelnu a parní stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět 
při provozu při kulturních akcích. Výklad s kopiemi původních 
plánů a historickými fotografiemi z výstavby čistírny; součástí 
prohlídkové trasy filmový dokument z roku 1943 (na základě 
smlouvy s Národním filmovým archivem) a film Koloběh vody ve 
vodárenství (Veolia). Během každé prohlídky návštěvníci projdou 
původní stokou (nefunkční). Na objednání film Muži pod Prahou 
(1947, o práci stokařů a krysařů, licence Krátký film Praha, a. s.).

VÝSTAVA
Herci a město   Výstava fotografií Aleny Hrbkové představuje 
herce Městských divadel pražských na jejich oblíbených místech 
v Praze. Výstava je pořádána ve spolupráci s Městskými divadly 
pražskými. | do 2. 10.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
10. 09. | Dny evropského dědictví
Aktuálně na www.staracistirna.cz

Románské podzemí Staroměstské radnice
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 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 celý objekt: základní 180 Kč; snížené 120 Kč; rodinné 300 Kč; děti 
do 6 let zdarma

  vstupné na výstavy: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti 
do 6 let zdarma

  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.
Retro   Výstava návštěvníkům představí hračky, techniku, vybavení 
domácnosti, ale především módu z dob minulých | do 30. 04. 2017

Výstava Retro

AKCE
08. 08. | 18.00–20.00 | RETROtančírna v rytmu swingu    Přeneste 
se s námi do 30. let minulého století do světa elegantních dam a baro-
vých šviháků a zatančete si s námi v rytmu swingu. | vstupné 100 Kč
 20. 08. | 11.00–17.00 | RETROlympiáda   V srpnu se nebude 
závodit jen na olympiádě v Riu. V Nové budově Národního muzea 

bude probíhat RETROlympiáda se soutěžemi v netradičních a dnes 
již téměř zapomenutých disciplínách. | vstupné v ceně běžné 
vstupenky do muzea
 27. 08. | 12.50–17.00 | Aspoň na víkend se při plavbě 
Archou Noemovou rozlučte s prázdninami   Nestihli jste 
o prázdninách objet svět? Nebojte se, na poslední chvíli vše mů-
žete stihnout v přírodovědecké expozici Archa Noemova. Nenechte 
si ujít komentované prohlídky a zábavný workshop, ze kterého si 
všichni malí návštěvníci budou moci odnést vlastnoručně vyro-
bený suvenýr. | vstupné v ceně 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.

  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 
Lidová tradice v díle Václava Hrabánka   Zajímavá výstava 
představuje lidové obrázky na skle JUDr. Hrabánka, který byl jed-
ním z nejvýraznějších českých naivních umělců poslední čtvrtiny 
20. století. | do 06. 11. 2017

  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
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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
Sokol v umění   Panelová výstava prezentuje opomíjený, ale 
podstatný a specifický vztah českého umění a tělocvičného spolku 
Sokol. | do 04. 09. 2017
Olympijský plakát   Výstava představuje unikátní přehlídku 
grafického umění, která odráží styl doby svého vzniku i postupný 
rozmach olympijského hnutí. | do 04. 09. 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, zachycující tisíc let dějin Číny, představuje ex-
ponáty, které pocházejí výhradně ze sbírek Náprstkova muzea. Mnohé 
z nich jsou vystaveny v historii muzea vůbec poprvé. | do 30. 09.
Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu   Výstava 
představující unikátní předměty z Národního muzea Afghánistánu. 
| do 04. 09.
Současný život na Nové Guineji   Výstava fotografií na nádvoří 
Náprstkova muzea | do 31. 12. 2016

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu 

AKCE
30. 08. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Afghá-
nistán – zachráněné poklady buddhismu s jejím autorem | 
vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky

 PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS K VÝSTAVĚ AFGHÁNISTÁN – 
ZACHRÁNĚNÉ POKLADY BUDDHISMU
 31. 08. | 17.00 | Šimon Pánek – Afghánistán
 31. 08. | 19.00 | Hynek Kmoníček – Střední Asie
 01. 09. | 16.00 | Petr Pelz – Afghánistán
 01. 09. | 17.00 | Jan Šíbík – Afghánistán i svět
 01. 09. | 19.00 | Rudolf Švaříček – Afghánistán a „jiné cesty“

  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.
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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
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.| do 03. 10.
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. | do 03. 10.

Flašinet žije! 

AKCE
09. 08. | 19.00 | Flašinet žije!   III. ročník mezinárodního 
festivalu flašinetářů   V rámci jednodenního festivalu si užijete 
písně známé i vážné z mechanických strojků poháněných ručním 
pohonem. Flašinetáře můžete potkat v 10.00 Na Kampě u Karlova 
mostu, ve 14.00 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 
a od 19.00 v Českém muzeu hudby. | vstupné na koncerty zdarma
 10. 08. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Josef 
Suk. Housle – můj osud | vstupné v ceně běžné vstupenky
 22. 08 | 15.00 | Prázdninové hudební cestování   Přijďte se 
podívat, poslechnout, ale hlavně zazpívat si a zahrát na všední 
i méně známé hudební nástroje. Program je určen pro děti ve 
věku 5–10 let bez asistence rodičů. | nutná rezervace na music-
museum_pr@nm.cz | vstupné 100 Kč
 24. 08. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Josef 
Suk. Housle – můj osud | vstupné v ceně běžné vstupenky

 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

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

  PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA
Kaprova 10 | Praha 1 | tel. 224 497 739 | museum_musicale@nm.cz |
www.nm.cz

  otevřeno: pouze út 13.00–18.00 
  vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč; rodinné 40 Kč; školní výpravy 
à 10 Kč

  poplatek za fotografování a filmování 20 Kč

EXPOZICE
Modrý pokoj v Ježkově bytě je autentickým interiérem, kde známý 
hudební skladatel žil a tvořil. Najdete zde jeho knihovnu, klavír, 
nototisky děl a předměty z pozůstalosti.
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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. 

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 
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 
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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 expozici hornictví navazuje Uhelný 
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní sou-
bor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. 
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné 
prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po za-
koupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m 
a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem 
na webových stránkách muzea www.ntm.cz.

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 
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 
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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. | do 30. 09. 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKA
Ve dnech 26. až 28. srpna 2016 bude pro veřejnost opět ote-
vřen Železniční depozitář Národního technického muzea 
v Chomutově. 

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových 
akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší 
edukační nabídka je určená školám. Workshopy Enter jsou 
koncipované pro základní školy, interaktivní zážitkovou formou 
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy Kids’ 
lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší žáky 
s oborem chemie. Nový projekt V technice je budoucnost je 
určen pro žáky 8. a 9. tříd a jeho cílem je motivovat žáky ke vzdě-
lávání v technických oborech. Pro střední školy jsou připraveny 
specializované odborné workshopy a soutěže. V NTM také 
úspěšně funguje Technický kroužek. | Více informací a rezervace 
na www.ntm.cz

KNIHOVNA NTM
  otevřeno: út a st 9.00–17.00

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

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY 
A STAVITELSTVÍ NTM

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

�MUZEUM HL. M. PRAHY

  HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52 | Praha 8 | tel. 224 816 772–3 | muzeum@muzeumprahy.cz | 
www.muzeumprahy.cz

  otevřeno: denně mimo po 9.00–18.00; poslední středa v měsíci 
do 20.00

  vstupné: základní 120 Kč; snížené (děti 6–15 let; studenti 15–26 let; 
senioři od 65 let) 50 Kč; rodinné 200 Kč; děti do 6 let a ZTP zdarma; 
školní skupiny 50 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma); dospělý 
návštěvník ve skupině od počtu 10 osob 96 Kč/os.

  zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model 
Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky
3D kino: virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
Muzeum pro děti a Langweilova herna – multifunkční pro-
stor pro malé i velké
Slabikář návštěvníků památek hmatová expozice určená pro vidou-
cí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice

VÝSTAVY
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů   Vý-
stava realizovaná ve dvou výstavních sálech připomíná fenomén 
pražských biografů od jejich úplných počátků na konci 19. století 
až do nedávné minulosti, kdy desítky mnohdy svérázných či uni-
kátních kinosálů  přestaly fungovat. Díky historickým plánům me-
tropole s lokacemi biografů, desítkám jejich dobových fotografií 
či programům a plakátům si návštěvník může udělat názornou 
představu o tom, jak se množství a umístění pražských biogra-
fů v běhu času proměňovalo, jak vypadaly jednotlivé kinosály, 
ulice a budovy (případně pasáže), v nichž se nacházela moderní 
velkoryse pojatá premiérová kina, i o podobě skromnějších bio-
grafů na předměstích. Druhý výstavní sál je pojatý jako funkční 
biograf, z jehož dřevěných dobových sedadel mohou návštěvníci-
-diváci sledovat nestarší velmi krátké filmové záběry zachycující 
pražské reálie před rokem 1900, stejně tak filmy experimentálně 
a umělecky dokumentující Prahu 30. let 20. století. V tomto sále 
naleznete i maketu promítací kabiny, což vám umožní nahlédnout 
i do běžně nepřístupného zázemí každého kina. | do 05. 02. 2017
Břevnov ve stínu kláštera / Hradčanům na dohled   Výstava 
o Břevnově je další, již v pořadí sedmá, z cyklu o pražských his-
torických předměstích. Tradičně, prostřednictvím trojrozměrných 
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sbírkových předmětů, obrazů, dobových pohlednic, fotografií, 
tisků a dalších materiálů prezentovat nejvýznamnější místa a mo-
menty života na Břevnově a v přilehlém okolí. Výstava zachycuje 
dějiny místa do poloviny 20. století, s vybranými tematickými 
přesahy až do 80. let 20. stol. Návštěvník tak má možnost se-
známit s historií této významné lokality, rozkládající se na úze-
mí 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. 
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 07. 08.
Obrázkový „monumentální“ plán Prahy z roku 1885   Mezi 
dobovými plány královského hlavního města Prahy vyniká po-
zoruhodný plán metropole vydaný krátce po roce 1884, který 
zobrazuje nejen nově připojené předměstí Holešovice-Bubny, 
ale zejména představuje všechny významné pražské budovy na 
detailně provedených vyobrazeních. Na šesti listech jsou zachy-
ceny tradiční historické pamětihodnosti, ovšem i nově dokon-
čené mosty, trasy koněspřežné tramvaje nebo místa dnes zcela 
změněná, například petřínskou stráň ještě bez lanové dráhy. | 
od 08. 08. do 31. 10. 2016

  PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábř. 412 | Praha 2 | tel. 224 919 833

  Otevřeno: út–ne 10.00–18.00 
  Vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; školní skupiny 10 Kč (1 peda-
gog na 10 osob zdarma); děti do 6 let zdarma. 

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. 

SOUTĚŽ!
01. 07. – 31. 08. | Staňte se opravdovým plavcem. Soutěž 
o proplutí Svatojánskými proudy. Muzeum hlavního města 
Prahy vyhlašuje od 1. července 2016 soutěž o proplutí Svatoján-
skými proudy na simulátoru voru v expozici Zaniklé Podskalí / 
Život na Vltavě, která je nově otevřena v Podskalské celnici na 
Výtoni, Rašínovo nábřeží 412, Praha 2. Prvních pět úspěšných 
plavců, kteří proplují divoké peřeje Svatojánských proudů až do 
konce, odměníme knihou Zaniklé Podskalí / Vory a lodě na Vltavě.

 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 srpnu: 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); 
možnost dárkové vstupenky

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; 
možnost dárkové vstupenky

Národní kulturní památka

www.kampocesku.cz  muzea  87



  ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1 | Praha 9-Vinoř | tel. 286 001 366 |  
ctenice@muzeumprahy.cz | www.muzeumprahy.cz

  v areálu působí Jezdecká společnost, Zámecké zahradnictví, Zámecký 
hotel a restaurace (do odvolání uzavřeno)

  spojení: metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany; bus 185 
a 302 – st. Ctěnice nebo st. Vinořský hřbitov a dále přes lesopark po 
žluté 2 km

  otevřeno: výstavy a expozice út–ne 10.00–18.00; park je přístupný 
denně 8.00–22.00

  vstupné: základní 100 Kč; snížené 50 Kč; rodinné 200 Kč

AKCE
27.–28. 08. | 10.00–16.00 | Ctěnické drátování – 18. celo-
státní setkání Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků, 
jediné dobrovolné profesní organizace v oboru drátenictví. V rámci 
setkání je připravena výstava soutěžních výrobků na téma Mýty, 
zkazky, pohádky a budou vyhlášeny ceny udělené odbornou po-
rotou. Návštěvníci se seznámí s historií a současností drátenictví 
jak ve světě, tak v českých zemích a s využitím této techniky v sou-
časnosti. Akce je doplněna přednáškami i praktickými ukázkami 
a tvůrčí dílnou s možností vyzkoušet si různé techniky drátování.
28. 08. | 10.00–17.00 | Dožínky – tradiční ctěnická sklizňová 
slavnost oslavující konec žatvy se i letos nese v duchu zábavy 
i poučení. Řemeslný trh, folklorní vystoupení baráčnických obcí 
nebo tvůrčí dílny pro děti. Takový bude letošní pátý ročník dožínek 
ve Ctěnicích. Na programu dne je mimo jiné pečení a ochutnávání 
chleba a obilných placek z nové mouky nebo ukázky žňových prací 
– mlácení cepem či stavění panáků s možností vše si vyzkoušet. 
Děti se také dozví, k čemu ve Ctěnicích původně sloužila sýpka, 
jaké měla členění a naučí se rozpoznávat jednotlivé obiloviny. 

STÁLÉ EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování ře-
meslníků od středověku po současnost   Stálá expozice, 
seznamující s dějinami řemesel a cechovního sdružování, která 
je umístěna v hlavních reprezentativních sálech I. patra zámku, 
představuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek 
na světě. Sbírku čítající více než 600 předmětů 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 – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Večerníček slaví 50 let   Výstava v Zámeckém areálu Ctěnice 
mapuje příběh fenoménu „Večerníček“. Nenápadná pohádka na 

dobrou noc postupně přerostla díky mimořádné dramatické, 
výtvarné i animační kvalitě formátu krátkého žánrového útvaru 
a stal se z ní zcela originální televizní subjekt. Interaktivní 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, výtvar-
níky. | do 30. 10.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE – II. PATRO ZÁMKU
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Nová expozice před-
stavuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Modelové 
kolejiště v měřítku 1: 87 nabízí návštěvníkovi možnost udělat si velmi 
reálnou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, 
vystavěné v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční stavba 
významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy. Model budovy, 
zahrnující i pozoruhodnou sochařskou výzdobu, vznikl dle původních 
technických výkresů metodou 3D tisku. Součástí modelu nádraží je 
i areál lokomotivního depa, zobrazující místa pro zbrojení lokomotiv 
vodou a zejména uhlím pomocí zauhlovacího jeřábu, jejich údržbu 
v odkalovací jámě, dvojkolejnou průjezdnou remízu, funkční točnu, 
rovněž tak stavědlo, vodárnu nebo nákladní skladiště.  

  PRAŽSKÉ VĚŽE
www.muzeumprahy.cz

  věže a bludiště otevřeny v srpnu 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/

  PRAŠNÁ BRÁNA
nám. Republiky 5 | Praha 1 – Staré Město

 MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most | Praha 1 – Malá Strana

  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. 
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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.

  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

  PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady | Praha 1 | Malá Strana

AKCE
20. – 21. 08. | 11.00–17.00 | 125 let Petřínské rozhledny   
U příležitosti 125. výročí Petřínské rozhledny pořádá Muzeum 
hlavního města Prahy pestrý program pro návštěvníky – komen-
tovanou vycházku po Petříně s autorem stálé expozice v Petřín-

ské rozhledně Tomášem 
Dvořákem od 11.00, 
dále program pro ro-
diny s dětmi o historii 
Petřínské rozhledny 
v její stálé expozici. 
Návštěvníci mohou 
zhlédnout ukázky 
jízdy na vysokých 
kolech Českého klubu 
velocipedistů a budou 
mít možnost vyfotit 

se v  historických kostýmech. Akce bude pokračovat v neděli 
21. srpna v retro stylu. Připomeneme si okupaci z roku 1968. Na 
návštěvníky čeká bohatý program a hudební vystoupení. Více 
informací na www.muzeumprahy.cz.

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.

�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 repríza v The Jewish Museum v New Yorku 
a v roce 2005 byla instalována v jedinečných prostorách Hergetovy 
cihelny na malostranském břehu Vltavy v Praze.

foto © Franz Kafka Museum 2016

Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existenciální 
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 metaforický 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.

P E T Ř Í N S K Á
R O Z H L E D N A

M U Z E U M  H L AV N Í H O  M Ě S TA  P R A H Y

www.muzeumprahy.cz
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  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 10.00–21.30 
(pokladna zavírá v 21.00)

  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 legendami 
opředených interaktivních světů, kde si skutečnost podává ruku 
s fantazií. V Grévin vypadají voskové figuríny českých a svě-
toznámých 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
01. 07. – 27. 08. | Hudební léto v Grévin – každý pátek 
a sobotu živá hudba

  CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády

Celetná 10 | Praha 1 | tel. 224 242 953 | info@choco–story–praha.cz | 
www.choco–story–praha.cz

  otevřeno: denně 9.30–19.00
  vstupné: dospělí 270 Kč; senioři 65+, studenti a děti 6–15 let 199 Kč; 
skupiny (min. 10 osob) à 199 Kč; školní skupiny (6–15 let) à 65 Kč 
(pedagog. doprovod zdarma); děti do 6 let zdarma

EXPOZICE
V Choco-Story muzeu se ponoříte do vzrušujícího světa čokolády a za 
pomoci všech smyslů se vydáte na cestu časem. Bude to požitek nejen 
pro Vaše chuťové pohárky, ale i oči a nos. Muzeum je členěno na 2 hlavní 
části – výstavní prostory a čokoládovou dílnu. Samotná expozice 
přibližuje především dávnou historii kakaa, od dob bájných Mayů 
a Aztéků až do dnešních dnů. Muzeum disponuje unikátní 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
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 MADAME TUSSAUDS PRAGUE
Celetná 6 | Praha 1 | tel. 224 215 585 | info@waxmuseumprague.cz | 
www.madametussauds.com/prague

  otevřeno: denně 10.00–21.00
  vstupné: dospělí 160 Kč, děti 100 Kč

EXPOZICE
Speciální hollywoodská filmová výstava plná těch největších 
hvězd. Světla, kamera, akce! Madame Tussauds přiváží do Prahy kou-
sek Hollywoodu. Návštěvníci mají možnost proniknout do světa filmu 
a setkat se tváří v tvář s nejoblíbenějšími hvězdami stříbrného plátna.

V rámci výjimečné výstavy v Muzeu voskových figurín v Praze 
se představují hvězdný pár Brad Pitt a Angelina Jolie, akční 
veterán Bruce Willis, sexy George Clooney, Johnny Depp, 
nenapodobitelná Lady Gaga a v neposlední řadě také všemi 
milovaný mimozemšťan E.T.
Úžasně realistické voskové figuríny jsou k vidění ve speciálním filmovém 
provedení a režie se ujímá sám legendární režisér Quentin Tarantino. 

 MUCHOVO MUZEUM 
Panská 7 | Praha 1 | tel. 224 216 415 | shop@mucha.cz | www.mucha.cz

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

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře 
a diáře, zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.)

EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově 
známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), je 
umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru 

Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, olejomaleb, 
kreseb, pastelů, fotografií a osobních předmětů podává souhrn-
ný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě jeho Slo-
vanské epopeje. Pozornost je soustředěna zejména na pařížské 
období (1887–1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je 
ucelený soubor litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro 
Sarah Bernhardt, legendární pařížskou herečku konce 19. století, 
soubor charakteristických dekorativních panó, početná ukázka 
z Documents décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků.

foto © Mucha Trust 2016

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
Zdeněk Kirchner – Znaky vzdoru   Výstava umělce, v jehož 
tvorbě se prolíná kaligrafie, lettrismus, informel a neklidná 
jazzová linka, prezentuje jak práce vzniklé v Praze, tak plátna 
pařížská, kdy pracoval na dosah Jiřího Koláře a stal se členem 
mezinárodního uskupení Signes Espaces. | do 04. 09.
7 + 1 Mistři českého skla   Výstava sedmi, resp. osmi mistrů 
českého skla navazuje koncepcí na výstavní projekt z roku 1983, 
který uskutečnila Meda Mládková v American Craft Museu v New 
Yorku, na kterém byli prezentováni St. Libenský, J. Brychtová, 
R. Roubíček, V. Lišková, J. Harcuba, V. Cigler a Vl. Kopecký. Mnozí 
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jej 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 připomene a zároveň bude 
poctou vloni zesnulé Miluši Roubíčkové. Výstava byla připravena ve 
spolupráci s UPM, kurátor: Milan Hlaveš. | do 28. 09. 

Václav Cigler, Valoun, počátek 60. let, broušené sklo, průměr 27 cm, 
foto © Museum Kampa, autor Gabriel Urbánek

Tělesnost 1890–1921 (Munch, Kupka, Kokoschka...)   
Výstava prezentuje, jakým způsobem je zkoumán a zobrazován 
člověk konce 19. a prvních patnácti let 20. století. Vystavená díla 
E. Muncha, Fr. Kupky, J. Štursy, O. Kokoschky a dalších představují 
zobrazení tělesnosti na pomezí konce secesní stylizace a přelo-
mových modernistických tendencí před nástupem avantgardy. 
Kurátoři: Adam Hnojil, Helena Musilová. | do 11. 09. 
Jiří Bielecki – Vznášení   Výstava děl Jiřího Bieleckého, malíře, 
grafika a tvůrce objektů a výrazného člena Klubu konkretistů, 
představuje autorovo tvůrčí období od šedesátých let po závě-
rečné práce. Kurátorka: Ilona Víchová. | do 28. 09.
Pavel Nešleha – Via canis   Výstava nazvaná podle fotografického 
cyklu z roku 1997, představuje výrazovou mnohostrannost a ideovou 
bohatost tvorby malíře Pavla Nešlehy (1937–2003).  | do 28. 08. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  cena: 60 Kč plné vstupné / 40 Kč zlevněné vstupné; rezervace doporučena

27. 08. | 15.00 | Pravidelná komentovaná prohlídka 
s lektorem   Lektor Vás během prohlídky seznámí s výstavou 
7 + 1 Mistři českého skla | rezervace doporučena

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
  cena workshopu: 100 Kč/dítě, dospělý doprovod zdarma, druhý 
dospělý za 50 Kč; rezervace nutná.

27. 08. | 16.00 | Rodinná dílna pro děti – v rámci doprovod-
ného programu k výstavě 7 + 1 Mistři českého skla

LÉTO PRO DĚTI!
  Program je vhodný pro děti ve věku od 7 do 13 let.
  Garantujeme malé skupinky do max. počtu 12 dětí, individuální 
přístup, kulturní rozvoj Vašich dětí v krásném prostředí Sovových 
mlýnů a spoustu zábavy.

  Je možno se hlásit i na jednotlivé dny! V případě závazného přihlášení na 
celý týden a platby předem je na výslednou cenu uplatněna sleva 10%.

  Cena: 530 Kč/den, v ceně je oběd, malá sladká odměna a nápoj 
v průběhu celého workshopu.

  Program rezervujte na adrese rezervace@museumkampa.cz nebo na 
tel. 257 286 166 (Každý všední den mimo středy 10.00–18.00).

  Minimální počet pro uskutečnění programu je 5 dětí.

01.–05. 08. a 15.–19. 08. | 09.00–16.00 | Chcete si v létě 
dopřát chvilku pro sebe a zároveň se nebát o zábavu vašich dětí? 
Přihlaste děti do speciálního letního programu – příměstského 
tábora! Zkušení lektoři Musea Kampa se postarají vašim dětem 
o nabitý program po dva srpnové týdny. Dopoledne si budeme 
povídat o umělcích a jejich dílech v muzeu a aktivně tvořit. V pole-
dne si společně dáme oběd, který je zajištěn v muzejní restauraci 
a odpoledne pak bude patřit zábavným hrám v parku, kde se děti 
pořádně vyřádí. V ceně jsou i sladké odměny a ti nejšikovnější si 
mohou odnést diplom s podpisem paní Medy. Neváhejte a při-
hlaste vaše děti do letního zábavného programu. Těšíme se na vás!

DALŠÍ 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.
Více na www.museumkampa.cz/programy.

 MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Jana Zajíce 7 | Praha 7 (200 m od stanice tram Sparta) |  
tel. 233 383 745 | www.muzeumkavy.cz

  otevřeno: denně 11.00–18.00
  ve stylové kavárně Alchymista (www.alchymista.cz) je možné ochut-
nat čerstvě praženou kávu z vlastní pražírny; otevřeno: 10.30–19.30

STÁLÁ EXPOZICE
Fenomén kávy   Výstava dokumentuje bohatou historii kávy, 
její pěstování, zpracování, přípravu, uskladnění a servírování. 
Další část je věnována kávovinovým náhražkám (cikorka, obilná 
káva, melta, ovocná, fíková), mezi kuriozity patří také exkluzivní 
cibetková káva. Vystaveny jsou různé typy historických pražiček, 
zásobníků na kávu, mlýnků a strojů na přípravu kávy. Sbírka více 
než sta dóz na kávu a dalších kořenek dokumentuje estetickou 
rozmanitost jejich tvarů, dekoru i písma. Součástí expozice jsou 
grafické materiály (účty, sáčky, účtenky, pohádky, vystřihovánky, 
betlémy a další artefakty spojené s propagací jednotlivých firem). 
Podrobné texty v českém a anglickém jazyce.
Pražské kavárny a jejich svět   Fotografie dokumentují atmo-
sféru interiérů prvorepublikových kaváren.
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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 bývalého 

Sovětského svazu (SSSR). K bohatosti výstavy patří pečlivě vybí-
rané originální materiály a zajímavě umělecky zpracované in-
stalace, 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 
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.
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 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. Aktuální termín otevření sledujte na webových stránkách.

 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
  Rezervace nutné. Změna programu vyhrazena.

03. 08. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany

05. 08. | 19.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad

05. 08. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
06. 08. | 10.30 | S hastrmanem za vodníky
06. 08. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
07. 08. | 11.00 | Parníkem s vodníkem
07. 08. | 15.00 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
09. 08. | 19.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 

na Vyšehrad
11. 08. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
12. 08. | 18.00 | Karlův most ze tří stran
12. 08. | 19.00 | Za strašidly s překvapením
12. 08. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb Erotika 

v pražských pověstech
13. 08. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
13. 08. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 

a Josefovem 
14. 08. | 16.00 | Parníkem s vodníkem
17. 08. | 17.00 | S hastrmanem za vodníky
19. 08. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
19. 08. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
20. 08. | 11.00 | Parníkem s vodníkem
20. 08. | 19.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 

na Vyšehrad
21. 08. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 

na Hradčany
23. 08. | 19.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 

na Hrad
26. 08. | 20.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 

a Josefovem
27. 08. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
27. 08. | 18.00 | Karlův most ze tří stran
27. 08. | 19.00 | Za strašidly s překvapením
28. 08. | 10.30 | S hastrmanem za vodníky
31. 08. | 16.00–19.00 | Vítejte z prázdnin – komentované 

prohlídky muzea s živými strašidly
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  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.
Karel IV. očima dětí – výstava prací oceněných žáků ve výtvarné 
soutěži | do 31. 08.
Dva břehy domova – výstava fotografií studenta K. J. Rašky 
z USA | předsálí společenského sálu – přístup po dohodě; do 
15. 09. 

  PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO

  Knihovna je od 30. 04. pro veřejnost uzavřena a znovu ote-
vřena bude 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

POHODOVÉ LÉTO V MUZEU – SEDLÁCKÉ ČTVRTKY 

AKCE K MEZINÁRODNÍMU ROKU LUŠTĚNIN
04. 08. | 16.00–21.00 | Luštěniny s příběhem – prezenta-
ce starých krajových odrůd, kulturní program a občerstvení na 
muzejním dvoře
18.00 | Luštěniny v kuchyni s Pavlou Momčilovou
19.00 | Koncert kapely „Naked Professors“ 
11. 08. | 16.00–21.00 | Luštěniny s příběhem – prezenta-
ce starých krajových odrůd, kulturní program a občerstvení na 
muzejním dvoře
17.00 | „Zeleninová zahrádka“ v podání Spolku třeboň-
ského loutkového divadla
18.00 | Luštěniny v kuchyni s Pavlou Momčilovou
18. 08. | 16.00–22.00 | Luštěniny s příběhem – prezenta-
ce starých krajových odrůd, kulturní program a občerstvení na 
muzejním dvoře
Kino otevřeno (Artena z. s.) – promítání filmu Nový svět 
po setmění

STÁLÉ EXPOZICE
recykLES – příběhy 
lesních světů – no-
vá unikátní zážitková 
expozice s lesní té-
matikou navazující 
na úspěšnou expozici 
LES – příběhy stro-
mů a lidí | 3. patro. 

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 | 1. patro
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní 
historické traktory a stroje, interaktivní program pro děti i pro 
dospělé | snížené přízemí
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Rybářství – moderní a interaktivní expozice věnovaná histo-
rii i současnosti českého rybářství a rybníkářství, práci rybářů 
a chovu ryb. | 1. patro
O pivu – z chmelnice až na náš stůl – expozice mapující boha-
tou historii, tradici i současnost pivovarnictví | 3. patro
Od věku sloužím člověku – expozice věnovaná historii obalové 
techniky, transportu potravin a recyklaci potravinových obalů – ve 
spolupráci s EKO–KOM, a. s. | 3. patro
Malá naučná lesní stezka –  venkovní expozice „O stromech 
a lese“ – poznávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed, 
dětská prolézačka atd. | muzejní dvůr; vstup volný
Malý selský dvorek – ukázky chovu živých drobných domácích 
zvířat (kozičky, králíci, kachny, slepice, kohout, holubi) | muzejní 
dvůr; vstup volný
Malá zahrádka zemědělských plodin – typické zemědělské 
plodiny ve stadiu růstu | muzejní dvůr; vstup volný

VÝSTAVY 
Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu – výstava 
Ústavu pro studium totalitních režimů mapuje vztah Čechů k půdě 
poznamenaný násilím v době kolektivizace | přízemí; do 30. 09.
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 | 1. patro; do 30. 10.
Světový den vody – výstava oceněných dětských kreseb ze 
soutěže pořádané MZe | předsálí 3. patro; 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 předchozí 

registraci na tel. 273 132 553 nebo na truncova@pamatnik-np.cz

POŘADY NA OBJEDNÁVKU
Havel, Prigov a experimentální tvorba   Pořad složený z ko-
mentované prohlídky výstavy Havel–Prigov a workshopu tvorby 
experimentální poezie. | Vhodné pro všechny věkové kategorie / 
termín po dohodě. Více info na bartonova@pamatnik-np.cz. 
Tajemství knihy   Edukativní program zaměřený na historii knihy, její 
podobu v minulosti a se způsoby její výroby. Program probíhá formou 
workshopů a může sloužit pro doplnění a zpestření výuky dějepisu, 
českého jazyka, estetické či výtvarné výchovy. | Vhodné pro studenty ZŠ 
a SŠ / termín po dohodě. Více info na sladka@pamatnik-np.cz.

  LETOHRÁDEK HVĚZDA
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

  spojení: metro A nebo bus 179 – zastávka Petřiny
  otevřeno denně kromě pondělí 10.00–18.00
  vstupné: plné 75 Kč; snížené 45 Kč; rodinné 150 Kč

EXPOZICE
Minulost a přítomnost   Stálá expozice o vývoji a rekonstrukci 
letohrádku Hvězda.

VÝSTAVA
Havel – Prigov a česká experimentální tvorba   Výstava k nedo-
žitým 80. narozeninám Václava Havla. Expozice prací na hranici obrazu 
a slova, z nichž některé nebyly dosud zveřejněny, představí v novém 
světle také autory jako Zdeňka Barborku, Dalibora Chatrného, 
Karla Milotu či Ladislava Nebeského. Ve spolupráci s Knihovnou 
Václava Havla a The Dmitri Prigov Foundation. | do 30. 10.

 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 
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bytu. Pracovna je návštěvníkům přístupná v rámci literárních čtení 
či diskuzí nebo na objednávku na tel. 273 132 553.

AKCE
Doteky světové literatury – PNP ve spolupráci s projektem 
Praha město literatury. Každé dva měsíce představíme zahra-
ničního rezidenta– spisovatele či překladatele. 
24. 08. | 19.00 | Hostem čtvrtého pokračování bude špa-
nělský prozaik a básník Alejandro Pedregosa. | Literární 
salon Malé vily PNP

  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. 

Pivovarské 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. 

  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.
František Horniak – 60 nejlepších rytin   Výstava představuje 
práce slovenského ryteckého umění Františka Horniaka, kterou 
připravilo Poštovní muzeum ve spolupráci s Poštovním muzeem 
Banská Bystrica. | do 11. 09.; k výstavě je vydána 1 příležitostná 
dopisnice. 
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  UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM
  hlavní budova UPM je uzavřena z důvodu rekonstrukce 

  DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
Ovocný trh 19 | Praha 1 | www.czkubismus.cz

  otevřeno út 10.00 –19.00, st–pá 10.00–18.00
  vstupné expozice: plné 150 Kč; snížené 80 Kč
  vstupné výstava: plné: 80 Kč; snížené 40 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, do-
bové 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.

  GALERIE JOSEFA SUDKA
 Úvoz 24 | Praha 1 | www.upm.cz

  otevřeno út–ne 11.00–19.00

Galerie Josefa Sudka je umístěna v bytě, kde Josef Sudek 
žil od roku 1959 až do své smrti v roce 1976. 

VÝSTAVA
Jan Kubíček: Fotografie   Jan Kubíček je především mezinárod-
ně uznávaný výtvarníkem, ale už v 50. letech začal fotografovat. 
Výstava přináší ukázky z jeho nejslavnějších fotografických cyklů 
Lunaparky o ze souboru Dekoláže.

  UNIVERZITA KARLOVA
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 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 
středoevropské univerzity je umístěna v gotických sklepeních 
historické budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků 

mapuje historii Univer-
zity 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 ve-
řejnost zpřístupněny zcela 
poprvé – např. kapitulní 
exemplář zakládací listiny 
pražské univerzity vydané 
Karlem IV., pečetidlo uni-

verzitní obce pražské ze 14. století, notářský opis tzv. Dekretu kutnohor-
ského 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 Národ-
ní galerií, je nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem byla vnímána 
osobnost Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho smrti. Z dlou-
hodobé 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 nejzají-
mavější exponáty spojené s tematikou Karla IV. | otevřeno do 31. 08. 
denně mimo pondělí 10.00–18.00; vstupné dobrovolné; více 
informací na www.karel700.cuni.cz 
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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 ná-
rodního osvobození. Expozice zachycuje období 1. světové 
války, meziválečného 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. prezidenty a osoby spjaté s nedávnou 
historií naší vlasti.

VÝSTAVY
V zákopech první světové války   Výstava si klade za cíl ukázat 
první světovou válku z pohledu těch, kteří jí byli zasaženi přímo 
a nejvíce – tedy z pohledu obyčejných vojáků, ať už byli na straně 
Rakouska-Uherska či vítězných států. 
V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren   Výstava umístěná 
ve sklepním prostoru muzea přibližuje život v okupované zemi v letech 
1939–1945 a představuje i osudy těch, kteří bojovali za svobodu své 
vlasti a zemřeli na nacistických popravištích.

  LETECKÉ MUZEUM KBELY
Mladoboleslavská ul. | Praha 9 | tel. 973 207 500

  otevřeno: květen–říjen denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstup zdarma

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu his-
torického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké 
základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. 
Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii česko-
slovenského a českého letectví, zvláště vojenského. Pro 
srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově význam-
ných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti 
draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamená-
ní a další památky, které se vztahují k historii československého 
a českého letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největším 

leteckým muzeím v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům. 
Nově je veřejnosti zpřístupněn také letňanský areál Staré 
Aerovky, díky němuž se kbelská expozice rozšířila o další 
výstavní prostory.

  VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY
Lešany u Týnce nad Sázavou | okres Benešov | tel. 973 296 161

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

EXPOZICE
Vojenské technické muzeum Lešany se nachází v prostoru bývalých 
dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 historických 
tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních a osob-
ních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní 
prostředky a logistický materiál pocházející z období od roku 
1890 až do současnosti. Sbírky jsou široké veřejnosti prezentovány 
v deseti halách, pod šesti přístřešky a na volném prostranství. Rozsahem 
a složením svých sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se 
toto muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.

AKCE
27. 08. | Tankový 
den.   Akce věnovaná 
100. výročí prvního 
nasazení tanků. Ná-
vštěvníky čeká bohatý 
doprovodný program, 
zejména dynamické 
ukázky těžké bojové 
techniky v lešanské 
aréně.

  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 | 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–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. | do 30. 12.

  PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Muzeum obětí komunismu

Lešetice 52 | tel. 326 531 488 | info@muzeum–pribram.cz |  
www.muzeum–pribram.cz

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

VÝSTAVY
Pošta za Velké války – Píšu Vám z fronty…   Výstava předsta-
vuje vojenskou i civilní část rakousko-uherské poštovní správy bě-
hem první světové války se zaměřením na Příbramsko. | do 30. 09. 
Galerie OPE: Výstava malíře Josefa Synka.   V tvorbě malíře 
Josefa Synka se mísí naivní umění, magický realismus, znepo-
kojivá surrealistická nálada i břitká ironie. | od 03. 08. do 30. 08. 

 MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata

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–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč

 MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA
Prostřední Lhota 1 | Chotilsko | tel. 318 543 958 | mob. 702 019 932 | 
info@muzeum-pribram.cz | www.muzeum-pribram.cz

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

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. | do 26. 10. 
Poutní cesta do Hájku.   Putovní výstava představuje historii 
i současnost unikátní barokní poutní cesty vybudované v letech 
1720–1734. | do 28. 08.

  SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Vysoký Chlumec | tel. 733 371 546 | info@muzeum-pribram.cz |  
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 60; snížené 30 Kč; rodinné 140 Kč

VÝSTAVY
Husaři jedou   Výstava prezentuje lidové umění zobrazující vojá-
ky vztahující se k prusko-rakouské válce r. 1866 a jejím dopadům 
v příbramském regionu. | do 30. 10. 

AKCE
20. 08. | Den řemesel   Představení tradičních řemesel spojených 
s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. 
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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.

AKCE
03. 09. | Posvícenské vinobraní   Stloukání másla, běh s más-
lem do vrchu, Bakchus, výběr vín, divadlo a tvořivé dílny pro děti, 
hudební vystoupení Michala Prokopa, L. Andršta a J. Hrubého. 
Večerní zábava a diskotéka. Program vhodný pro všechny věkové 
kategorie. Více na www.maslovice.cz.

 MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ 
STRAKONICE

Zámek 1 | Strakonice | tel. 380 422 608 | informace@muzeum-st.cz | 
www.muzeum-st.cz

  otevřeno denně 9.00–17.00
  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   Netradiční výstava o indiánech, jejich kul-
tuře a předmětech denní i rituální potřeby. | 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 9.00–17.00

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

AKCE
13. 08. | 13.00–17.00 | Dožínky – tradiční lidová oslava sklizně, 
čerstvě pečený chléb, koláče. Program pro děti – mlácení cepem, 
poznávání obilí.

  PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ
Stará Huť u Dobříše 125 | tel. 318 522 265  |   
www.capek–karel–pamatnik.cz  |  Facebook: Památník Karla Čapka

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

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

 
STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 

AKCE
01. 07. – 30. 09. | Letní fotografická soutěž – více informací 
na našem webu
20. a 21. 08. | 19.30 | Divadelní představení Dámský krejčí
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Památní Karla Čapka – divadelní představení Dámský krejčí 

 

  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
Adolf Hoffmeister – Protiválečná tvorba (výběr z díla) – 
výtvarná výstava | předsálí kina Malé pevnosti; do 30. 09. 
Xenie Hoffmeisterová – Stíny – výtvarná výstava; setkání s au-
torkou výstavy se uskuteční 02. 08. ve 14.00 | výstavní prostory 
IV. dvora Malé pevnosti – cela č. 41; do 31. 10.
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.
Svědectví o proměnách města – Terezín ve stavebních 
plánech a dokumentech židovské samosprávy 1941–1945 
| předsálí kina Muzea ghetta; do 31. 10.

Památník Terezín – Malá pevnost

  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

ZÁMEK
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 or-
ganizátorky 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.

23. Letní keramická plastika – Bohumil Zemánek: Šachy

VÝSTAVY
Papírová hračka – výstava, kterou byste si měli střihnout 
– to nejlepší ze sbírek Muzea hraček manželů Pecháčkových | 
Galerie/Kabinet; do 07. 08.
23. Letní keramická plastika – mezinárodní přehlídka sochař-
ské tvorby | Areál zámku, do 01. 11.
Malá velká auta – autíčka a motorky ze sbírky Rudolfa Kocourka 
| Velká výstavní síň; do 29. 01. 2017
Oko bere, Vole padni! – unikáty kartářského řemesla, s bohatým 
doprovodným programem | Galerie/Kabinet; od 26. 08. do 20. 11.

AKCE
20. 08. | Roztocké kratochvíle krále Karla IV. – lazebna, 
tanec, šermíři, středověké společenské hry, živí koně…
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  ŠKODA MUZEUM
Václava Klementa 294 | Mladá Boleslav | tel. 326 832 038 |  
muzeum@skoda–auto.cz | http://museum.skoda–auto.cz 

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

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

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

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

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evo-
luce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy 
hodnoty značky Škoda – Hrdost, Každodenní využitelnost a Výzvy, 
symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů firmy 
začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích 
milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost představuje 
vozy v různých stádiích renovace – od nálezového stavu až po 
„klenot“. Proces výroby současných vozů lze vidět v panorama-
tickém kině. 

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

AKCE
30. 08. | 08. 00 | Prázdninový den ve Škoda Muzeu   Přijďte 
k nám prožít prázdninový den plný tvoření a zábavy. Na celodenní 
program zveme školní děti, které již dokončily první třídu. | Začá-
tek v 8.00, děti si můžete vyzvednout mezi 15.00–16.00. Oběd, 
doplňování pitného režimu a materiál je v ceně. Svačinu a lahev 
na pití si děti přinesou vlastní. Doporučujeme obuv na přezutí. 
Nutná rezervace na tel. 326 832 038. Vstupné 150 Kč.
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/
Restaurantu Václav.

PŘIPRAVUJEME
13. 09. | Koncert houslisty Josefa Špačka a harfenistky 
Jany Bouškové | vstupné 250 Kč 

PODZIMNÍ ABONENTNÍ CYKLUS „KYTAROVÍ MISTŘI“
  cena abonentky 600 Kč; vstupné na jednotlivé koncerty 250 Kč
  abonentky budou v prodeji na pokladně Škoda Muzea od 15. 06 do 
08. 09., poté bude zahájen prodej vstupenek na jednotlivé koncerty

ŠKODA Muzeum připravilo volné pokračování abonentních tema-
tických cyklů pořádaných v minulých letech. Na podzim 2016 vás 
čeká soubor tří mezižánrově zaměřených koncertů. Cyklus pod 
názvem „Kytaroví mistři“ představí špičkové kytarové osobnosti 
– dva kytaristy domácí scény a po jednom z Velké Británie a USA.
20. 09. | Will Johns Trio (VB)
24. 10. | Luboš Andršt Blues Band & Dani Robinson (USA)
21. 11. | Roman Pokorný trio (CZ)

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS Z HISTORIE AUTOMOBILKY 
„NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY – PODZIM/ZIMA 2016
20. 09. | Škoda 105/120: Ikona „osmdesátek“ 
18. 10. | Křížem krážem celým světem aneb Spanilé jízdy 
tenkrát a dnes 
06. 12. | Historie české rallye
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Oranžerie v Královské zahradě Pražského hradu od Evy Jiřičné



 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 10.30–18.00; út–čt 10.30–20.00; so 
10.30–20.00; ne 10.30–18.00

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

STŘEDEČNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI ODROSTLÉ 
POHÁDKÁM
03. 08. | 14.00 | Kde začíná vesmír
10. 08. | 14.00 | Noční obloha 8K
17. 08. | 14.00 | Vesmír kolem nás
24. 08. | 14.00 | Kde začíná vesmír

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU
Projekční systém SkySkan Definiti 8K:
pondělí | 11.00 | O zvědavé kometě
pondělí | 15.30 | Kde začíná vesmír
pondělí | 17.30 | Noční obloha 8K (CZ/ENG)
úterý | 11.00 | Křišťálové sestry
úterý | 15.30 | Anička a Nebešťánek – letní příběh
úterý | 17.30 | Tajemný vesmír
úterý | 19.00 | Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II. 

(CZ/ENG)
středa | 11.00 | Anička a Nebešťánek – letní příběh
středa | 15.30 | O rozpůlené hvězdě
středa | 17.30 | Poutníci prostorem a časem (CZ/ENG) 
středa | 19.00 | Nezvaní hosté z vesmíru
čtvrtek | 11.00 | Skřítek a nové planetarium
čtvrtek | 15.30 | O zvědavé kometě
čtvrtek | 17.30 | Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II. 

(CZ/ENG)
čtvrtek | 19.00 | Noční obloha 8K (CZ/ENG)
sobota | 11.00 | O rozpůlené hvězdě
sobota | 15.30 | Vesmír kolem nás
sobota | 17.30 | Hubble – Oko do vesmíru
sobota | 19.00 | Noční obloha 8K (CZ/ENG)
neděle | 11.00 | Skřítek a nové planetarium
neděle | 15.30 | Křišťálové sestry
neděle | 17.30 | Noční obloha 8K (CZ/ENG)

NABÍDKA PRO LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
  Vybrané představení prosím objednávejte předem telefonicky na čísle 
220 999 001–3.

  Při objednání předem můžete získat pro Vaše děti školní slevu (vstup 
bude potom 60Kč/dítě) a na každých započatých 10 dětí jeden 
doprovod zdarma.

Pokud budete chtít s dětmi využít 4D simulátor, je třeba zaplatit 
normální dětské vstupné (75 Kč/dítě) nebo si zakoupit samostat-
nou vstupenku na výstavu za 40 Kč.
Astronomickou výstavu včetně 4D simulátorů je možné 
navštívit i samostatně (vstupné 40Kč/dítě)
Představení v jiném termínu je možné objednat s podmínkou, že 
bude za představení zaplacena minimální částka na vstupném 
2 500 Kč pro sál Cosmorama (nebo 1 000 Kč pro sál Starvid).

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

  ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Strahovská 205, Praha 1 | tel. 257 320 540 | informace@observatory.cz 
| www.observatory.cz

  otevírací doba: denně 11.00–19.00 a 21.00–23.00

STÁLÁ VÝSTAVA
Astronomická výstava, jejíž součástí jsou interaktivní exponáty, 
optické pokusy i historické přístroje a především počítače s astro-
nomickými informacemi, animacemi a pexesem.

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
Posel bohů – výstava věnována první planetě sluneční soustavy, 
která dlouho unikala pozornosti vědců 

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

sobota | 14.30 | Jak šla kometka do světa – do 10 let
neděle | 14.30 | Povídání o Měsíčku – do 10 let

POŘADY PRO DOSPĚLÉ 
  s pozorováním oblohy 

každý den | 16.00 | Prague astronomical (performance in English)
každý den | 21.00 | Pán prstenců
každé pondělí | 17.00 | Do blízkého a vzdáleného 

vesmíru
každé úterý | 17.00 | Prahou astronomickou
každou středu | 17.00 | Petr a Pavla v létě
každý čtvrtek | 17.00 | Měsíc
každý pátek | 17.00 | Hledá se Země
každou sobotu | 17.00 | Tajemství vesmíru
každou neděli | 17.00 | Time Zero
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  HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod Hvězdárnou 768, Praha 8 | tel. 283 910 644 |  
dabliceobs@planetarium.cz | www.planetarium.cz/dabliceobs

  otevírací doba: pondělí až čtvrtek 10.00–12.00  a 13.30–15.30; 
neděle 14 – 16 h; čtvrtek (kromě 18. 8.) 21.00 – 23.30 h

POŘADY 
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

28. 07. | 10.15 | Odkud svítí Sluníčko – pro děti 4–8 let
01., 08., 15., 22. a 29. 08. | 10.15 | O spanilé Jitřence 

a tajuplné Večernici – pro děti 4–8 let
02., 09., 16., 23. a 30. 08. | 10.15 | Sluneční soustava
03., 17. a 31. 08. | 10.15 | Hvězdárna, dalekohledy, 

pozorování
04., 11., 18. a 25. 08. | 10.15 | Africká pohádka – Ogua 

a piráti – pro děti 4–8 let

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Středy 10. a 24. 08. jsou rezervovány pro příměstské tábory. 
Jejich pořadatelé si mohou objednat pořad dle svého výběru na 
tel. 283 910 644. Vstupné: 30 Kč, doprovod zdarma.

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

Měsíc: 08. – 18. 08., nejlépe kolem první čtvrti 10. 08.
Planety: na večerní obloze Mars, Jupiter a Saturn, v srpnu pouze 
Mars a Saturn v první polovině
Zajímavé objekty: např. dvojhvězda Albireo v souhvězdí Labutě 
nebo Epsilon v Lyře, kulová hvězdokupa M 13 v souhvězdí Herkula, 
prstencová mlhovina M 57 v souhvězdí Lyry, Galaxie M 81 a M 82 
ve Velké Medvědici.
Slunce: na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance

  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

SETKÁNÍ BONSAJISTŮ
13. 08 | 10.00 – 16.00 | Chcete si vytvořit svou vlastní bonsaj 
a následně se o ni dobře starat? Přijďte na setkání bonsajistů. 
Některý z odborníků vám ochotně poradí, jak na to. Kdo si nepři-
nese svou rostlinu, může si ji spolu s miskou zakoupit | venkovní 
expozice – Svět sukulentů

FOTOFATA 
S malým foťákem na velké fotky – fotografický kurz
20. 08. Pro všechny, kteří cítí, že mají fotografické oko a brzdí 
je jejich fotoaparát a neznalost profesionálních triků | rezervace 
nutná na www.fotofata.cz.
| 16.00 | Procházky zahradou s  odborníkem | Venkovní 
expozice + FM
04. 08. Letničky (JV) – Alena Nováková 

  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 9.00–21.00 
  vstupné: dospělí 200 Kč; děti 3–15 let; studenti, senioři, držitelé ZTP 
150 Kč; rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč

  spojení: bus 112 ze stanice metra C – Nádraží Holešovice; bus 236 ze 
stanice Zámky; přívoz z Prahy 6 – Podbaby

03. 08. Vycházka s entomologem – projděte se po zoo za 
hmyzem, který v ní žije | na akci je nutno se objednat předem 
– omezená kapacita 
06. 08. Džungle, pouště, moře – vypravte se do nejzajíma-
vějších biomů světa
08. – 14. 08. Zooexpres – vypravte se s průvodcem na projížďku 
komentovaným vláčkem, který vás zavede mezi zvířata Afriky, 
Evropy i Ameriky
12. 08. Světový den slonů – speciální program pro slony 
i návštěvníky zoo
13. 08. Džungle, pouště, moře – vypravte se do nejzajíma-
vějších biomů světa
17. 08. Vycházka s herpetologem – vycházka za plazy, kteří ži-
jí v zoo | na akci je nutno se objednat předem – omezená kapacita
20. 08. Mezinárodní den orangutanů – oslavte mezinárodní 
den lesních mužů
27. – 28. 08. Kolem světa za jeden den (rozloučení s prázdni-
nami) – nestihli jste o prázdninách objet svět? Nevadí, za jediný 
den se to dá stihnout v pražské zoo! Ty největší dobrodruhy čeká 
dárek na památku
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  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, Praha 2 | tel. 241 410 348 |  
info@praha–vysehrad.cz | www.praha–vysehrad.cz |  
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní 
státnosti.

 A bezbariérový přístup
  otevřeno denně 9.30–18 h
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 3, 7, 
17 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;  
cihlarova@praha–vysehrad.cz; www.praha–vysehrad.cz;  
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi

  předprodej a rezervace vstupenek v pokladně ve Starém purkrabství 
po–pá 9.30–17 h nebo do začátku představení; tel. 222 513 842;  
e–mail: pokladna@praha–vysehrad.cz

21. 08. Čajomírfest – spolek Čajomír pořádá 8. ročník meziná-
rodního festivalu čajového umění a kultury. Vznikne obří čajovna 
pod širým nebem. Místo setkání laiků, nadšenců a profesionálů 
ve světě čajů a bylin. Od svítání do soumraku vás čekají nekončící 
ochutnávky čajů, workshopy, koncerty, soutěže a hlavně pohoda. 
Degustační páska v předprodeji na www.cajomir.cz

LETNÍ SCÉNA
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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička | cena za prohlídku 
je 50 / 30 Kč

Odsvěcená kaple stětí sv. Jana Křtitele – každý lichý víkend 
v měsíci, vždy v 11.00 a 14.00
Martinské kasematy – každý sudý víkend v měsíci, vždy v 11.00 
a 14.00

Letohrádek Kinských pod Petřínem
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 z Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC ČERVENEC 2016
Celkem došlo 144 odpovědí

Soutěžní otázka:
Od kterého roku je kino členem sítě Europa Cinemas?

a/ 2012 b/ 2014 c/ 2015

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

SOUTĚŽ O 2 X 2 VSTUPENKY 

DO KINA 35
Kino 35 je kinem Francouzského institutu v  Praze se sálem 
o  kapacitě 203 míst, které nabízí snímky evropské kinemato-
grafie. Všechny uváděné filmy jsou v původním znění s českými 
titulky.
Promítání francouzských a  frankofonních filmů, koprodukce, 
filmy pro malé diváky i pro školy, evropské projekce: jedinečný 
program pro každého.
Kino je vybaveno technologiemi DCI a  DSAT a  každoročně 
spolupracuje na  nejvýznamnějších kinematografických ak-
cích jako je Festival francouzského filmu, Festival Jeden svět, 
Festival Ostrava, Festival krátkých filmů, Kamera Oko, festival 

Soutěž o 2x2 vstupenky do kina Lucerna 
na přenos koncertu André Rieu v Maastrichtu
otázka: Nizozemský houslista, skladatel, kapelník 
a hudební producent André Rieu si vysloužil začátkem 
90. let jakou přezdívku?
odpověď: c) Král valčíků
soutěžilo: 86 čtenářů; 82 správně; 4 špatně
výherci: Jana Míková, Hořovice; Eva Teinerová, Praha

Křížovka
… Loretánského náměstí …
soutěžilo: 58 čtenářů; 49 správně; 9 špatně
výherci: Karolina Škardová, Slaný-Kvíček; Eva 
Vykydalová, Praha; Petr Krause, Jablonec nad Nisou

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

animovaných filmů Anifilm a pro české distributory pravidelně 
pořádá předpremiérové projekce.

V roce 2015 navštívilo KINO 35 více než 15 200 diváků.
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Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. srpna 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.

www.kampocesku.cz  křížovka  111



1. po. .................................................................................................

2. út. .................................................................................................

3. st. ..................................................................................................

4. čt. ..................................................................................................

5. pá. .................................................................................................

6. so. ................................................................................

7. ne. ...............................................................................

8. po. .................................................................................................

9. út. .................................................................................................

10. st. ................................................................................................

11. čt. ................................................................................................

12. pá. ...............................................................................................

13. so. ..............................................................................

14. ne. .............................................................................

15. po. ...............................................................................................

16. út. ...............................................................................................

17. st. ................................................................................................

18. čt. ................................................................................................

19. pá. ...............................................................................................

20. so. ..............................................................................

21. ne. .............................................................................

22. po. ...............................................................................................

23. út. ...............................................................................................

24. st. ................................................................................................

25. čt. ................................................................................................

26. pá. ...............................................................................................

27. so. ..............................................................................

28. ne. .............................................................................

29. po. ...............................................................................................

30. út. ...............................................................................................

31. st. ................................................................................................

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

 zsrpen 2016

112  kalendář



Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 

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

Kupon lze uplatnit 
vždy 30 minut před 
začátkem vybraného 
koncertu v pokladně 
chrámu sv. Mikuláše na 
Staroměstském nám., Praha 1.
Platnost slevy do 31. 08. 2016.

1 + 1 zdarma. Obrazový průvodce Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad vydala redakce 
KAM po Česku v roce 2015. Cena: 250 Kč

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.

1 + 1 vstupenka zdarma do Archeoparku 
Prášily, který je zaměřen na ukázku života 
našich keltských předků.

Archeopark Prášily
Prášily 111
tel.: 602 340 991
www.keltoi.cz
Platnost slevy  
do 31. 08. 2016.

1 + 1 zdarma. Publikace 
Od gotiky cesta přináší 
nevšední tipy na výlety 
po České republice. 
Cena: 99 Kč

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.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše

Pražský hrad, nádvořími do zahrad

Archeopark Prášily

Od gotiky cesta 
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K zakoupené vstupence do muzea (35 Kč 
dospělí / 15 Kč děti, studenti a důchodci) 
vstupenka do Městské galerie Zázvorka 
s vyhlídkovou věží zdarma.

Městské muzeum
Na Zadomí 1226
Nové Město nad Metují
www.muzeum-nmnm.cz
Platnost slevy do 31. 08. 2016.

Nové Město nad Metují 
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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 do areálu nejstaršího 
vodního mlýna v Čechách.  Unikátní technická 
památka nedaleko Strakonic. 

Vodní mlýn Hoslovice
Hoslovice 36, Čestice
tel.: 731 907 308
www.muzeum-st.cz
Platnost slevy  
do 31. 10. 2016.

Vodní mlýn Hoslovice
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Letní sleva 30 % na knihy Mladé fronty na 
www.kniha.cz.

Knihy je možné objednat na webu kniha.cz  
nebo e-mailem na prodej@mf.cz
Slevový kód: 9EBE 
Platnost slevy do 25. 09. 2016.

Letní sleva na knihy Mladé fronty 
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Kniha o nejslavnějších českých hlavolamech, 
zajímavých a inspirativních hříčkách, jejich 
výrobcích i největších sběratelích.

Cena: 19 Kč
Sleva:  92%
Ušetříte:  230 Kč 

 
Objednat lze na: www.iolympia.cz 
Platnost slevy do vyprodání zásob.

České hlavolamy
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116  objednávka předplatného



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Zveme vás na 
top pražské akce

Volkswagen 
Maraton 

Praha
7. 5. 2017

www.runczech.cz

Pražské 
jaro

12. 5. – 2. 6. 2017

www.festival.cz

Signal 
festival

13. – 16. 10. 2016

www.signalfestival.cz

Letní Letná
18. 8. – 4. 9. 2016

www.letniletna.cz

United 
Islands of 

Prague
22. – 25. 6. 2017

www.unitedislands.cz

Designblok
27. – 31. 10. 2016

www.designblok.cz

MFF Praha 
– Febiofest
23. – 31. 3. 2017

www.febiofest.cz

www.prague.eu
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